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PŘIPOMÍNKY RMK ČVS K NÁVRHU STANOV ČVS 
 
RMK ČVS na svém zasedání dne 19.10.2017 na základě vyhlášení připomínkového řízení ke stanovám 
ČVS správní radou ČVS projednala návrh stanov ČVS a rozhodla ve stanoveném termínu, tj. do 
1.11.2017 podat níže uvedené připomínky: 
 
Článek 3 Členství v ČVS 
 

Odst. 1.   
Návrh: Upravit „Členství v ČVS má tři formy, a to členství fyzických osob, členství právnických 

osob a čestné členství. Právnické …“. 
Zdůvodnění: V návrhu je uvedeno pouze dvojí členství, ale dále se v návrhu hovoří i o čestném 

členství, tedy o třetí formě. 
 

Odst. 4.   
Návrh: Doplnit „… komise ČVS“. 
Zdůvodnění: Doplnění o ČVS. 
 

Odst. 8.  
Návrh: Doplnit o „… volejbalu, směrnice Oceňování v ČVS a …“.  
Zdůvodnění: V návrhu se hovoří o čestném členství a podmínky jsou stanoveny směrnicí. 
 
Článek 4 Členství fyzické osoby  
                                                           

Odst. 4., písm. a) 
Návrh: Doplnit o „… v ČVS, tj. obracet se s písemnými připomínkami, žádostmi, podněty a 

návrhy na orgány ČVS a požadovat písemnou odpověď ve lhůtě stanovenou obecně 
závaznými předpisy.“.  

Zdůvodnění: Obecně se volá po zvýšení a lepší komunikaci, která však nesmí být jednostranná.  
 

Odst. 6. 
Návrh: Upravit poslední větu „Tento seznam je veřejně přístupný, a to pouze k nahlédnutí v sídle 

ČVS“.  
Zdůvodnění: Obecně se volá po zvýšení transparentnosti a bere se i ohled na ochranu osobních údajů.  
 
Článek 5 Členství právnické osoby  
                                                           

Odst. 1. 
Návrh: Upravit „… ČVS, prostřednictvím registračně matriční komise ČVS.“.  
Zdůvodnění: Jedná se o praktické (urychlení) registrování oddílů. Oddíly téměř ve všech případech 

nemohou čekat až výbor ČVS zasedne a více méně formálně členství schválí. Nic to 
však nemění na dodatečném schvalování výborem ČVS (ale je nutné dát do RŘV).   

 
Článek 6 Orgány ČVS 
 

Odst. 10. 
 Návrh: Za poslední větu vložit „Nevyplývá-li z těchto stanov něco jiného, nabývá rozhodnutí 

orgánu ČVS účinnosti dnem, který je v něm uveden, jinak dnem, kdy bylo přijato.“. 
Zdůvodnění: V návrhu stanov ČVS chybí ustanovení o nabytí účinnosti přijatých usnesení orgány ČVS.   
 

Odst. 13. 
Návrh: Za první větu vložit „Každý člen orgánu ČVS má jeden hlas se stejnou vahou, avšak při 

rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy orgánu ČVS, vyjma hlasování na valné 
hromadě.“.  

Zdůvodnění: V návrhu stanov ČVS chybí ustanovení o počtu hlasů, váze a rovnosti (např. KRK ČVS, 
která je čtyřčlenná, může být hlasování 2 2 0).   

 

Návrh: Za poslední větu vložit „Člen orgánu ČVS nemá právo se při rozhodování nechat 
zastoupit“.  

Zdůvodnění: V návrhu stanov ČVS chybí ustanovení, že člen orgánu ČVS má vykonávat svou funkci 
především osobně.   

