
 

 

USNESENÍ 

Ze 7. zasedání výboru ČVS konaného dne 27. června 2020 v Praze 
 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

Na 7. zasedání výboru ČVS se z celkového počtu 67 členů s hlasem rozhodujícím zúčastnilo 38 členů, tj. 56,72 %.  
Zasedání 7. výboru ČVS (dále jen „výbor“ a „ČVS“) bylo schopné usnášení. 
Prezenční listina je uložena v sekretariátě ČVS. 
Zasedání proběhlo podle schváleného programu. 
 
 _________________________________________________________________________________  
 
Na závěr jednání přijal 7. výbor ČVS toto usnesení: 
 
 
A. Výbor vzal na vědomí: 

1. Kontrolu úkolů z usnesení 7. zasedání výboru ČVS – přednesenou p. Václavem Nidrlem. 
- úkol D 4 nebyl předložen, protože jej projednává Legislativní komise ČVS v návaznosti na další 
předpisy ČVS, které se budou předkládat na 8. zasedání výboru ČVS.    

2. Zprávu mandátové komise. 
3. Zprávu o čerpání rozpočtu ČVS za rok 2019, přednesenou Ing. Milanem Labaštou 
4. Informaci o plán nákladů a tržeb včetně předpokládaného hospodářského výsledku ČVS s.r.o. na rok 

2020. 
5. Informaci o stavu insolvenčního řízení Volejbal 2011 s.r.o. 

 
 
B. Výbor projednal a schválil: 

1. Program zasedání výboru. 
2. Jednací řád výboru. 
3. Kooptaci člena Výboru pana Jakuba Galla za odstoupivšího Jana Zatloukala z Olomouckého KVS 
4. Zprávu o činnosti ČVS za období mezi 6. a 7. výborem ČVS – přednesenou předsedou ČVS p. Mgr. 

Markem Pakostou. 
5. Rozpočet ČVS na rok 2020 jako vyrovnaný ve výši 174.410.160,- Kč, jak na straně výdajů, tak na straně 

příjmů 
6. Změny předpisů č.: 

- č. 02/2011 – změna 05/2020 Směrnice o členství v ČVS s účinností uvedenou ve směrnici 
- č. 04/2011 – změna 06/2020 Soutěžní řád volejbalu s účinností u vedenou ve směrnici 
- č. 05/2011 – změna 05/2020 Registrační řád volejbalu s účinností uvedenou ve směrnici 
- č. 06/2011 – změna 09/2020 Přestupní řád volejbalu s účinností uvedenou ve směrnici 
- č. 08/2011 – změna 05/2020 Školení a jmenování, trenérů, rozhodčích a školitelů v ČVS 

s účinností od 1. 7. 2020 

- č. 10/2011 – změna 04/2020 Členské příspěvky v ČVS s účinností od 1. 11. 2020 

- č. 11/2012 – změna 03/2020 Financování KVS s účinností uvedenou ve směrnici 
- č. 21/2013 – změna 01/2020 Statut ABV s účinností uvedenou ve směrnici 



 

 

- č. 29/2017– změna 01/2020 Statut asociace trenérů volejbalu s účinností uvedenou ve směrnici 

 

C  Výbor rozhodl ke dni 1. 1. 2021 o: 

 
a) zřízení pobočného spolku ČVS s názvem Středočeský krajský volejbalový svaz s odvozenou právní 

subjektivitou, a to na základě návrhu krajské konference Středočeského KVS a určil že: 

- statutárním orgánem Středočeského KVS je předsednictvo Středočeského KVS, 

- samostatně zastupovat Středočeský KVS mohou předseda Středočeského KVS a sekretář 

Středočeského KVS, popřípadě další osoby pověřené (zplnomocněné) statutárním orgánem 

Středočeského KVS, 

- jednáním Středočeského KVS vznikají práva a povinnosti pouze tomuto Středočeskému KVS, 

- ČVS neodpovídá za závazky Středočeského KVS, 

- Středočeský KVS neodpovídá za závazky ČVS, 

- Středočeský KVS je povinen dodržovat a řídit se stanovami ČVS, směrnicemi a předpisy ČVS a 

rozhodnutími vydanými orgány ČVS. 

