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Příloha k Usnesení z 13. mimořádné konference  
Pražského volejbalového svazu ze dne 16. 4. 2018 
 

 
Stanovisko Pražského volejbalového svazu, k návrhu stanov ČVS 2018 
projednané a schválené usnesením 13. mimořádné konferenci Pražského volejbalového svazu 
dne 16.4.2018: 
 
Článek: Navrhovaný text PVS: 
7, odst. 2a Valnou hromadu ČVS svolává výbor ČVS podle klíče: 

a) Každý KVS vysílá jednoho delegáta s hlasem rozhodujícím za každých 

započatých 300 členů ČVS - fyzických osob svého kraje, kteří mají podle 

evidence ČVS (uhrazen licenční příspěvek/členský příspěvek …) 

Komentář: Navržený klíč 500 členů je úmyslným značným oslabením vlivu KVS na 

rozhodování v ČVS. V současnosti počty delegátů valné hromady ČVS při námi 

navrhovaných 300 členech znamenají celkový počet cca 140 delegátů, při 500 členech by 

znamenalo celkový počet cca 90 delegátů. Zdůvodnění návrhu snížením nákladů je podle 

členů PVS zcela zástupné a neodůvodněné při stále se zvyšujícím navýšením rozpočtu 

ČVS!!! 

Významným a zcela demokratickým opatřením by mělo být nesnižovat počet aktivně  
činných členů ČVS, právě naopak, aby co nejvíce členů se mohlo aktivně podílet na těch  
nejdůležitějších a strategických rozhodnutích ČVS, včetně kontroly činnosti statutárního  
orgánu. 

 

21, odst. 1 Tyto stanovy byly schváleny 13. konferencí ČVS dne 13. května 2018 a nabývají 

   účinnosti dnem 1. prosince 2018. 

   K tomu upravit roky všude na rok 2019 a doplnit kromě již uvedeného textu 

  v ustanovení čl. 20, že pokud je ve směrnicích a předpisech ČVS uvedena 

  konference ČVS, rozumí se tím valná hromada ČVS a pokud je uvedena správní 

  rada ČVS, rozumí se tím výbor ČVS. 

 Komentář: výbor PVS požaduje realizovat potřebné změny, proto také variantu 2 stanov  
v roce 2016 navrhl !!! Datum účinnosti 1. listopadu 2020 v návrhu stanov naprosto  
zbytečně o další 2 roky oddaluje účinnost nových stanov, což není v zájmu modernizace 
jejich ustanovení ve smyslu nového občanského zákoníka. Volby nových orgánů je možné 
provést již v roce 2019.  
 

 
 
V Praze dne 16. dubna 2018  Delegáti 13. mimořádné konference PVS 


