Doporučení pro konání valných hromad OVS a pro zasedání nově zvolených
výborů OVS
V roce 2021 se konají postupně valné hromady OVS, valné hromady KVS a valná hromada ČVS.
Správní rada ČVS přijala následující doporučení ke konání valných hromad OVS a zasedání výborů
OVS vyplývající ze stanov ČVS a dalších předpisů včetně zákona č. 191/2020 Sb.
Valná hromada OVS
1) Řádné valné hromady OVS se konají v období od 1.2.2021 do 28.2.2021.
2) Valnou hromadu OVS je třeba svolat alespoň 1 měsíc před jejím konáním. Konkrétní termín
valné hromady OVS je vhodné oznámit sekretáři KVS k případnému vyslání zástupce KVS na
valnou hromadu OVS. Je pravděpodobné, že mnohé výbory OVS již vzhledem k termínům valnou
hromadu OVS svolaly.
3) Delegáty valné hromady OVS jsou zástupci oddílů, kteří hrají v soutěžním období 2020-2021
mistrovskou soutěž ČVS, KVS nebo OVS a dále zástupci oddílů (pokud již nemají zastoupení
z „šestkového“ volejbalu), jejichž hráči se zúčastnili v roce 2020 soutěží v beachvolejbale
pořádaných asociací beachvolejbalu nebo KVS. Počet zástupců (jednoho nebo více) za každý
takový oddíl stanoví současný výbor OVS. Oddíly by měly nahlásit výboru OVS své zástupce na
valnou hromadu OVS před jejím konáním.
4) Valná hromada OVS se dle stanov ČVS řídí schváleným jednacím a volebním řádem. Na začátku
jednání by měla valná hromada schválit program, jednací řád a nejpozději před vlastním
provedením voleb i řád volební. Je vhodné, aby návrhy těchto dokumentů obdrželi delegáti valné
hromady předem.
5) Valná hromada OVS by měla dle stanov ČVS schválit zprávu o činnosti výboru OVS za
předcházející období a na další čtyřleté období zvolit svého předsedu a nový výbor OVS,
případně kontrolní a revizní komisi OVS.
6) Na závěr valné hromady schvaluje valná hromada OVS usnesení. Schválené usnesení podepíše
navrhovatel usnesení (viz vzor jednacího řádu), případně další osoby. Z valné hromady je
pořizován zápis.
Výbor OVS
7) Po skončení valné hromady by se měl sejít nový výbor OVS. Svolání výboru OVS by mělo být
avizováno předem (nejméně 2 týdny), aby nově zvolení členové výboru počítali s jeho konáním.
8) Nový výbor OVS volí delegáty na valnou hromadu KVS a navrhuje kandidáty do výboru KVS.
Počet delegátů za jednotlivá OVS je dán klíčem, který stanoví předsednictvo KVS na základě
uhrazených členských příspěvků k 1.1.2021. Minimální počet delegátů za každý OVS je 2.
Počet navrhovaných kandidátů do výboru KVS není omezen. Výbor OVS může navrhnout
jednoho nebo více kandidátů, ale nemusí také navrhnout žádného. Volba nového výboru KVS
proběhne na valné hromadě KVS výhradně z navržených kandidátů.
9) Neprodleně po konání valné hromady OVS a zasedání výboru OVS (do 3 dnů) by měla být
sekretáři KVS zaslána přijatá usnesení z valné hromady OVS, složení nového výboru OVS, jména
delegátů na valnou hromadu KVS a jména navržených kandidátů do výboru KVS.

Distanční jednání
Valná hromada OVS
Z důvodu opatření proti nákaze Covid-19 je možné, že nebude umožněno konat valné hromady OVS
standardní prezenční formou. I když stanovy a předpisy ČVS jiný způsob zasedání nepřipouštějí,
zákon č. 191/2020 sb. dle § 18 (2)a § 19 umožňuje až do 30.6.2021 orgánům právnické osoby
rozhodovat mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků i
tehdy, nepřipouští-li to zakladatelské právní jednání. Toto zákonné ustanovení tím
překonává i omezení ve stanovách a dalších předpisech ČVS.

