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USNESENÍ 
 

z 1. zasedání výboru ČVS konaného dne 19. kv ětna 2013 v Brn ě 
 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

Na 1. zasedání výboru ČVS se z celkového počtu 58 členů s hlasem rozhodujícím 
zúčastnilo 54 členů, tj. 93,10 %.  
Zasedání 1. 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 1. výbor ČVS toto usnesení: 
 
A. Výbor ČVS vzal na v ědomí: 
 
 1. Kontrolu úkolů z usnesení 7. zasedání výboru ČVS - přednesenou p. Vladi-

mírem Tabarou. 
 
 2. Zprávu mandátové komise - přednesenou předsedou mandátové komise p. 

Jiřím Zaoralem.  
 
 3. Informaci, že předsedou kontrolní a revizní komise ČVS pro následující čtyř-

leté funkční období byl zvolen p. Jaroslav Huk.  
 
 4. Výsledek hospodaření společnosti Volejbal 2011, s.r.o za rok 2012 – předlo-

žený místopředsedou ČVS p. Robertem Urbánkem.  
 
B. Výbor ČVS projednal a schválil: 
 

1. Program zasedání výboru. 
 

2. Jednací řád výboru. 
 

3. Volební řád výboru. 
 

 4. Výsledek hospodaření ČVS za rok 2012 – předložený předsedou hospodář-
ské komise p. Ing. Zdeňkem Meitnerem. 

 
 5. Rozpočet ČVS na rok 2013 – předložený předsedou hospodářské komise p. 

Ing. Zdeňkem Meitnerem. 
 
 6. Změny směrnic ČVS č.: 
  04/2011  Soutěžní řád volejbalu – změna 03/2013 - účinnost od 1.7.2013, 
  06/2011  Přestupní řád volejbalu – změna 03/2013 - účinnost od 1.7.2013, 
  07/2012  Disciplinární řád volejbalu – změna 01/2013 - účinnost od 1.7.2013. 
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C. Výbor zvolil: 
 

1. Pracovní předsednictvo a řídícího zasedání výboru. 
 
 2. Mandátovou, volební a návrhovou komisi výboru. 
 
 3. Pro následující čtyřleté funkční období předsedou ČVS p. PaedDr. Zde ňka 

Haníka, Ph.D. , který se stává předsedou správní rady ČVS, a to na základě 
stanov ČVS článku 8, odst. 4., písm. a).  

 
D. Výbor jmenuje: 
 

1. Na návrh předsedy ČVS pro následující čtyřleté funkční období členy správní 
rady ČVS p. Robert Urbánek , místopředseda, p. František Kopecký , místo-
předseda , p. Jan Hronek , p. Josef Beneš , ml., p. Zdeněk Meitner , p. Petr 
Juda , p. Petr Kvarda , p. Milan Labašta , p. Jiří Olšiak , p. Jiří Zaoral , p. Mar-
tin Doleček, p. Richard Wiesner  a p. Luboš Moravec , a to na základě sta-
nov ČVS článku 8, odst. 4., písm. b). 

 
E. Výbor rozhodl: 
 

 1. O zřízení organizační jednotky ČVS s názvem Pražský volejbalový svaz 
s odvozenou právní subjektivitou a to na základě návrhu Pražského 
volejbalového svazu podaného dne 19.5.2013 a doplněného usnesením 
krajské konference Pražského volejbalového svazu konané dne 8.4.2013, 
které je v souladu s čl. 11 odst. 2 stanov ČVS v platném znění, ke dni 
1.1.2014 a určil že: 
� statutárním orgánem Pražského volejbalového svazu je předsednictvo 

Pražského volejbalového svazu, 
� samostatně zastupovat Pražský volejbalový svaz mohou předseda Praž-

ského volejbalového svazu a sekretář Pražského volejbalového svazu, 
popřípadě další osoby pov ěřené (zplnomocn ěné) statutárním orgá-
nem Pražského volejbalového svazu, 

� jednáním Pražského volejbalového svazu vznikají práva a povinnosti 
pouze tomuto Pražskému volejbalovému svazu, 

� ČVS neodpovídá za závazky Pražského volejbalového svazu, 
� Pražský volejbalový svaz neodpovídá za závazky ČVS, 
� Pražský volejbalový svaz je povinen dodržovat a řídit se stanovami ČVS, 

směrnicemi a předpisy ČVS a rozhodnutími vydanými orgány ČVS. 
 

