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USNESENÍ 
 

z 1. zasedání výboru ČVS konaného dne 13. května 2017 v Praze 
 

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

Na 1. zasedání výboru ČVS se z celkového počtu 67 členů s hlasem rozhodujícím 
zúčastnilo 67 členů, tj. 100 %. Dále se zúčastnilo 5 hostů. 
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 vzal na vědomí: 
 

 1. Kontrolu úkolů z usnesení 8. zasedání výboru ČVS - přednesenou p. Vladi-
mírem Tabarou. 

 

 2. Zprávu mandátové komise. 
 
 
 

B. Výbor projednal a schválil: 
 

1. Program zasedání výboru. 
 

2. Jednací řád výboru. 
 

3. Volební řád výboru. 
 

 4. Revokaci usnesení z 8. zasedání výboru bod B/9. 
 

 5. Výsledek hospodaření ČVS za rok 2016 – předložený vedoucím 
ekonomického úseku ČVS p. Ing. Milanem Labaštou. 

 

 6. Rozpočet ČVS na rok 2017 ve variantě 1 – předložený vedoucím 
ekonomického úseku ČVS p. Ing. Milanem Labaštou. 

 

 7. Změny směrnic ČVS č.: 
  04/2011  Soutěžní řád volejbalu – změna 04/2017 - účinnost od 1.7.2017, 
  06/2011  Přestupní řád volejbalu – změna 06/2017 - účinnost od 1.7.2017. 
 
 

C. Výbor zvolil: 
 

1. Pracovní předsednictvo a řídícího zasedání výboru. 
 

 2. Složení mandátové, volební a návrhové komise. 
 

 3. Pro následující čtyřleté funkční období předsedou ČVS p. Mgr. Marka 
Pakostu, který se stává předsedou správní rady ČVS, a to na základě sta-
nov ČVS článku 8, odst. 4., písm. a).  

 
 

D. Výbor jmenoval: 
 

1. Na návrh předsedy ČVS pro následující čtyřleté funkční období členy správní 
rady ČVS p. PaedDr. Zdeněk Haník, Ph.D., p. Bc. Jiří Popelka, p. Ing. Josef 
Beneš, ml., p. Ing. Petr Beneš, MBA, p. Ing. Jan Diviš, p. Martin Gerža, p. 
MUDr. Petr Juda, p. Ing. Radek Hacaperka, p. PaedDr. Roman Macek, p. 
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MUDr. Vít Mařík, p. Ing. Michal Provazník, p. Pavel Zeman a p. Mgr. Jiří 
Zemánek, a to na základě stanov ČVS článku 8, odst. 4., písm. b). 

 
 

E. Výbor neprojednal: 
 

 1. Bod č. 13) programu uvedeného na pozvánce „Rozhodnutí o nástupnictví 
AVOK – extraliga mužů (asociace volejbalových klubů mužů ČR) po Asociaci 
volejbalových oddílů a klubů mužů“. 

 
 

F. Výbor udělil: 
 

 1. Titul „Čestný předseda ČVS“ p. Dr. Janu Hronkovi. 
 
 

G. Výbor rozhodl: 
 

 1. O 14členném složení správní rady ČVS (vč. předsedy). 
 

 2. O zřízení pobočného spolku ČVS s názvem Jihočeský krajský volejbalový 
svaz s odvozenou právní subjektivitou a to na základě návrhu Jihočeského 
KVS podaného dne 5.4.2017 a doplněného usnesením krajské konference 
Jihočeského KVS konané dne 4.4.2017, které je v souladu s čl. 11 odst. 2 
stanov ČVS v platném znění, ke dni 1.7.2017 a určil že: 
 statutárním orgánem Jihočeského KVS je předsednictvo Jihočeského 

KVS, 
 samostatně zastupovat Jihočeský KVS mohou předseda Jihočeského 

KVS a sekretář Jihočeského KVS, popřípadě další osoby pověřené (zpl-
nomocněné) statutárním orgánem Jihočeského KVS, 

 jednáním Jihočeského KVS vznikají práva a povinnosti pouze tomuto Ji-
hočeskému KVS, 

 ČVS neodpovídá za závazky Jihočeského KVS, 
 Jihočeský KVS neodpovídá za závazky ČVS, 
 Jihočeský KVS je povinen dodržovat a řídit se stanovami ČVS, směrni-

cemi a předpisy ČVS a rozhodnutími vydanými orgány ČVS. 
 