Je tedy možné konat valné hromady OVS online videokonferencí. Je třeba přitom dodržet
tyto zásady, které doplňují výše uvedená doporučení:
1) Valná hromada OVS se koná v avizovaném termínu.
2) Výbor OVS o konání valné hromady tímto způsobem upozorní oddíly, které mají právo
vyslat svého zástupce na valnou hromadu OVS, předem. Sdělí přitom, jaký komunikační
prostředek bude použit.
3) Výbor OVS zašle delegátům valné hromady údaje potřebné k připojení se k takovému
online zasedání (link, přihlašovací údaje). Stejné údaje je potřebné zaslat i delegátům,
které se valné hromady OVS účastní s hlasem poradním, tj. členům stávajícího výboru,
kteří nejsou mezi delegáty s hlasem rozhodujícím, a také pozvaným hostům, zejména
novým kandidátům do výboru OVS nebo zástupci za KVS.
4) Ve schváleném jednacím řádu je doporučeno uvést, že jednání se koná distanční online
formou.
5) Hlasování o všech záležitostech se provádí tak, že řídící jednání vyzve postupně všechny
delegáty k slovnímu vyjádření „pro / proti / zdržel se hlasování“. Hlasy sčítá a výsledek
ohlašuje ověřovatel mandátů (viz návrh jednacího řádu), či jiná osoba.
6) Volby řídí řídící voleb, který obdobným způsobem vyzývá delegáty k hlasování a sděluje
výsledky voleb.
7) Na závěr je třeba stejným prokazatelným způsobem (jako v bodě 5) hlasovat o usnesení.
8) Z průběhu valné hromady je potřebné pořizovat záznam a uchovat jej pro případné
budoucí rozporování výsledků valné hromady.
Výbor OVS
Po valné hromadě OVS proběhne jednání nového výboru OVS, zejména k volbě delegátů a
kandidátů do výboru KVS. Toto jednání může proběhnou online vzdálenou formou a řídí se
Směrnicí pro hlasování per rollam v ČVS. Je potřené dodržet tyto zásady:
1) Na možné jednání tímto způsobem je třeba upozornit účastníky předem (směrnice uvádí
alespoň 3 dny), a to zejména ty kandidáty do nového výboru, kteří se neúčastní valné
hromady, pokud se nový výbor OVS má sejít bezprostředně po valné hromadě.
2) Všem členům nového výboru je třeba sdělit údaje potřebné k připojení k takovému
vzdálenému jednání.
3) Hlasování se provádí zvednutím ruky (v případě obrazové komunikace), případně
vyslovením „pro / proti / zdržuji se“. Rekapitulaci hlasování provádí předseda výboru
OVS.
4) N závěr jednání výboru je schvalováno usnesení a pořizován zápis.
5) Doporučuje se pořizovat záznam z jednání výboru OVS, pokud to použitý technický
prostředek umožní.

Komunikační prostředek ZOOM
Český volejbalový svaz zakoupil licence pro používaní komunikačního prostředku ZOOM.
Základní pokyny (stručný návod) jsou uvedeny v příloze. Údaje potřebné ke spuštění
komunikačního prostředku získá vedoucí jednání na sekretariátu ČVS (viz odkaz
v pokynech).
Protože je možné pořádat na základě zakoupených licencí maximálně 10 jednání současně, je
vhodné nahlásit termín valné hromady OVS a jednání výboru OVS za použití prostředku
ZOOM (prostřednictvím KVS) na ČVS.
Doporučuje se odzkoušet komunikaci s delegáty valné hromady předem.

Odkaz na předpisy ČVS
Stanovy Českého volejbalového svazu (cvf.cz)
(OVS viz články 12 a 13).
Směrnice pro hlasování per rollam v ČVS (cvf.cz)

Přílohy:
a) Vzor programu valné hromady OVS
b) Vzor jednacího řádu valné hromady OVS – prezenční forma jednání
c) Vzor volebního řádu valné hromady OVS – prezenční forma jednání
d) Vzor jednacího řádu valné hromady OVS – online distanční forma jednání
e) Vzor volebního řádu valné hromady OVS – online distanční forma jednání
f) Základní pokyny k používání komunikačního programu ZOOM

