
Z á p i s č. 5/2017 
ze zasedání legislativní komise ČVS konaného dne 15. listopadu 2017 v Praze 

       =============================================================================== 
Přítomni: M. Doleček, J. Kmoníček, P. Sedlatý, V. Tabara, R. Wiesner, J. Sloup 
Host: M. Pakosta 
 

Program: 
Stanovy ČVS – projednání připomínek (1. kolo) 
 
LK obdržela připomínky k návrhu nových stanov ČVS (1. kolo) od: 
Jihočeský KVS (Jiří Popelka, Jan Vobr) 
Jihomoravský KVS (Štěpán Říha) 
Registračně matriční komise ČVS (Vladimír Tabara) 
Jiří Popelka 
Olomoucký KVS (Jan Zatloukal) 
Liberecký KVS (Jiří Čermák) 
Miroslav Přikryl (Ústecký KVS)  
Karlovarský KVS (Jan Meruna) 
Plzeňský KVS (Pavel Zeman) 
Královéhradecký KVS (Jiří Kmoníček) 
Petr Vosecký 
Jiří Rucki  
Jiří Olšiak 
výbor Pražského volejbalového svazu (Jiří Olšiak, Barbora Cajthamelová) 
Pardubický KVS (Marcela Sezemská) 
 
Ve všech došlých připomínkách (kromě připomínek J. Ruckiho) je uveden nesouhlas se 
snížením počtu delegátů na valnou hromadu (VH) ČVS za KVS na 1 delegáta za každých 
započatých 500 členů KVS s uhrazeným LP. Všichni souhlasí se snížením počtu delegátů za 
KVS na 1 delegáta za každých započatých 300 členů KVS s uhrazeným LP. 
 
LK došlé připomínky projednala a navrhuje upravit do návrhu stanov následující: 
a) Každý KVS vysílá na VH ČVS 1 delegáta za každých započatých 300 členů KVS s uhrazeným 
LP. 
b) Řádná valná hromada OVS se schází 1x za 4 roky k volbě výboru OVS a také k volbě 
delegátů na volební VH KVS, ve zbývajícím období vysílá delegáty na VH KVS výbor OVS 
c) Do čl. 4, odst. 5 doplnit: Členskými příspěvky se rozumí licenční příspěvky (nebo podobně). 
d) Zastoupení ve výboru ČVS: 
Zaručené místo má zástupce za AVOK-M, zástupce za AVOK_Ž, zástupce za ABV. Kandidáty za 
asociaci (1 nebo více) navrhuje asociace před VH. VH volí z navržených kandidátů 1 člena 
výboru za každou uvedenou asociaci. Zbývající členy volí VH z došlých návrhů. Podávání 
návrhů nijak neomezovat (ani časově, ani omezením, kdo může návrhy podávat). Podmínkou 
je pouze členství v ČVS. Při volbě výboru nevyžadovat nadpoloviční většinu hlasů, o obsazení 
výboru ČVS rozhoduje prostý počet obdržených hlasů.  
e) Předsedu ČVS volí VH, místopředsedy výbor ČVS ze svých řad. 
f) OVS zařadit pod KVS (jako organizační jednotku). Je ale nutné vytvořit legislativní, 
administrativní i ekonomické předpisy pro toto zařazení. 



g) Nechat je dvojí členství – fyzických a právnických osob. Čestný člen je pouze titul a může 
jej získat fyzická o právnická osoba. Pouze prověřit ustanovení týkající se práv čestných 
členů. 
h) Zachovat ustanovení, že ČVS je „výhradním majitelem“ volejbalových soutěží. 
i) Zachovat ustanovení o marketingových právech ČVS. 
j) Nezvýhodňovat hlas předsedy. 
k) Čl. 6, odst. 13 – upravit: Právnické osoby jednají prostřednictvím svých statutárních 
orgánů či jimi pověřených osob.      
l) Čl. 14, odst. 1 – upravit: Asociace je zájmové sdružení skupin, orgánů a členů ČVS  
m) Do čl. 6 doplnit ustanovení: Nevyplývá-li z těchto Stanov něco jiného, nabývá rozhodnutí 
organu ČVS účinnosti dnem, který je v něm uveden, případně dnem, který z něj vyplývá, jinak 
dnem, kdy bylo přijato. 
n) Čl. 7, odst. 3: Svolání VH ČVS 5 měsíců předem, doplnit program lze až 1 měsíc před 
konáním VH, materiály na VH předem v přiměřené lhůtě 
o) Doplnit pravomoci VH ČVS:  Projednává a bere na vědomi výsledky hospodaření a 
rozpočty právnických osob, na nichž se ČVS majetkově podílí. 
p) Doplnit do čl. 9 ustanovení: Generální sekretář se účastní jednání výboru ČVS s hlasem 
poradním.  
q) Nechat účinnost stanov dle návrhu. Pokud je žádoucí, aby některá ustanovení platila dříve, 
pak toto řešit v přechodných ustanoveních. 
 
 
 
Projednání připomínek s jejich autory se koná v pondělí 20.11.2017 od 10 hodin v zasedací 
místnosti ČVS. 
 
 
Zapsal: J. Sloup 