 2. O zřízení organizační jednotky ČVS s názvem Karlovarský krajský 
volejbalový svaz s odvozenou právní subjektivitou a to na základě návrhu 
Karlovarského KVS podaného dne 19.5.2013 a doplněného usnesením 
krajské konference Karlovarského KVS konané dne 19.3.2013, které je 
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v souladu s čl. 11 odst. 2 stanov ČVS v platném znění, ke dni 1.7.2013 a určil 
že: 
� statutárním orgánem Karlovarského KVS je předsednictvo Karlovarského 

KVS, 
� samostatně zastupovat Karlovarský KVS mohou předseda Karlovarské-

ho KVS a sekretář Karlovarského KVS, popřípadě další osoby pov ěře-
né (zplnomocn ěné) statutárním orgánem Karlovarského KVS, 

� jednáním Karlovarského KVS vznikají práva a povinnosti pouze tomuto 
Karlovarskému KVS, 

� ČVS neodpovídá za závazky Karlovarského KVS, 
� Karlovarský KVS neodpovídá za závazky ČVS, 
� Karlovarský KVS je povinen dodržovat a řídit se stanovami ČVS, směrni-

cemi a předpisy ČVS a rozhodnutími vydanými orgány ČVS. 
  
 3. O zřízení organizační jednotky ČVS s názvem Ústecký krajský volejbalový 

svaz s odvozenou právní subjektivitou a to na základě návrhu Ústeckého 
KVS podaného dne 28.5.2013 a doplněného usnesením Ústeckého KVS 
konané dne 25.3.2013, které je v souladu s čl. 11 odst. 2 stanov ČVS 
v platném znění, ke dni 1.1.2014 a určil že: 
� statutárním orgánem Ústeckého KVS je předsednictvo Ústeckého KVS, 
� samostatně zastupovat Ústecký KVS mohou předseda Ústeckého KVS a 

sekretář Ústeckého KVS, popřípadě další osoby pov ěřené (zplnomoc-
něné) statutárním orgánem Ústeckého KVS, 

� jednáním Ústeckého KVS vznikají práva a povinnosti pouze tomuto Ús-
teckému KVS, 

� ČVS neodpovídá za závazky Ústeckého KVS, 
� Ústecký KVS neodpovídá za závazky ČVS, 
� Ústecký KVS je povinen dodržovat a řídit se stanovami ČVS, směrnicemi 

a předpisy ČVS a rozhodnutími vydanými orgány ČVS. 
 
  4. O zřízení organizační jednotky ČVS s názvem Krajský volejbalový svaz 

Vysočina  s odvozenou právní subjektivitou a to na základě návrhu KVS 
Vysočina podaného dne 13.5.2013 a doplněného usnesením Krajské 
konference KVS Vysočina konané dne 14.4.2013, které je v souladu s čl. 11 
odst. 2 stanov ČVS v platném znění, ke dni 1.1.2014 a určil že: 
� statutárním orgánem KVS Vysočina je předsednictvo KVS Vysočina, 
� samostatně zastupovat KVS Vysočina mohou předseda KVS Vysočina a 

sekretář KVS Vysočina, popřípadě další osoby pov ěřené (zplnomoc-
něné) statutárním orgánem KVS Vyso čina, 

� jednáním KVS Vysočina vznikají práva a povinnosti pouze tomuto KVS 
Vysočina, 

� ČVS neodpovídá za závazky KVS Vysočina, 
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� KVS Vysočina neodpovídá za závazky ČVS, 
� KVS Vysočina je povinen dodržovat a řídit se stanovami ČVS, směrni-

cemi a předpisy ČVS a rozhodnutími vydanými orgány ČVS. 
 
 5. O zřízení organizační jednotky ČVS s názvem Jihomoravský krajský 

volejbalový svaz s odvozenou právní subjektivitou a to na základě návrhu 
Jihomoravského KVS podaného dne 13.5.2013 a doplněného usnesením 
Krajské konference Jihomoravského KVS konané dne 14.4.2013, které je 
v souladu s čl. 11 odst. 2 stanov ČVS v platném znění, ke dni 1.1.2014 a určil 
že: 
� statutárním orgánem Jihomoravského KVS je předsednictvo Jihomorav-

ského KVS, 
� samostatně zastupovat Jihomoravský KVS mohou předseda Jihomorav-

ského KVS a sekretář Jihomoravského KVS, popřípadě další osoby po-
věřené (zplnomocn ěné) statutárním orgánem Jihomoravského KVS, 

� jednáním Jihomoravského KVS vznikají práva a povinnosti pouze tomuto 
Jihomoravskému KVS, 

� ČVS neodpovídá za závazky Jihomoravského KVS, 
� Jihomoravský KVS neodpovídá za závazky ČVS, 
� Jihomoravský KVS je povinen dodržovat a řídit se stanovami ČVS, 

směrnicemi a předpisy ČVS a rozhodnutími vydanými orgány ČVS. 
  

 6. Na základě Organizačního řádu správní rady ČVS čl. 3, odst. 2 a v souladu 
se stanovami ČVS čl. 9, odst. 7. že, výkon funkce předsedy ČVS p. PaedDr. 
Zdeňka Haníka, Ph.D., pro následující čtyřleté funkční období je profesionál-
ní a odměňována. Pracovní náplň a výši měsíční odměny určí správní rada 
ČVS. 