 
Článek 7 Valná hromada ČVS  
 

Odst. 2., písm. a) 
Návrh: Upravit „… započatých 300 členů …“.  
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Zdůvodnění: Navržený klíč „500“ členů je oslabením vlivu KVS na rozhodování v ČVS. V současnosti 
počty delegátů valné hromady při navrhovaných „300“ členech znamená celkový počet 
cca „120“ delegátů, při „400“ členech by znamenalo celkový počet cca „100“ delegátů a 
při „500“ členech by znamenalo celkový počet cca „90“ delegátů. Zdůvodnění návrhu 
snížením nákladů je sice pravdou, ale šetřit ve vlivu na rozhodování v ČVS není namístě. 

 

Odst. 2., písm. c) 
Návrh: Odstranit odrážky „asociace volejbalových klubů mužů 1 delegáta“ a „asociace 

volejbalových klubů žen 1 delegáta“ bez náhrady.  
Zdůvodnění: Jedná se prakticky o duplicitu, protože podle odst. 2., písm. b) oddíl za každé družstvo 

hrající nejvyšší soutěž dospělých vysílá jednoho delegáta s hlasem rozhodujícím. 
 

Návrh: Doplnit za poslední odrážku „Asociace s celostátní působností volí své delegáty na 
valnou hromadu před konáním valné hromady.“.  

Zdůvodnění: Jak se volí delegáti na valnou hromadu za KVS je stanoveno, ale u celostátních asociací 
takové ustanovení chybí. 

 

Odst. 2., písm. d) 
Návrh: Upravit „… delegací, a výborem ČVS pozvaní hosté“.  
Zdůvodnění: Jedná se o doplnění možnosti hostů zúčastnit se valné hromady ČVS, tj. významných 

osobností, zástupců státních orgánů, ČOV, partnerů, televize, tisku apod. 
 

Odst. 3. 
Návrh: Upravit poslední větu „… hromadu ČVS s předběžným programem jejím …“ a doplnit za 

poslední větu „Upřesnění programu spolu s veškerými souvisejícími podklady budou 
zaslány nejpozději 14 dnů před konáním valné hromady ČVS.“.  

Zdůvodnění: Delegáti valné hromady ČVS musí být předem a včas informováni o projednávaných 
bodech na valné hromadě ČVS a k tomu musí mít také patřičné podklady. 

 

Odst. 4. 
Návrh: Doplnit písm. c) „dá-li k tomu podnět kontrolní a revizní komise ČVS.“. V souvislosti s tím 

změnit odvolávky také o písm. c). 
Zdůvodnění: Tímto návrhem je lépe zajištěno, že o velmi závažných pochybeních bude rozhodovat 

nejvyšší orgán ČVS. 
 

Návrh: V prvním odstavci odstranit „… generální sekretář ČVS.“ a nahradit „ten, kdo rozhodl, 
požádal nebo podnět podal.“.  

Zdůvodnění: Tímto návrhem je zajištěno, že mimořádná valná hromada ČVS bude vždy svolána. 
 

Odst. 8.  
Návrh: Přidat nový odstavec 

Podmínky pro podání návrhu na kandidáta do výboru ČVS a kontrolní a revizní komise 
ČVS: 

 a) Návrh může podat KVS, OVS, prostřednictvím svých výborů, oddíl prostřednictvím 
svého statutárního orgánu a celostátní asociace prostřednictvím svého orgánu. 

 b) Návrh musí být podán generálnímu sekretáři ČVS písemně nebo elektronicky před 
konáním valné hromady ČVS ve stanovené lhůtě výborem ČVS. Na později podané 
návrhy nebude brán zřetel. 

 c) V případě návrhu na předsedu ČVS nebo místopředsedy ČVS, tento musí být podán 
alespoň třemi KVS či celostátními asociacemi nebo deseti oddíly jejichž družstva hrají 
nejvyšší soutěž dospělých.  

 d) Návrh musí obsahovat za základě svobodného projevu vůle prohlášení kandidáta, že 
byl s návrhem seznámen a že pro případ svého zvolení souhlasí s výkonem funkce. 

