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Okresní volejbalový svaz 

Frýdek-Místek 
Komise rozhodčích 

 

 
 
 

Zpravodaj KR OVS Frýdek-Místek 
č. 28/2012 ze dne 4. prosince 2012

 

 

1. Směrnice ČVS - změny 
 
 Na 7. zasedání výboru ČVS konaném dne 25. listopadu 2012 v Praze byly schváleny 
změny směrnic ČVS: 
 

a) č. 02/2011 „Směrnice o členství v ČVS - změna 02/2012“ - účinnost od 25. listopadu 2012. 
 

     V příloze č. 1 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 28/2012  je uvedena 

     směrnice ČVS kategorie C č. 02/2011 „Směrnice o členství - změna 02/2012“ včetně přílohy č. 1. 
 

     Zároveň se tímto upravuje bod 1, zároveň se ruší příloha č. 1 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek 
     č. 15/2011 ze dne 27. prosince 2011. 
 

b) č. 04/2012 „Soutěžní řád volejbalu - změna 02/2012“ - účinnost od 1. července 2013. 
 

     V příloze č. 2 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 28/2012  je uvedena směrnice ČVS 
      kategorie C č. 04/2011 „Soutěžní řád volejbalu“ - změna 02/2012“ včetně 4 příloh. 
 

c) č. 06/2012 „Přestupní řád volejbalu - změna 02/2012“ - účinnost od 1. července 2013. 
 

     V příloze č. 3 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 28/2012  je uvedena směrnice ČVS 
     kategorie C č. 06/2011 „Přestupní řád volejbalu“ - změna 02/2012“ včetně 5 příloh. 
 

d) č. 10/2011 „Licenční příspěvky v ČVS“ - změna 01/2012“ - účinnost od 25. listopadu 2012 
 

     V příloze č. 4 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 28/2012  je uvedena směrnice ČVS  
      kategorie C č. 10/2011 „Licenční příspěvky v ČVS“ - změna 01/2012“ včetně 1 přílohy. 
 

     Zároveň se tímto upravuje bod 1, zároveň se ruší příloha č. 6 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek 
     č. 6/2011 ze dne 16. června 2012. 
 

2. Směrnice ČVS - vydání 
 
 Na 7. zasedání výboru ČVS konaném dne 25. listopadu 2012 v Praze byly schváleny 
směrnice ČVS: 
 

a) č. 11/2012 „Financování Krajských volejbalových svazů“ - platnost od 1. ledna 2013. 
 

    Tímto ke dni 31. prosince 2012 se ruší směrnice č. 4/2007 ze dne 25. listopadu 2007 
    „Financování KVS“ včetně všech příloh a změn. 
 

    V příloze č. 5 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 28/2012  je uvedena směrnice ČVS 

    kategorie B č, 11/2011 „Financování Krajských volejbalových svazů“. 
 
b) č. 12/2012 „Archivační a skartační řád ČVS“ včetně 4 příloh - platnost od 1. prosince 2012 
     příloha č. 1: Archivační, výběrové, skartační znaky a lhůty (2 stránky) 
     příloha č. 2: Vzor „Archivační návrh“ (1 stránka)   
     příloha č. 3: Vzor „Archivační protokol“ (1 stránka)  
     příloha č. 4: Vzor „Skartační návrh“ (1 stránka)  
     příloha č. 5: Vzor „Skartační protokol“ (1 stránka)  
 

     Tímto ke dni 30. listopadu 2012 se ruší měrnice č. 2/2008 ze dne 18. května 2008 
     „Archivační a skartační řád“ včetně všech příloh.   

     V příloze č. 6 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 28/2012  je uvedena směrnice ČVS  

     kategorie B č. 12/2012 „Archivační a skartační řád ČVS“ včetně 5 příloh. 
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c) č. 17/2012 „Statut sportovních středisek a sportovních center mládeže ČVS“ 
    účinnost od 25. listopadu 2012 
 

    příloha č. 1 Smluvní požadavky SpS a SCM - příklad pro soutěžní období 2012/2013 
                       Specifikace smluvních požadavků pro příslušné soutěžní období 21012/2013 
                       (1 stránka)  
    příloha č. 2 Bodované požadavky SpS a SCM - příklad pro soutěžní období 2012/2013 (2 stránky) 
 

    (přílohy č. 1 a 2 jsou každoročně upravovány svazovými trenéry mládeže a schvalovány správní           
    radou ČVS) 
 

    V příloze č. 7 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 28/2012  je uvedena směrnice ČVS 
    kategorie C č. 17/2012 „Statut sportovních středisek a sportovních center mládeže ČVS“ 
    včetně 2 příloh. 
 
d) č. 18/2012 „Statut vrcholových sportovních center ČVS“ 
    účinnost od 25. listopadu 2012. 
 

    příloha č. 1 Podmínky a požadavky na projekty VCS pro soutěžní období 2012/2013 (1 stránka) 
 

    (příloha č. 1 se mění pro každé soutěžní období a schvaluje ji správní rada ČVS)  
 

    V příloze č. 8 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 28/2012  je uvedena směrnice ČVS  

    kategorie C č. 18/2012 „Statut vrcholových sportovních center ČVS“ včetně 1 přílohy. 

 
3. Směrnice o členství v ČVS - směrnice ČVS č. 02/2011 - změna 02/2012 

 
Článek 1 Členství fyzické osoby 
 

Odstavec 6 písmeno b) byl doplněn o formulaci: „O vyloučení rozhoduje k tomu oprávněný orgán 
příslušného oddílu v souladu s předpisy tohoto oddílu“. 