 3. O zřízení pobočného spolku ČVS s názvem Liberecký krajský volejbalový 
svaz s odvozenou právní subjektivitou a to na základě návrhu Libereckého 
KVS podaného dne 11.4.2017 a doplněného usnesením krajské konference 
Libereckého KVS konané dne 7.4.2017, které je v souladu s čl. 11 odst. 2 
stanov ČVS v platném znění, ke dni 1.7.2017 a určil že: 
 statutárním orgánem Libereckého KVS je předsednictvo Libereckého 

KVS, 
 samostatně zastupovat Liberecký KVS mohou předseda Libereckého 

KVS a sekretář Libereckého KVS, popřípadě další osoby pověřené (zpl-
nomocněné) statutárním orgánem Libereckého KVS, 

 jednáním Libereckého KVS vznikají práva a povinnosti pouze tomuto Li-
bereckému KVS, 

 ČVS neodpovídá za závazky Libereckého KVS, 
 Liberecký KVS neodpovídá za závazky ČVS, 
 Liberecký KVS je povinen dodržovat a řídit se stanovami ČVS, směrni-

cemi a předpisy ČVS a rozhodnutími vydanými orgány ČVS. 
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 4. O zřízení pobočného spolku ČVS s názvem Královéhradecký krajský 
volejbalový svaz s odvozenou právní subjektivitou a to na základě návrhu 
Královéhradeckého KVS podaného dne 10.4.2017 a doplněného usnesením 
krajské konference Královéhradeckého KVS konané dne 6.4.2017, které je 
v souladu s čl. 11 odst. 2 stanov ČVS v platném znění, ke dni 1.7.2017 a určil 
že: 
 statutárním orgánem Královéhradeckého KVS je předsednictvo Králové-

hradeckého KVS, 
 samostatně zastupovat Královéhradecký KVS mohou předseda Králové-

hradeckého KVS a sekretář Královéhradeckého KVS, popřípadě další 
osoby pověřené (zplnomocněné) statutárním orgánem Královéhradecké-
ho KVS, 

 jednáním Královéhradeckého KVS vznikají práva a povinnosti pouze to-
muto Královéhradeckému KVS, 

 ČVS neodpovídá za závazky Královéhradeckého KVS, 
 Královéhradecký KVS neodpovídá za závazky ČVS, 
 Královéhradecký KVS je povinen dodržovat a řídit se stanovami ČVS, 

směrnicemi a předpisy ČVS a rozhodnutími vydanými orgány ČVS. 
 

 5. O zřízení pobočného spolku ČVS s názvem Pardubický krajský 
volejbalový svaz s odvozenou právní subjektivitou a to na základě návrhu 
Pardubického KVS podaného dne 5.4.2017 a doplněného usnesením krajské 
konference Pardubického KVS konané dne 2.4.2017, které je v souladu s čl. 
11 odst. 2 stanov ČVS v platném znění, ke dni 1.7.2017 a určil že: 
 statutárním orgánem Pardubického KVS je předsednictvo Pardubického 

KVS, 
 samostatně zastupovat Pardubický KVS mohou předseda Pardubického 

KVS a sekretář Pardubického KVS, popřípadě další osoby pověřené 
(zplnomocněné) statutárním orgánem Pardubického KVS, 

 jednáním Pardubického KVS vznikají práva a povinnosti pouze tomuto 
Pardubickému KVS, 

 ČVS neodpovídá za závazky Pardubického KVS, 
 Pardubický KVS neodpovídá za závazky ČVS, 
 Pardubický KVS je povinen dodržovat a řídit se stanovami ČVS, směrni-

cemi a předpisy ČVS a rozhodnutími vydanými orgány ČVS. 
 

 6. O zřízení pobočného spolku ČVS s názvem Moravskoslezský krajský 
volejbalový svaz s odvozenou právní subjektivitou a to na základě návrhu 
Moravskoslezského KVS podaného dne 13.5.2017 a doplněného usnesením 
krajské konference Moravskoslezského KVS konané dne 2.4.2017, které je 
v souladu s čl. 11 odst. 2 stanov ČVS v platném znění, ke dni 1.7.2017 a určil 
že: 
 statutárním orgánem Moravskoslezského KVS je předsednictvo Morav-

skoslezského KVS, 
 samostatně zastupovat Moravskoslezský KVS mohou předseda Morav-

skoslezského KVS a sekretář Moravskoslezského KVS, popřípadě další 
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osoby pověřené (zplnomocněné) statutárním orgánem Moravskoslez-
ského KVS, 

 jednáním Moravskoslezského KVS vznikají práva a povinnosti pouze to-
muto Moravskoslezskému KVS, 

 ČVS neodpovídá za závazky Moravskoslezského KVS, 
 Moravskoslezský KVS neodpovídá za závazky ČVS, 
 Moravskoslezský KVS je povinen dodržovat a řídit se stanovami ČVS, 

směrnicemi a předpisy ČVS a rozhodnutími vydanými orgány ČVS. 
  

