
Z á p i s č. 6/2017 
ze zasedání legislativní komise ČVS konaného dne 20. listopadu 2017 v Praze 

       =============================================================================== 
Přítomni: M. Doleček, J. Kmoníček, P. Sedlatý, V. Tabara, J. Sloup 
Omluven: R. Wiesner 
Autoři připomínek: J. Olšiak, J. Popelka, P. Vosecký 
Hosté: M. Pakosta, M. Labašta 
 

Program: 
Stanovy ČVS – projednání připomínek s jejich autory 
 
LK projednala připomínky k návrhu nových stanov na společném jednán s jejich autory 
(1. kolo připomínkového řízení). 
Pražský volejbalový svaz reprezentovali J. Olšiak a P. Vosecký, Jihočeský KVS J. Popelka, 
Olomoucký KVS V. Tabara. 
Pro návrh stanov pro 2. kolo připomínkového řízení bylo dohodnuto: 
a) Bude zachováno, že ČVS je výhradním majitelem volejbalových soutěží na území ČR. 
b) Budou nadále zachovány pouze dvě formy členství – fyzických a právnických osob. Čestný 
člen je pouze titul a může jej získat fyzická i právnická osoba. Přidružené členství se nebude 
zavádět.  
c) Do čl. 6, odst. 10 doplnit ustanovení: „Člen orgánu ČVS coby fyzická osoby nemá právo se 
při rozhodování nechat zastoupit.“ 
c) V čl. 6, odst. 13 upravit ustanovení takto: „Právnické osoby jednají prostřednictvím svých 
statutárních orgánů či jimi pověřených osob”. 
d) Do čl. 6, odst. 13 doplnit ustanovení: „Nevyplývá-li z těchto stanov něco jiného, nabývá 
rozhodnutí orgánu ČVS účinnosti dnem, který je v něm uveden, případně dnem, který z něj 
vyplývá, jinak dnem, kdy bylo přijato.” 
e) Klíč počtu delegátů za jednotlivé KVS nechat ve dvojí verzi: „jeden delegát za každých 
započatých 300 / 500 členů ČVS …“ . Toto není legislativní záležitost, rozhodnutí o konkrétní 
hodnotě nechat konferenci ČVS.  
f) Podávání návrhů na členy výboru ČVS, KVS i OVS (kromě zástupců za asociace ve výboru 
ČVS) a na členy KRK nijak neomezovat (ani časově, ani omezením, kdo může návrhy 
podávat). Bude tím zachováno ustanovení, že každý člen ČVS má právo být volen. Kandidát 
do výboru pouze písemně potvrdí svůj souhlas s kandidaturou. 
g) Doplnit, že podnět ke svolání mimořádné valné hromady ČVS (i KVS a OVS) může dát i KRK 
příslušné úrovně. 
h) Upravit ustanovení čl. 7 odst. 7 h) takto: „VH projednává a schvaluje výroční zprávu ČVS a 
výsledek hospodaření ČVS,“  
i) Doplnit do čl. 7 odst. 7 (pravomoci VH) ustanovení: “VH bere na vědomí výsledek hospodaření 
obchodních společnosti, na níž se ČVS majetkově podílí“,  
j) Ustanovení „Výbor ČVS jmenuje a odvolává generálního sekretáře ČVS.“ přesunout z čl. 9 
(Sekretariát ČVS) do čl. 8 (Výbor ČVS). 
k) Do čl. 9 doplnit ustanovení: „Generální sekretář ČVS se účastní zasedání výboru ČVS s hlasem 
poradním.“ 
l) Mezi oddíly, které vysílají své zástupce na VH Prahy a  VH OVS doplnit zástupce oddílů, 
které se účastní soutěží v beachvolejbale organizovaných KVS. 
m) Doplnit ustanovení, že VH (ČVS, KVS i OVS) se mohou účastni hosté pozvaní výborem 
příslušné úrovně. 



n) Zachovat čl. 20 Marketingová práva.  
o) V návrhu stanov pro 2. kolo připomínkového řízení nechat jejich účinnost od 1.11.2020. 
Dřívější účinnost vybraných ustanovení řešit v přechodných ustanoveních, např. úpravu čl. 14 
Asociace v ČVS.  
 
 
Návrh stanov ČVS pro 2. kolo připomínkového řízení k projednání v LK připraví a rozešle 
členům LK J. Sloup. 
 
Příští jednání LK: středa 29.11.2017 od 10 hodin.  
Program: Příprava konečného návrhu stanov ČVS pro 2. kolo připomínkového řízení. 
 
Konečný návrh stanov pro 2. kolo připomínkového řízení by měl být zveřejněn nejpozději 
1.12.2017 (na WEBu ČVS, rozeslán KVS a asociacím). 
 
 
Zapsal: J. Sloup 