Zdůvodnění: Ve stanovách je navržena volba předsedy ČVS, místopředsedů ČVS, členů výboru ČVS 
a členů kontrolní a revizní komise ČVS na valné hromadě ČVS, ale nejsou stanoveny 
podmínky pro podávání návrhů, tj. kdo může navrhovat kandidáty do výboru ČVS a 
kontrolní a revizní komise ČVS, jakým způsobem se postupuje a zda kandidát s návrhem 
souhlasí. Při podávání návrhu na předsedu ČVS nebo místopředsedy ČVS je nutné počet 
limitovat tak, aby měl kandidát podporu KVS či celostátní asociace nebo oddíly jejichž 
družstva hrají nejvyšší soutěž dospělých. 

 
Článek 8 Výbor ČVS 
 

Odst. 5. 
Návrh: Upravit písm. f) „… jmenuje a odvolává jejich …“.  
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Zdůvodnění: Doplnění o odvolání. 
 

Návrh: Doplnit písm. g) „jmenuje a odvolává generálního sekretáře ČVS.“.  
Zdůvodnění: Jedná se o pravomoc výboru ČVS, takže toto ustanovení by mělo patřit do tohoto 

odstavce. Ustanovení je přesunuto z článku 9, odst. 2. 
 
Článek 9 Sekretariát ČVS 
 

Odst. 2. 
Návrh: odstranit větu „Generálního sekretáře ČVS jmenuje a odvolává výbor ČVS.“.  
Zdůvodnění: Přesunuto do článku 8, odst. 5., písm. g). 
 

Odst. 3.  
Návrh: Přidat nový odstavec 

Generální sekretář ČVS se účastní zasedání výboru ČVS s hlasem poradním. 
Zdůvodnění: Pokud bude účasten zasedání, tak se mu bude lépe zajišťovat rozhodnutí a usnesení 

výboru ČVS. 
 
Článek 10 Krajský volejbalový svaz 
 

Odst. 4. 
Návrh: Upravit poslední větu „… delegací, čestní členové KVS a výborem KVS pozvaní hosté“. 
Zdůvodnění: Jedná se o doplnění možnosti čestných členů KVS a hostů zúčastnit se valné hromady 

KVS, tj. významných osobností, zástupců státních orgánů, partnerů, televize, tisku apod. 
 

Odst. 5. 
Návrh: Za poslední větu vložit „Výbor KVS zveřejní pozvánku na valnou hromadu KVS 

s předběžným programem jejím rozesláním OVS, oddílům a asociacím zřízených na 
úrovní KVS zastoupených na valné hromadě KVS. Upřesnění programu spolu 
s veškerými souvisejícími podklady budou zaslány nejpozději 14 dnů před konáním valné 
hromady KVS.“.  

Zdůvodnění: Delegáti valné hromady KVS musí být předem a včas informováni o projednávaných 
bodech na valné hromadě KVS a k tomu musí mít také patřičné podklady. 

 

Odst. 6. 
Návrh: Doplnit písm. d) „dá-li k tomu podnět kontrolní a revizní komise KVS.“. V souvislosti s tím 

změnit odvolávky také o písm. d). 
Zdůvodnění: Tímto návrhem je zajištěno, že o velmi závažných pochybeních bude rozhodovat nejvyšší 

orgán KVS. 
 

Odst. 9. 
Návrh: Doplnit v písm. b) „… další členy výboru ...“.  
Zdůvodnění: Slovo „členy“ tam schází. 
 

Návrh: Doplnit písm. h) „podávat návrhy na předsedu ČVS nebo místopředsedy ČVS, kandidáty 
do výboru ČVS a kontrolní a revizní komise ČVS“. V souvislosti s tím, změnit posloupnost 
následujícího písmene. 

Zdůvodnění: V návaznosti na článek 7, odst. 8. 
 

Odst. 10.  
Návrh: Přidat nový odstavec 

Podmínky pro podání návrhu na kandidáta do výboru KVS a kontrolní a revizní komise 
KVS: 

 a) Návrh může podat OVS, oddíl prostřednictvím svého statutárního orgánu a krajské 
asociace prostřednictvím svých orgánů. 

 b) Návrh musí být podán sekretáři KVS písemně, elektronicky před zasedáním valné 
hromady KVS ve stanovené lhůtě výborem KVS, nebo výjimečně ústně na zasedání 
valné hromady KVS.  

 c) Návrh musí obsahovat za základě svobodného projevu vůle prohlášení kandidáta, že 
byl s návrhem seznámen a že pro případ svého zvolení souhlasí s výkonem funkce. 