 7. 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. Mgr. Marka Pakosty pro následující čtyřleté funkční období je profesionál-
ní a odměňován. Pracovní náplň a výši měsíční odměny určí správní rada 
ČVS. 

 
 
 

G. Výbor ukládá: 
 

 1. Správní radě ČVS zajistit administrativní úkony související s udělením odvo-
zené právní subjektivity pro pobočný spolek ČVS Jihočeský krajský volejba-
lový svaz, tj.: 

  vypracovat Registrační list pro Jihočeský KVS a Delimitační protokol tak, aby 
bylo zajištěno: 
a) jaký majetek nabývá Jihočeský KVS, 
b) jaké jsou pohledávky Jihočeského KVS, 
c) jaké jsou závazky Jihočeského KVS, 
 a to vše ke dni 1.7.2017.     T: do 30.06.2017 

 

 2. Správní radě ČVS zajistit administrativní úkony související s udělením odvo-
zené právní subjektivity pro pobočný spolek ČVS Liberecký krajský volejba-
lový svaz, tj.: 

  vypracovat Registrační list pro Liberecký KVS a Delimitační protokol tak, aby 
bylo zajištěno: 
a) jaký majetek nabývá Liberecký KVS, 
b) jaké jsou pohledávky Libereckého KVS, 
c) jaké jsou závazky Libereckého KVS,  
 a to vše ke dni 1.7.2017.     T: do 30.06.2017 

   

 3. Správní radě ČVS zajistit administrativní úkony související s udělením odvo-
zené právní subjektivity pro pobočný spolek ČVS Královéhradecký krajský 
volejbalový svaz, tj.: 

  vypracovat Registrační list pro Královéhradecký KVS a Delimitační protokol 
tak, aby bylo zajištěno: 
a) jaký majetek nabývá Královéhradecký KVS, 
b) jaké jsou pohledávky Královéhradeckého KVS, 
c) jaké jsou závazky Královéhradeckého KVS,  
 a to vše ke dni 1.7.2017.     T: do 30.06.2017 
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 4. Správní radě ČVS zajistit administrativní úkony související s udělením odvo-
zené právní subjektivity pro pobočný spolek ČVS Pardubický krajský volejba-
lový svaz, tj.: 

  vypracovat Registrační list pro Pardubický KVS a Delimitační protokol tak, 
aby bylo zajištěno: 
a) jaký majetek nabývá Pardubický KVS, 
b) jaké jsou pohledávky Pardubického KVS, 
c) jaké jsou závazky Pardubického KVS,  
 a to vše ke dni 1.7.2017.     T: do 30.06.2017 
 

 5. Správní radě ČVS zajistit administrativní úkony související s udělením odvo-
zené právní subjektivity pro pobočný spolek ČVS Moravskoslezský krajský 
volejbalový svaz, tj.: 

  vypracovat Registrační list pro Moravskoslezský KVS a Delimitační protokol 
tak, aby bylo zajištěno: 
a) jaký majetek nabývá Moravskoslezský KVS, 
b) jaké jsou pohledávky Moravskoslezského KVS, 
c) jaké jsou závazky Moravskoslezského KVS,  
 a to vše ke dni 1.7.2017.     T: do 30.06.2017 

 

 6. Pobočným spolkům Jihočeský krajský volejbalový svaz, Liberecký krajský 
volejbalový svaz, Královéhradecký krajský volejbalový svaz, Pardubický kraj-
ský volejbalový svaz a Moravskoslezský volejbalový kraj povinnost informo-
vat správní radu ČVS o tom kdy, kde, za jakých podmínek a jaké jim bylo při-
děleno IČ. T: do 31.10.2017 

 

7. Generálnímu sekretáři ČVS na webových stránkách ČVS provést změnu ve 
sbírce směrnic ČVS. T: do 31.05.2017 

 

 8. Generálnímu sekretáři ČVS na webových stránkách ČVS provést aktualizaci 
složení správní rady ČVS. T: do 25.05.2017 

 

 9. Správní radě ČVS na svém 1. zasedání stanovit pracovní náplň předsedy 
ČVS a určit výši jeho měsíční odměny. T: do 15.06.2017 

 

 10. Správní radě ČVS projednat náměty zachycené v zápise ze zasedání výboru 
ČVS a využít je ke své práci. T: trvale 

 

 11. Správní radě ČVS připravit směrnici pro hlasování per rollam v ČVS a orga-
nizační řád sekretariátu ČVS. T: do 30.10.2017 

 
V Praze dne 13. května 2017 
 
 
Návrhová komise:  Vladimír Tabara   
 
 
 PaedDr. Petr Vosecký   
 
 
 PaedDr. Roman Macek   


