Okresní volejbalový svaz, Veslařská 1, 690 02 Břeclav

Evidence členské základny ve volejbalových oddílech
metodika Okresního volejbalového svazu Břeclav

Volejbalové oddíly se řídí směrnicemi ČVS tj. Registračním řádem a Směrnicemi o
vykazování členské základny své mateřské nadřízené složky
- TJ v rámci ČSTV
- SJ v rámci ČOS
- ASPV
- AŠTK a pod.
Registrace dle výše uvedených subjektů nesmí žádným způsobem omezit
ustanovení Registračního řádu ČVS.
Veškeré materiály a doklady, ve kterých jsou uvedena osobní data členů oddílů, musí
být zabezpečena proti zneužití a jsou interními daty zpracovatele (oddílu).
Registrace oddílů v rámci ČVS je nezbytné pro všechna jednání v orgánech ČVS a
pro účast v oficiálních mistrovských soutěžích.
Registrováni v rámci ČVS jsou :
- členové vlastnící registrační průkaz do doby ukončení platnosti + 2 roky
- rozhodčí vlastnící průkaz rozhodčího (nemusí být registrován v oddíle)
- trenéři vlastnící trenérský průkaz do skončení jeho platnosti
- dále jsou v oddílech registrováni aktivní nebo přispívající členové oddílu bez
registračního průkazu. Tyto členy vykazuje oddíl dle pokynů nadřízené složky (TJ a
pod.) u samostatných oddílů dle své směrnice.
V praxi proto v registraci oddílů i ČVS zůstávají členové po skončení registrační
lhůty. Tito členové pro oddíl pracují jako funkcionáři nebo na činnost oddílu přispívají.
Jsou plnohodnotnými členy oddílu se všemi právy i povinnostmi .
Zrušit členství v ČVS lze dle Registračního řádu rozhodnutím samotného člena nebo
členské schůze oddílu při neplacení členských příspěvků. Takovéto rozhodnutí má
opravný prostředek a může být podáno odvoláni.
Registraci oddílů a jejich rušení provádí ČVS v Praze. Registraci oddílu může zrušit
svým rozhodnutím členské schůze sám oddíl, jemu vyšší nadřízená složka nebo
OVS. V praxi se ruší oddíl jen tehdy,nepracují-li v oddíle alespoň 3 členové. Chce-li v
oddíle pokračovat v práci 3 a více členů, oddíl se nezruší a členové , kteří v oddíle
nechtějí pracovat, zruší své členství nebo přestoupí dle Přestupního řádu ČVS.
Tělovýchovná jednota, nebo jiný nadřízený orgán, může zrušit oddíl jen bez členské
základny. Takovéto rozhodnutí musí projednat i OVS. Oddíl bez členské základny
může být zrušen i na návrh OVS.
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Při rušení samostatného volejbalového klubu nebo oddílu s právní subjektivitou musí
být učiněny všechny zákonné úkony
- zejména zruŠení registrace u MV
- vyrovnání svých, závazků
- oznámení finančnímu úřadu
- zrušit zápis v obchodním rejstříku (pokud je veden)
Okresní volejbalový svaz může dát souhlas ke zrušení oddílu jen po prověření všech
okolností, které ke zrušení vedou. Všechny okolnosti OVS ověřuje a porovnává se
skutečnosti. O zrušení oddílu se pořizuje protokol s vyjádřeními a doklady všech
nadřízených složek oddílů. Tento protokol se předkládá registrační komisi ČVS.
Poznámka:
Jako doklad příslušnosti k oddílu, zvláště neregistrovaných členů, může oddíl
vydávat své oddílové průkazy. Musí však zabezpečit jejich evidenci a učinit opatření
proti zneužití.

Zpracoval: Janíček Josef

V Břeclavi 12.prosince 2005

Strana : 2