Zdůvodnění: Ve stanovách je navržena volba předsedy KVS, místopředsedy KVS, členů výboru KVS 
a členů kontrolní a revizní komise KVS na valné hromadě KVS, ale nejsou stanoveny 
podmínky pro podávání návrhů, tj. kdo může navrhovat kandidáty do výboru KVS a 
revizní komise KVS, jakým způsobem se postupuje a zda kandidát s návrhem souhlasí.  
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Článek 11 Výbor KVS 
 

Odst. 4. 
Návrh: Upravit „… hromadou KVS ve …“.  
Zdůvodnění: Upřesnění o název valné hromady. 
 

Odst. 5. 
Návrh: Upravit písm. d) „… jmenuje a odvolává jejich …“.  
Zdůvodnění: Doplnění o odvolání. 
 
Článek 12 Okresní a městský volejbalový svaz 
 

Odst. 3. 
Návrh: Upravit poslední větu „… delegací a výborem OVS pozvaní hosté“. 
Zdůvodnění: Jedná se o doplnění možnosti hostů zúčastnit se valné hromady OVS, tj. významných 

osobností, zástupců státních orgánů, partnerů, televize, tisku apod. 
 

Odst. 4. 
Návrh: Za poslední větu vložit „Výbor OVS zveřejní pozvánku na valnou hromadu OVS 

s programem jejím rozesláním oddílům zastoupených na valné hromadě OVS včetně 
souvisejících podkladů.“.  

Zdůvodnění: Delegáti valné hromady OVS musí být předem a včas informováni o projednávaných 
bodech na valné hromadě OVS a k tomu musí mít také patřičné podklady. 

 

Odst. 6. 
Návrh: Doplnit písm. f) „dá-li k tomu podnět kontrolní a revizní komise OVS.“. V souvislosti s tím 

změnit odvolávky také o písm. f). 
Zdůvodnění: Tímto návrhem je zajištěno, že o velmi závažných pochybeních bude rozhodovat nejvyšší 

orgán OVS. 
 

Odst. 8. 
Návrh: Doplnit písm. h) „podávat návrhy na předsedu ČVS nebo místopředsedy ČVS, kandidáty 

do výboru ČVS a kontrolní a revizní komise ČVS“. V souvislosti s tím, změnit posloupnost 
následujícího písmene. 

Zdůvodnění: V návaznosti na článek 7, odst. 8. 
 

Odst. 9.  
Návrh: Přidat nový odstavec 

Podmínky pro podání návrhu na kandidáta do výboru OVS a kontrolní a revizní komise 
OVS: 

 a) Návrh může podat oddíl prostřednictvím svého statutárního orgánu. 
 b) Návrh musí být podán výboru OVS písemně, elektronicky před zasedáním valné 

hromady OVS ve stanovené lhůtě výborem OVS, nebo výjimečně ústně na zasedání 
valné hromady OVS. 

 c) Návrh musí obsahovat za základě svobodného projevu vůle prohlášení kandidáta, že 
byl s návrhem seznámen a že pro případ svého zvolení souhlasí s výkonem funkce. 

Zdůvodnění: Ve stanovách je navržena volba předsedy OVS, místopředsedy OVS, členů výboru OVS 
a členů kontrolní a revizní komise OVS na valné hromadě OVS, ale nejsou stanoveny 
podmínky pro podávání návrhů, tj. kdo může navrhovat kandidáty do výboru OVS a 
revizní komise OVS, jakým způsobem se postupuje a zda kandidát s návrhem souhlasí.  

 
Článek 13 Výbor OVS 
 

Odst. 6. 
Návrh: Změnit posloupnost písmen „a), b), c), d) a e)“.  
Zdůvodnění: Oprava. 
 

