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FINANCOVÁNÍ KRAJSKÝCH VOLEJBALOVÝCH SVAZŮ 
 

Článek 1 
Základní ustanovení 

 

1. Směrnice „Financování krajských volejbalových svazů“ (dále jen „směrnice“) je vydávána za úče-
lem způsobu financování krajských volejbalových svazů (dále jen „KVS“) z rozpočtu Českého vo-
lejbalového svazu (dále jen „ČVS“). 

 

2. KVS ve smyslu této směrnice jsou rozpočtovými jednotkami ČVS. Jejich hospodaření se řídí roz-
počtem KVS. Zásady pro tvorbu rozpočtu a schvalování rozpočtu KVS se řídí směrnicemi ČVS a 
případně směrnicemi KVS. 

 
Článek 2 

Finanční zdroje 
 

1. Zdrojem příjmu do rozpočtu KVS jsou finanční příspěvky poskytnuté z rozpočtu ČVS, a to: 
 1.1 příspěvek KVS z dotačních programů určených na podporu sportu, jehož částka se rovná 

50 % výše výběru členských příspěvků (dále jen „ČP“) vybraných v příslušném kalendářním 
roce od členů ČVS, kteří podle krajského územního členění přináleží do oddílů daného KVS.  

 1.2 25 % z výběru ČP v příslušném kalendářním roce od členů ČVS, kteří podle krajského územ-
ního členění přináleží do oddílů daného KVS, 

 1.3 příspěvek KVS na rozvoj volejbalu mládeže ve výši 115.000,- Kč pro každý KVS, 
 1.4 příspěvek KVS na zajištění ekonomicko-administrativních a správních činností KVS ve výši 

100.000,- Kč. Poskytnutí tohoto příspěvku KVS je podmíněno rozhodnutím výboru ČVS pro 
každé rozpočtové období, schválením rozpočtu ČVS a přidělením předpokládané výše finanč-
ních prostředků z dotačního programu na podporu sportu, který umožňuje poskytnutí pří-
spěvku KVS na tuto činnost, 

 1.5 příspěvek KVS, z dotačního programu „na podporu rozvoje talentované mládeže, který je ur-
čen pro financování „projektů KVS“. Projekt KVS, na který je tento příspěvek poskytnut, musí 
být zaměřen na rozvoj talentované mládeže v souladu s projekty ČVS. 

 

2. Výše příspěvku každému KVS je stanovena rozhodnutím výboru ČVS. Celková výše těchto pří-
spěvků musí být v souladu s rozpočtem ČVS.  

 

3. Příspěvek dle článku 2, odst. 1.1 a 1.2 je vyplacen KVS ve splátkách a v návaznosti na výběr ČP 
takto: 

 3.1 do 15.7. dle výše vybraných ČP od 1.1. do 30.6. příslušného kalendářního roku, 
 3.2 do 15.9. dle výše vybraných ČP od 1.7. do 31.8. příslušného kalendářního roku, 
 3.3 do 15.11. dle výše vybraných ČP od 1.9. do 31.10. příslušného kalendářního roku, 
 3.4 do 15.12. dle výše vybraných ČP od 1.11. do 30.11. příslušného kalendářního roku, 
 3.5 do 15.1. následujícího kalendářního roku dle výše vybraných ČP od 1.12. do 31.12. přísluš-

ného kalendářního roku. 
 

4. Příspěvek dle článku 2, odst. 1.3 a 1.4 je vyplacen KVS v příslušném kalendářním roce ve dvou 
splátkách a to: 

 4.1 první splátka ve výši 50 % stanovené výše příspěvku do 31.5. příslušného kalendářního roku, 
 4.2 druhá splátka ve výši 50 % stanovené výše příspěvku do 31.7. příslušného kalendářního roku. 
 

5. Příspěvek dle článku 2. odst. 1.5 bude vyplacen v termínu, který bude stanoven výborem ČVS. 
 

6. KVS může použít výše uvedené příspěvky, v souladu se směrnicí 09/2011 Hospodaření v ČVS 
především s článkem 8 Pravidla pro nakládání s příjmy, a to: 

 6.1 na organizační činnost KVS, 
 6.2 na samostatné projekty KVS v oblasti mládeže, 
 6.3 na výchovu a rozvoj talentované mládeže ve volejbalu a beachvolejbalu KVS, 
 6.4 na systémový rozvoj sportu, propagace a komunikace sportu, 
 6.5 na vzdělávání. 
 

7. KVS může z výše uvedených příspěvků financovat činnost OVS při dodržení směrnic ČVS. 
 

8. Poskytnutí příspěvku KVS dle odst. 1 tohoto článku je podmíněno splněním úkolů daných směrni-
cemi ČVS, termínovníkem úkolů ČVS pro KVS a výborem ČVS. O případném zastavení či krácení 
platby finančních prostředků za nesplnění úkolů rozhodne výbor ČVS. 

 
Článek 3 

Přechodná ustanovení 
 

1. Pro rok 2022 se ustanovení uvedená v článku 2, odst. 1.1. a 1.2. použijí pro ČP uhrazené na sou-
těžní období 2022–2023. Pro ČP uhrazené na soutěžní období 2021-2022 platí z těchto ustanovení 
pouze to uvedené v odst. 1.1., a to nikoliv v 50 % výši, ale ve 100 % výši výběru ČP. 
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Článek 4 

Závěrečná ustanovení 
 

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

2. Tato změna č. 04/2022 směrnice č. 11/2012 „Financování krajských volejbalových svazů“ byla 
schválena valnou hromadou ČVS dne 14. května 2022 a nabývá účinnosti dnem 1. července 2022.  
 

 
 
 
 
 Mgr. Marek Pakosta, v.r. Ing. Ivan Iro, v.r. 
 předseda ČVS  generální sekretář ČVS  
 


