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STATUT ASOCIACE 

VOLEJBALOVÝCH ODDÍLŮ A KLUBŮ ŽEN 
 

 
 

Článek 1 

Název, sídlo a právní postavení 
 

1. Název: Asociace volejbalových oddílů a klubů žen (zkráceně „AVOK – Ž“ a dále jen „asociace“). 
 Sídlo:  Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 - Strahov. 
 

2. Postavení asociace vychází ze stanov ČVS. 

 

3. Asociace není samostatnou právnickou osobou, působí v rámci Českého volejbalového svazu 
(dále jen „ČVS“) jako jeho odborný orgán. 

 

4. Asociace vyvíjí svou činnost v souladu s předpisy ČVS a rozhodnutími jeho volených orgánů. 
 

5. Asociace nevyvíjí žádnou činnost, která by vyžadovala finanční náklady, a proto nemá vlastní 
rozpočet. 

 

Článek 2 

Účel asociace 
 

1. Účelem asociace je: 
 1.1 Zastupovat společné zájmy oddílů a klubů (dále jen „oddíl“), jejichž družstva startují 

v nejvyšší soutěži ČVS žen (dále jen „extraliga“).  
 1.2 Podílet se na rozvoji vrcholového volejbalu žen. 
 1.3 Podílet se na organizaci extraligy, a to prostřednictvím každoročně uzavírané dohody 

s ČVS. 
 1.4 Podílet se na výchově a podpoře talentované mládeže pro účely extraligy a české reprezen-

tace žen. 
 

Článek 3 

Členové asociace 
 

1. Členy asociace jsou všechny oddíly, jejichž družstva startují v extralize, za předpokladu, že sou-
hlasí s tímto statutem. Oddíl nemá právo v průběhu soutěže z asociace vystoupit ani převést prá-
vo na třetí osobu. 

 

2. Členství oddílu v asociaci zaniká po jednom roce po sestupu jeho družstva z extraligy, pokud do 
ní znovu nepostoupí. 

 

 

Článek 4 

Orgány asociace 
 

1. Orgány asociace jsou: 
 1.1 valná hromada, 
 1.2 předseda, 
 1.3 dva místopředsedové. 
 

2. Valná hromada: 
 2.1  Valná hromada je nejvyšším orgánem asociace, její rozhodnutí jsou závazná pro všechny 

oddíly. 
 2.2 Valnou hromadu svolává předseda nebo některý z místopředsedů, a to alespoň 15 dnů 

před termínem jednání. Valná hromada je svolána nejméně dvakrát za rok. 
 2.3 Členové asociace vysílají své zástupce na jednání valné hromady na své náklady. 
 2.4 Na valné hromadě má každý oddíl jeden hlas. Valné hromady se za každý oddíl účastní 

statutární orgán či pověřený zástupce oddílu popř. zástupce vybavený plnou mocí. Valná 
hromada je schopná usnášení, byly-li všechny oddíly řádně pozvány na jednání, a jednání 
se účastní alespoň nadpoloviční většina zástupců oddílů. Zastupování oddílu jiným oddílem 
není přípustné. Hlasovaní na valné hromadě je veřejné s výjimkou případu, kdy valná hro-
mada v konkrétním případě rozhodne, že hlasování proběhne tajně. Předložené návrhy 
jsou přijaty, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina přítomných zástupců oddílů. V případě 
nerozhodného výsledku hlasování je rozhodující hlas předsedy. 



Směrnice č. 19/2014  "Statut Asociace volejbalových oddílů a klubů žen " Strana 3 

 

 2.5 Ve výjimečných případech může z časových důvodů rozhodnout předseda, že hlasování 
oddílů valné hromady proběhne per rollam (oběžníkem), takové hlasování je však platné 
jen v případě, když se k návrhu vyjádří všechny oddíly. 

 2.6 Do působnosti valné hromady přísluší zejména: 
 a) projednávání návrhů na změny statutu asociace, 
 b) volba předsedy a místopředsedů, 
 c) příprava dohody s ČVS o zajištění příslušného soutěžního období extraligy, 
 d) podávání stanovisek ke všem směrnicím, řádům a předpisům ČVS, která se dotýkají 

činnosti oddílů, či průběhu extraligy, 
 e) navrhování zástupců asociace na jmenování do orgánů a odborných komisí ČVS, 
  f) volba delegátů s hlasem rozhodujícím na konferenci ČVS a kandidátů do výboru ČVS. 
    2.7 Z jednání valné hromady pořizuje předseda zápis, který zašle elektronickou poštou všem 

oddílům do 10 dnů od konání valné hromady. Zápis podepisuje předseda asociace. V zápi-
se musí být uvedeno místo a datum konání, jméno a příjmení předsedajícího a zapisovate-
le, popis projednávaných bodů a výsledek rozhodnutí spolu s výsledky hlasování. Na žádost 
oddílu, který byl přehlasován, musí být v zápise uvedeno, jak hlasoval. 

 

3.  Předseda a místopředsedové: 
 3.1 Předsedu volí a odvolává valná hromada. Předseda reprezentuje asociaci navenek, svolá-

vá a řídí jednání valné hromady, podepisuje písemnosti za asociaci. 
 3.2 Místopředsedy volí a odvolává valná hromada. Místopředsedové zastupují v nepřítomnosti 

předsedu a reprezentují asociaci navenek. 
 

Článek 5 

Závěrečná ustanovení 
 

1.  K výkladu této směrnice je oprávněna výhradně legislativní komise ČVS. 
 

2. Ke dni 8. května 2014 se ruší směrnice č. 4/2005 „Statut Asociace volejbalových oddílů a klubů 
žen“ včetně všech příloh a změn. 

 

3. Tato směrnice č. 19/2013 "Statut Asociace volejbalových oddílů a klubů žen" byla schválena výbo-
rem ČVS dne 8. května 2014 a nabývá účinnosti dnem 9. května 2014. 

  
 
 

 

 PaedDr. Zdeněk Haník, Ph.D., v.r. Ing. Ivan Iro, v.r. 
 předseda ČVS  generální sekretář ČVS 
 
 