Návrh: Upravit písm. d) „… jmenuje a odvolává jejich …“.  
Zdůvodnění: Doplnění o odvolání. 
 
Článek 14 Asociace v ČVS 
 

Odst. 1.  
Návrh: Upravit „… zájmové sdružení skupin, orgánů a členů …“.  
Zdůvodnění: Vznikla asociace KVS, ke které se přihlásilo 10 krajů. Aby mohla být uznána ČVS, tak je 

nutná výše uvedená úprava. 
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Článek 15 Kontrolní a revizní komise 
 

Odst. 6.  
Návrh: Za první větu vložit „K tomu jim, bez odkladu, musí být poskytnuty potřebné doklady a 

informace v rozsahu přesně vymezeného předmětu kontroly, a to všemi stranami jichž se 
předmět kontroly dotýká.“. 

Zdůvodnění: Kontrolním orgánům musí být stanovami vytvořeny maximální podmínky pro jejich 
kontrolní činnost. 

 

Návrh: Za poslední větu vložit „Pokud zjištění příslušnou kontrolní a revizní komisí nejsou 
projednány příslušným orgánem ČVS ve stanovené lhůtě a nebylo požádáno o 
prodloužení lhůty, tak se má za to, že příslušný orgán ČVS se zjištěními příslušné revizní 
komise souhlasí. V tom případě příslušná revizní komise navrhne opatření, která jsou pro 
příslušné orgány ČVS závazná“. 

Zdůvodnění: Tímto ustanovením je zaručeno, že každé zjištění bude vyřešeno. 
 
Článek 19 Ochrana osobních údajů a osobnostní práva 
 

Odst. 2. 
Návrh: Opravit „… neoprávněným zásahům do …“.  
Zdůvodnění: Oprava. 
 
Článek 20 Marketingová práva 
 

 

Návrh: Článek bez náhrady odstranit.  
Zdůvodnění: „Monopol“, že veškerá majetková práva připadají ČVS by měl skončit. Stejně se 

ustanovení stanov porušuje tím, že ČVS marketingová práva převádí smlouvami na 
„s.r.o.“. Tímto bude možné využívat dotace krajskými volejbalovými svazy, asociacemi a 
oddíly s právní subjektivitou.  

 

Návrh: Přečíslovat následující článek na „20“.  
Zdůvodnění: Oprava za předpokladu, že dosavadní článek 20 bude zrušen. 
 
Článek 21 Přechodná a závěrečná ustanovení 
 
Odst. 1. 
Návrh: Upravit „… dnem xx. května 2018.“.   
Zdůvodnění: Volejbalová veřejnost žádá změnu, takže oddalovat účinnost nových stanov není v jejím 

zájmu. Volby nových orgánů je možné provést již v roce 2019. Pokud bude účinnost 
stanovena dnem xx. května 2018, tak se bude moci také pracovat na úpravě směrnic, 
předpisů a tyto budou moci platit ihned po jejich schválení. 

 

Odst. 4. 
Návrh: Upravit „… v roce 2019 svolává …“.   
Zdůvodnění: Oprava za předpokladu, že účinnost stanov bude od xx. květen 2018. 
 

Odst. 6. 
Návrh: Upravit „… v roce 2019 svolává …“.   
Zdůvodnění: Oprava za předpokladu, že účinnost stanov bude od xx. květen 2018. 
 

Odst. 8. 
Návrh: Upravit „… v roce 2019 svolává …“.   
Zdůvodnění: Oprava za předpokladu, že účinnost stanov bude od xx. květen 2018. 
 

Odst. 11. 
Návrh: Poslední větu doplnit „… ČVS a pokud je uvedena správní rada ČVS, rozumí se tím výbor 

ČVS.“   
Zdůvodnění: Tato změna byla v návrhu opomenuta. 
 
 
V Praze dne 19. října 2017     Vladimír Tabara 
        předseda RMK ČVS 