 
Článek 2 Členství právnické osoby 
 

V prvním odstavci 
 

- byla formulace „členství právnického subjektu, vlastnícího IČ“ nahrazena pojmem 
  „členství právnické osoby, vlastnící IČ“. 
 

- v písm. b) byla formulace „asociace a jiného sdružení“ nahrazena pojmem „jiného sdružení“. 
 
Ve třetím odstavci „Základní práva právnické osoby jsou:“ 
 

- bylo zrušeno písmeno c) „být účasten důsledků všech rozhodnutí orgánů ČVS“. 
 

- byla zrušena poslední věta: „Rozsah práv podle tohoto odstavce je u právnických osob podle 
   odst. 1., písm. b) vymezen příslušnou smlouvou“. 
 
Pátý odstavec „Členství právnické osoby zaniká:“ byl pozměněn: 
 

- v písm. a) byla formulace „písemným prohlášením právnické osoby - oddílu“ nahrazena pojmem   
  „písemným prohlášením oddílu o vystoupení z ČVS“. 
 

- v písm. b) byla formulace „pro neplnění členských povinností“ nahrazena formulací 
  „vyloučením pro neplnění členských povinností“ 
 

- zrušeno bylo písmeno c) „ukončením platnosti smlouvy“ 
 

- písmeno d) bylo přejmenováno na písmeno c) 
 

- poslední věta byla pozměněna: „Proti rozhodnutí o vyloučení podle písm. b) může člen - právnická  
  osoba podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí o jeho vyloučení opravný prostředek  
  k arbitrážní komisi ČVS, jejíž rozhodnutí je konečné“.   
  Doposud proti rozhodnutí bylo možno podat odvolání k výboru ČVS, který o odvolání rozhodne    
  s konečnou platností. 
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4. Licenční příspěvky v ČVS - směrnice ČVS č. 10/2011 - změna 01/2012 
 

 Článek 1 Obecná ustanovení 
 

V 3 odstavci bylo doplněno o „školitel“. 
 

Ve 4 odstavci byla zrušena formulace „členové do dovršení věku 12 let a dále“. 
 

V 5 odstavci byla zrušena formulace „klub, oddíl, jednota či jiný subjekt vlastnící IČ“. 
 

 Článek 2 Výše licenčních příspěvků 
 

V 1 odstavci je nyní uvedeno znění platné do 30. 6. 2013 a znění platné od 1. 7. 2013. 
(mládež do dovršení věku 12 let neplatí, u mládeže od 15 let do dovršení věku 18 let se od 1. 7. 2013 
mění na „mládež - od 15 let do dovršení věku 19 let“. 
 

Článek 3 Výběr, účtování, dělení a užití licenčních příspěvků 
 

Ve 4 odstavci, písmenu b) „Užití LP“ byla formulace „příslušný výbor KVS“ nahrazena pojmem 
„příslušné předsednictvo KVS nebo příslušný výbor KVS“. 
 

Ve 4 odstavci, písmenu b) byla formulace „Vzor viz příloha č. 2“ opravena na „Vzor viz příloha č. 1“.   
 

Článek 4 Kontrola 
 

V 1 odstavci, písmenu b) byla zrušena formulace „a ostatních utkání“. 
 

V 1 odstavci, písmenu b) byla zrušena formulace „podle čl. 11, odst. 4 SŘV“. 
 

Byl zrušen odstavec 2 „Porušení ustanovení článku 1, odst. 3 a čl. 4 odst. 1 této směrnice je 
disciplinárním proviněním“. 
  

5. Sbírka směrnic a předpisů ČVS platná od 1. dubna 2012 
 

 Na webových stránkách cvf.cz byla dne 30. listopadu 2012 uvedena „Sbírka směrnic a předpisů 
ČVS“, ve které najdete nejaktuálnější tabulkový přehled platných směrnic a předpisů, s pořadovými a 
jednacími čísly, s daty schválení a nabytí účinnosti, včetně všech prováděcích předpisů a příloh. 
 

 V příloze č. 9 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 28/2012 je uvedena „Sbírka směrnic a 

předpisů ČVS “ 
(platnost od 25. listopadu 2012, od 1. července 2012, od 1. dubna 2012, od 15. února 2012). 
 

 Tímto se zároveň doplňuje příloha č. 4 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 15/2011 
ze dne 27. prosince 2011. 
 

Přílohy: 
 

č. 1: Směrnice o členství - změna 02/2012 (3 stránky) 
 

č. 2: Soutěžní řád volejbalu - změna 02/2012 včetně 4 příloh (19 stránek) 
        účinnost 1. července 2013 
 

č. 3: Přestupní řád volejbalu - změna 02/2012 včetně 5 příloh (12 stránek) 
        účinnost 1. července 2013 
 

č. 4: Licenční příspěvky v ČVS“ - změna 01/2012 včetně 1 přílohy (4 stránky) 
 

č. 5: Financování Krajských volejbalových svazů (2 stránky) 
 

č. 6: Archivační a skartační řád ČVS včetně 5 příloh (10 stránek) 
 

č. 7: Statut sportovních středisek a sportovních center mládeže ČVS včetně 2 příloh (9 stránek) 
 

č. 8: Statut vrcholových sportovních center ČVS včetně 1 přílohy (4 stránky) 
 

č. 9: Sbírka směrnic a předpisů ČVS 
        (platnost od 25. listopadu 2012, od 1. července 2012, od 1. dubna 2012, od 15. února 2012). 
 
Rozdělovník C. 

                                                                                                                                    předseda KR                                                                                                                                               
                                                                                                                         ing. Jiří W. Rucki 