 
F. Výbor ud ělil: 
 

 1. Čestný člen ČVS: 
  p. Jaroslavu Koutnému a p. Václavu Koblihovi . 
 
 2. Medaili Ing. Vladimíra Spirita členům ČVS, a to: 
  p. Jiřímu Ebertovi , p. Miroslavu Čadovi , p. Rudolfu Šabrňákovi , pí. Karle 

Tománkové , p. Vladimíru Vorlovskému , p. Jiřímu Kleinovi , p. Václavu 
Peklovi , p. Václavu Nidrlemu , p. Janu Vobrovi  a p. Františku Kropá čkovi . 

 
G. Výbor ukládá: 

 
 1. Správní radě ČVS zajistit administrativní úkony související s udělením odvo-

zené právní subjektivity pro organizační jednotku ČVS Pražský volejbalový 
svaz, tj.: 
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  vypracovat Registrační list pro Pražský volejbalový svaz a Delimitační proto-
kol tak, aby bylo zajištěno: 
a) jaký majetek nabývá Pražský volejbalový svaz, 
b) jaké jsou pohledávky Pražského volejbalového svazu, 
c) jaké jsou závazky Pražského volejbalového svazu, 
 a to vše ke dni 1.1.2014     T: do 30.06.2013 

 
 2. Správní radě ČVS zajistit administrativní úkony související s udělením odvo-

zené právní subjektivity pro organizační jednotku ČVS Karlovarský volejbalo-
vý svaz, tj.: 

  vypracovat Registrační list pro Karlovarský volejbalový svaz a Delimitační 
protokol tak, aby bylo zajištěno: 
a) jaký majetek nabývá Karlovarský volejbalový svaz, 
b) jaké jsou pohledávky Karlovarského volejbalového svazu, 
c) jaké jsou závazky Karlovarského volejbalového svazu,  
 a to vše ke dni 1.7.2013     T: do 30.06.2013 

   
 3. Správní radě ČVS zajistit administrativní úkony související s udělením odvo-

zené právní subjektivity pro organizační jednotku ČVS Ústecký volejbalový 
svaz, tj.: 

  vypracovat Registrační list pro Ústecký volejbalový svaz a Delimitační proto-
kol tak, aby bylo zajištěno: 
a) jaký majetek nabývá Ústecký volejbalový svaz, 
b) jaké jsou pohledávky Ústeckého volejbalového svazu, 
c) jaké jsou závazky Ústeckého volejbalového svazu,  
 a to vše ke dni 1.1.2014     T: do 30.06.2013 

 
 4. Správní radě ČVS zajistit administrativní úkony související s udělením odvo-

zené právní subjektivity pro organizační jednotku ČVS Krajský volejbalový 
svaz Vysočina, tj.: 

  vypracovat Registrační list pro Krajský volejbalový svaz Vysočina a Delimi-
tační protokol tak, aby bylo zajištěno: 
a) jaký majetek nabývá Krajský volejbalový svaz Vysočina, 
b) jaké jsou pohledávky Krajského volejbalového svazu Vysočina, 
c) jaké jsou závazky Krajského volejbalového svazu Vysočina,  
 a to vše ke dni 1.1.2014     T: do 30.06.2013 
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 5. Správní radě ČVS zajistit administrativní úkony související s udělením odvo-
zené právní subjektivity pro organizační jednotku ČVS Jihomoravský volejba-
lový svaz, tj.: 

  vypracovat Registrační list pro Jihomoravský volejbalový svaz a Delimitační 
protokol tak, aby bylo zajištěno: 
a) jaký majetek nabývá Jihomoravský volejbalový svaz, 
b) jaké jsou pohledávky Jihomoravského volejbalového svazu, 
c) jaké jsou závazky Jihomoravského volejbalového svazu,  
 a to vše ke dni 1.1.2014     T: do 30.06.2013 

 
 6. Organizačním jednotkám Pražský volejbalový svaz, Karlovarský krajský vo-

lejbalový svaz, Ústecký krajský volejbalový svaz, Krajský volejbalový svaz 
Vysočina a Jihomoravský krajský volejbalový svaz povinnost informovat 
správní radu ČVS o tom kdy, kde, za jakých podmínek a jaké mu bylo přidě-
leno IČ.        T: do 31.12.2013 

 
7. Legislativní komisi ČVS na webových stránkách ČVS provést změnu ve sbír-

ce směrnic ČVS. T: do 30.06.2013 
 

 8. Generálnímu sekretáři ČVS na webových stránkách ČVS provést aktualizaci 
složení správní rady ČVS. T: do 25.05.2013 

 
 9. Správní radě ČVS projednat náměty zachycené v zápise ze zasedání výboru 

ČVS a využít je ke své práci. T: trvale 
 
 
 
V Brně dne 19. května 2013 
 
 
Návrhová komise:  Vladimír Tabara   
 
 
 PaedDr. Petr Vosecký   
 
 
 PaedDr. Roman Macek   