b) zřízení pobočného spolku ČVS s názvem Olomoucký krajský volejbalový svaz s odvozenou právní 
subjektivitou, a to na základě návrhu krajské konference Olomouckého KVS a určil že: 

- statutárním orgánem Olomouckého KVS je předsednictvo Olomouckého KVS, 

- samostatně zastupovat Olomoucký KVS mohou předseda Olomouckého KVS a sekretář 

Olomouckého KVS, popřípadě další osoby pověřené (zplnomocněné) statutárním orgánem 

Olomouckého KVS, 

- jednáním Olomouckého KVS vznikají práva a povinnosti pouze tomuto Olomouckému KVS, 

- ČVS neodpovídá za závazky Olomouckého KVS, 

- Olomoucký KVS neodpovídá za závazky ČVS, 

- Olomoucký KVS je povinen dodržovat a řídit se stanovami ČVS, směrnicemi a předpisy ČVS a 

rozhodnutími vydanými orgány ČVS. 

c) zřízení pobočného spolku ČVS s názvem Plzeňský krajský volejbalový svaz s odvozenou právní 
subjektivitou, a to na základě návrhu krajské konference Plzeňského KVS a určil že: 

- statutárním orgánem Plzeňského KVS je předsednictvo Plzeňského KVS, 

- samostatně zastupovat Plzeňský KVS mohou předseda Plzeňský KVS a sekretář Plzeňského KVS, 

popřípadě další osoby pověřené (zplnomocněné) statutárním orgánem Plzeňského KVS, 

- jednáním Plzeňského KVS vznikají práva a povinnosti pouze tomuto Plzeňskému KVS, 

- ČVS neodpovídá za závazky Plzeňského KVS, 

- Plzeňský KVS neodpovídá za závazky ČVS, 

- Plzeňský KVS je povinen dodržovat a řídit se stanovami ČVS, směrnicemi a předpisy ČVS a 

rozhodnutími vydanými orgány ČVS. 

d)  zřízení pobočného spolku ČVS s názvem Zlínský krajský volejbalový svaz s odvozenou právní 
subjektivitou a to na základě návrhu krajské konference Zlínského KVS a určil že: 



 

 

- statutárním orgánem Zlínského KVS je předsednictvo Zlínského KVS, 

- samostatně zastupovat Středočeský KVS mohou předseda Zlínského KVS a sekretář Zlínskéh KVS, 

popřípadě další osoby pověřené (zplnomocněné) statutárním orgánem Zlínského KVS, 

- jednáním Zlínského KVS vznikají práva a povinnosti pouze tomuto Zlínskému KVS, 

- ČVS neodpovídá za závazky Zlínského KVS, 

- Zlínský KVS neodpovídá za závazky ČVS, 

- Zlínský KVS je povinen dodržovat a řídit se stanovami ČVS, směrnicemi a předpisy ČVS a 

rozhodnutími vydanými orgány ČVS. 

 
 
D Výbor zvolil: 

1. Pracovní předsednictvo ve složení Marek Pakosta, Martin Doleček, Jiří Pavelka, Milan Labašta a řídícího 
zasedání výboru Milana Labaštu 

 2. Pracovní komise –  
  mandátovou komisi ve složení Luboše Moravce jako předsedu komise, a členy komise Josefa Smolku a 

Tomáše Zedníka  
  návrhovou komisi ve složení Václava Nidrleho jako předsedu komise a členy komise Miroslava Přikryla, 

Romana Macka 
 

 
E. Výbor ukládá: 

1. Generálnímu sekretáři ČVS provést na webových stránkách ČVS změny ve sbírce směrnic ČVS.  
  T: do 15. 7. 2020 
2 SR ČVS předložit na 8. zasedání Výboru ČVS výsledek hospodaření ČVS za rok 2019 

   T: 24. 10. 2020 
 3. SR ČVS předložit na 8. zasedání Výboru ČVS Organizační řád sekretariátu ČVS a další předpisy ČVS 

související s řídícími schématy a organizační struktury ČVS T: 24.10. 2020 
   
 4.    Správní radě ČVS projednat náměty zachycené v zápise ze 7. zasedání výboru ČVS a využít je ke své 

práci. T: trvale 
 
 
V Praze dne 27. června 2020 
 
 
 
Návrhová komise:  Václav Nidrle  
  
 Roman Macek  
  
 Miroslav Přikryl  


