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1.

Identifikační a obecné údaje o spolku k 31. 12. 2015

1.1.

Základní údaie

Žadatel:
Název

Český volejbalový svaz, z.s.

IČO

00540285

Sídlo

Zátopkova 100/2, 169 00 Praha 6

Doručovací adresa

Zátopkova 100/2, 169 00 Praha 6

Statutární orgán

1.2.

PaedDr. ZDENĚK HANÍK, Ph. D., předseda ČVS

Charakteristika organizace

Název subjektu je Český volejbalový svaz (dále jen „ČVS"). V anglické verzi se používá název
Czech Volleyball Federation. ČVS je spolkem ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v platném znění. ČVS je právnickou osobou (IČ 00540285), která svoji činnost
vykonává v souladu s právními předpisy České republiky. Sídlem ČVS je Praha.
Český volejbalový svaz je jediným subjektem uznaným Ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy České republiky a Českým olympijským výborem a současně jediným garantem
rozvoje volejbalu pověřeným řízením volejbalu a beachvolejbalu (dále jen „volejbalu") na území
České republiky. ČVS je zakládajícím členem mezinárodních volejbalových organizací:
Mezinárodní volejbalové federace (dále jen „FIVB") a Evropské volejbalové konfederace (dále
jen „CEV"). Jejich základní dokumenty jsou východiskem pro činnost ČVS a musí být
respektovány i jakoukoliv třetí stranou podílející se v součinnosti s ČVS na rozvoji volejbalu v
České republice. Na území České republiky jsou celostátní orgány ČVS (konference ČVS, výbor
ČVS, správní rada ČVS) oprávněny rozhodnout o případných odlišnostech směrnic ČVS oproti
dokumentům FIVB a CEV. ČVS je jediným představitelem českého volejbalu v těchto
mezinárodních organizacích.
Účelem (hlavní činností, posláním) ČVS je vytváření podmínek pro rozvoj všech forem a
výkonnostních úrovní volejbalu a beachvolejbalu včetně masového a rekreačního. ČVS
zabezpečuje státní reprezentaci a podporuje reprezentaci oddílovou. Účelem (hlavní činností,
posláním) ČVS je dále v rozsahu své působnosti chránit práva svých členů, školit, doškolovat a
zabezpečovat vzdělávání trenérů, rozhodčích, školitelů a dalších odborných volejbalových
funkcionářů, zavádět moderní technologie do tréninkových a vzdělávacích procesů a do
organizace a řízení soutěží.
ČVS je výhradním majitelem, zřizovatelem a organizátorem volejbalových soutěží a akcí na
území České republiky, které řídí svými orgány všech úrovní v duchu dokumentů FIVB a CEV a
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na základě směrnic ČVS. Český volejbalový svaz může být sdružen v jiné organizaci s právem
kdykoli z ní vystoupit. O začlenění nebo o vystoupení rozhoduje výbor ČVS.
ČVS může za účelem zajištění materiálních a finančních prostředků pro rozvoj volejbalu vyvíjet
také vedlejší hospodářskou činnost, může zakládat obchodní Číslo 00/2015 „Stanovy Českého
volejbalového svazu“ Strana 3 společnost a vstupovat do obchodních společností a jiných
organizací. Tyto činnosti může vykonávat pouze v souladu s právními předpisy České republiky.
8. Jednotlivým subjektům sdruženým v ČVS náleží všechna individuální práva vycházející z jejich
základního poslání s výjimkou oprávnění uvedených v odstavci 4. tohoto článku a v článku 22,
pokud nebude smluvně sjednáno nebo směrnicí ČVS stanoveno jinak.

1.3.

Orgány organizace k 31. 12. 2015

Statutární orgán:
Předseda Českého volejbalového svazu
PaedDr. ZDENĚK HANÍK, Ph. D., předseda ČVS
Místopředsedové Českého
volejbalového svazu
Jan Hronek
Ing. František Kopecký

Nejvyšší orgán:
Konference ČV
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2.

Zpráva o sportovní činnosti a výsledcích za rok 2015

ČVS pořádal v rámci roku 2015 významné sportovní akce – Světová liga ve volejbalu mužů.
Světová liga mužů:
 Česká republika
- Francie
0:3
 Česká republika
- Francie
1:3
 Česká republika
- Korea
3:2
 Česká republika
- Korea
3:1
 Česká republika
- Japonsko
0:3
 Česká republika
- Japonsko
3:0
Družstvo České republiky nepostoupilo na finálový turnaj a obsadilo konečné 15.-17. místo.
Grand Prix žen:
Družstvo České republiky postoupilo na Final Four skupiny 2, kde obsadilo 3. místo a konečné
15. místo.
ME muži:
Družstvo České republiky obsadilo konečné 13. místo.
ME ženy:
Družstvo České republiky obsadilo konečné 11. místo.
MS juniorky:
Družstvo České republiky obsadilo konečné 12. místo.
ME kadeti:
Družstvo České republiky obsadilo konečné 7. místo.
ME kadetky:
Družstvo České republiky obsadilo konečné 7. místo.
Vítězem extraligy v sezóně 2014/2015 byl v ženské kategorii VK Prostějov, v mužské VK Dukla
Liberec.
3.
3.1.

Ekonomické údaie za rok 2015
Hospodářský výsledek

Rozpočet na rok 2015 byl Výborem Českého volejbalového svazu schválen. K 31.
12. 2015 byla vykázána ztráta po zdanění ve výši 1788 tis. Kč.
V roce 2015 obdržel ČVS státní dotace v rámci dotačních programů Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 77 977 tis. Kč. Dotace byly v plné výši vyčerpané
dle metodických pokynů a řádně vyúčtované Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy
ke stanovenému termínu.
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3.2.

Rozvaha a výsledovka k 31. 12. 2015

Daňové přiznání Českého volejbalového svazu bylo podáno v řádném termínu na
příslušný finanční úřad.
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4.

Kontakty

Český volejbalový svaz
sídlo: Zátopkova 100/2, 169 00 Praha
kancelář: Bělohorská 19, 169 00 Praha
IČ: 00540285
e-mail: cvf@cvf.cz
telefon: 245 006 210
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