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1.

Identifikační a obecné údaje o spolku k 31. 12. 2017

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. 2017

Statutární orgán:
Předseda Českého volejbalového svazu
Mgr. MAREK PAKOSTA
Místopředsedové Českého
volejbalového svazu
PaedDr. ZDENĚK HANÍK, Ph. Bc.
Bc. JIŘÍ POPELKA

Nejvyšší orgán:
Konference ČV
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2.

Zpráva o činnosti ČVS

Beach volejbal
připravil Ondřej Vlček, vedoucí úseku beach volejbalu
Beachvolejbal nás i nadále těší a právem si drží označení „výkladní skříně českého volejbalu“,
a to hned z několika důvodů. Tím hlavním je, že můžeme s potěšením oznámit aktuální
umístění našich ženských týmů v žebříčku WT. Hermannová se Slukovou jsou nejvýše, kdy
česká dvojice kdy byla, a to na čtvrtém místě, Kolocová s Kvapilovou jsou osmé.
Letos začala beachvolejbalové sezóna velmi brzy, ihned po novém roce první zastávku WT
přivítal Nizozemský Haag. Měli jsme zde tři startující páry, Hermannová se Slukovou skončili
na 4. místě, Kolocová s Kvapilovou 5. Perušič se Schweinerem skončili 17.
Následující týden hostil Pelhřimov historicky první CEV Masters v hale. Zde se představilo
hned několik českých týmů. Zlaté byly Kolocová s Kvapilovou, Hermannová se Slukovou,
stejně jako Perušič, Schweiner skončili shodně pátí.
Další turnaj a před ním i přípravný kemp absolvovali tři české páry na Floridě. Ve Fort
Lauderdale se Perušič se Schweinerem prokousali kvalifikací, kde ve 2. kole porazili loňské
vítěze z Brazílie. Hermannová se Slukovou se probojovali až do semifinále.
V polovině února ČVS pořádal historicky první UNIQA MČR VE SNOW VOLEJBALU, které
hostil Špindlerův mlýn, tak jako předešlé tři roky turnaj evropské tour. Mistry se stali bratři
Kufové, mistryněmi Anna Dostálová, Michaela Knoblochová.
Dva víkendy v březnu patřili halovým mistrovstvím ČR. To ženské hostilo Brno, kde byl centr
kurt umístěn v OC Olympia a finále bylo před Kamerami ČT. Vítězkami se staly Bonnerová s
Nakládalovou. Muži měli své HMČR na Pankráci, kde obhájili titul Tichý s Weissem.
Na konci měsíce března se v Rakousku konalo historicky první ME ve snow volejbalu, kde nás
reprezentovali mistři ze Špindlerova mlýna. Bratři Kufové obsadili devátou příčku, Dostálová
s Knoblochovou skončily páté.Tuzemská beachvolejbalová sezóna nám brzy začne a čeká nás
velký počet českých i mezinárodních turnajů.
Hlavním lákadlem je 4 * turnaj světové série v Ostravě, dále Mistrovství Evropy U18 v Brně,
MEVZA CEV Satelit dospělých, MEVZA mládeže v kategoriích U18, U20 v Praze. Dále se
budeme moci těšit na klasickou porci turnajů všech kategorií, kde bychom vyzdvihli
především tři turnaje kategorie Super cup a MČR.
Toto vše je samozřejmě v souladu s předem danými cíli:
- Podpora týmů, které reprezentují ČR s důrazem na ty, které jsou schopny získávat
umístění do 6. místa na ME, do 8. místa na MS a probojovat se na OH. Vytvořit a schválit
koncepci podporující kategorii mužů, jejímž cílem je účast mužské dvojice na OH.
- Marketingově a mediálně využít sportovních výsledků beach volejbalu. Aktivně pracovat
na nárůstu partnerů.
- Podporovat významných beach volejbalových akcí, které nám mediálně zviditelní
volejbal, zabezpečí nárůst členské základny
- 1 TOP akci každý rok
- Další akce nižších kategorií (FIVB 1*, CEV Satellite, mládežnické, MEVZA ….), které ale
umožní mladým a začínajícím hráčům získat zkušenosti a body do žebříčku
- Postupně navyšovat rozpočet kapitoly beach volejbal nad 10%, což odpovídá členské
základně i jeho důležitosti.
Na úrovní organizační je praktické, aby Asociace beach volejbalu (ABV), která je
odpovědná za rozvoj beach volejbalu a organizování soutěží v ČR spolupracovala s Českou
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asociací beach volejbalových klubů (ČABVK, které by dalo charakterizovat jako sdružení
promotérů), v oblasti pořádání a organizace turnajů.
Reprezentace ČR
Muži
Realizační tým RD mužů pro rok 2017:

Hlavní trenér: Michal Nekola
Asistent trenéra: Fabio Storti
Asistent trenéra: Martin Demar
Statistik: Zdeněk Sklenář
Kondiční trenér: bude upřesněn
Masér: Martin Sedlák
Lékař: Oldřich Vastl
Lékař: Jakub Avenarius
Týmový vedoucí: Jakub Salon
Širší nominace RD M 2017:

V aktuálně připravované širší nominaci RD mužů již nefigurují 3 hráči, kteří ohlásili konec
reprezentační kariéry po ME 2017 (Kryštof, Mach, Holubec). Ostatní členové loňského kádru
vyjádřili ochotu dále reprezentovat.
Sportovní cíle 2017:

Sportovní postup do finále F4 European Golden league, tzn. Postup do Volleyball Challangers
Cup
Plán utkání RD M 2017:
- Přátelské utkání SVK - CZE

- Skupinová fáze European Golden League: CZE, FIN,SPA,POR
- Final Four European Golden League v Karlových Varech
- Volleyball challanger cup
- Barážové utkání o postup do Volleyball Nations League 2019
- Přátelské utkání ITA – CZE
- Přátelské utkání CZE – TUN
Cíle 2017:

RD M má díky přímému postupu na ME 2019 a nepostupu na MS 2017 a také pořadatelstvím
Final 4 European Golden League komfortní situaci pro přípravu s výhledem na ME 2019.
- Sjednotit systém přípravy reprezentace mužské s reprezentací juniorské (Nekola –
Svoboda)
- Zapracovat do týmu hráče z juniorské reprezentace (Polák, Horák, Kunc, Šotola, Piskáček,
Srb, Vašina)
- Najít náhradu na postu libera za Martina Kryštofa, na postu blokaře za Holubce a Macha
- Možnost pracovat v začátku květnového bloku a v srpnovém bloku s větším počtem hráčů
- Zkvalitnit péči o hráče (svazový lékař, lékařské prohlídky, fyzioterapeut)
Ženy
Realizační tým RD žen pro rok 2017:

Hlavní trenér: Zdeněk Pommer
Asistent trenéra: Radim Vlček
Asistent trenéra: Lubomír Staněk
Statistik: Petr Sezemský
Výroční zpráva 2017
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Kondiční trenér: bude upřesněn
Masér: Jakub Hnát
Lékař: Josef Kašík 15
Zpráva o činnosti ČVS pro 3. zasedání Výboru ČVS 13.5.2017
Lékař: Andrej Maršál
Týmový vedoucí: Jůlie Kovářová
Širší nominace RD Ž 2017:
Pro první blok jsou nominovány tyto hráčky:
- Válková, Šloufová, Baumruková, Kubínová
- Kossániyová, Hodanová, Žolnerčíková, Mlejnková, Maindlová
- Trnková, Strušková, Purchartová, Holásková, Kohoutová, Vyklická
- Orvošová, Kopáčová, Toufarová, Nová
- Chevalierová, Dostálová, Vaňková
Aneta Havlíčková již nechce reprezentovat, další hráčky si chtějí odpočinout v první fázi
reprezentační sezóny s tím, že by se připojily do přípravy na srpnový blok a kvalifikaci na ME
2019.
Sportovní cíle 2017:
Kvalifikace na ME 2019
Plán utkání RD Ž 2017:
- Přátelské utkání POL - CZE
- Skupinová fáze European Golden League: CZE, ESP, BLR, SVK
- Final Four European Golden League v Maďarsku
- Volleyball challangers cup
- Přátelské utkání CZE - FRA
- Přátelské utkání CZE – POL
- Kvalifikace na ME 2019 (4 utkání v srpnu 2017, 2 utkání v lednu 2019)
Cíle:

RD Ž čeká sezóna, kdy se do týmu během prvního bloku zapracují mladší hráčky s vrcholem
při srpnové kvalifikaci na ME 2019.
- Možnost pracovat v začátku květnového bloku a v srpnovém bloku s větším počtem hráčů
- Zkvalitnit lékařskou péči o hráče (svazový
Mládežnický volejbal a jeho reprezentace
REPREZENTACE
Junioři (1999/2000) hl. trenér Jan Svoboda: akce 27.-29.4. kvalifikace o ME (Žďár n.S.), příp.II.

kolo červenec, ME srpen
Kadeti (2001/2002) hl. trenér J. Zach, akce:7.-15.4. ME 2. místo (zde předpoklad ukončení
činnosti J. Zacha, nový trenér v jednání)
„Lvíčata“ (2003/2004) hl. trenér J. Zach, akce: prosinec kvalifikace o ME )MEVZA)
Naděje (2005) koordinátor J. Zach (příprava pro případnou reprezentaci, monotematické bloky)
Juniorky (2000/2001) hl. trenér E. Nezhoda, akce. 27.-29.4. kvalifikace o ME (Milano), příp.
II.kolo červenec, ME srpen
Kadetky (2002/2003) hl. trenér A. Novák nepostup z kvalifikace o ME, nový trenér v jednání,
t.č. koordinuje činnost S. Mitač 16
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Zpráva o činnosti ČVS pro 3. zasedání Výboru ČVS 13.5.2017
„Lvíčata“ (2004/2005) t.č. pověřená přípravou J.Mitačová
„Naděje“ (2006) koordinátor A. Novák
SCM struktura a počet
Chlapci: 10 (ČZU Praha, Volejbal Brno, Dukla Liberec, Příbram, Č.Budějovice, Zlín, Beskydy,

Ostrava, Nový Jičín, Velké Meziříčí)
Dívky: 8 (Olymp Praha, VKKP Brno, Šternberk, Loko Plzeň, Prostějov, Ostrava, Přerov,
Č.Budějovice) Oproti roku 2017 přibyl od ledna 2017 celek Přerova a pravděpodobně od
soutěžního období Dukla Liberec
Finanční podpora SCM: dle směrnice o SCM, SpS -testování, historie reprezentace + motivační
dotace za účast na konečných akcích (MS,ME, kvalifikace MS, ME). Pokud je z klubu, které
není SCM, dostává motivační dotaci mateřský klub: u chlapců je to v jednom případě Česká
Lípa , u dívek: Trutnov, Nymburk, Sl. Liberec, Chodov, Hlincovka, Kralupy, Příbram, Lanškroun,
Olomouc, Sport studio.
Celková finanční dotace SCM chlapců a dívek v roce 2017 4,3 mil

Mezinárodní oblast
Stávající stav:

Na mezinárodním poli, tzn. v mezinárodních federacích FIVB a CEV nemáme momentálně
žádného významného zástupce. V FIVB je naše absence dlouhodobá, na úrovni CEV jsme
přišli o našeho dlouholetého zástupce v exekutivním vedení CEV v roce 2017. 20
Zpráva o činnosti ČVS pro 3. zasedání Výboru ČVS 13.5.2017
Cíle

Postupné navazovaní aliancí uvnitř mezinárodních federací a upevňování našich pozic tak,
abychom během 5 let v CEV a 6 let v FIVB měli svého zástupce na úrovni předsednictev
(Board of Administration). Jako mezikrok je možno využít zonální federaci MEVZA sdružující
země střední Evropy.
Naplnění těchto cílů nám umožní se efektivně podílet na rozhodování v důležitých
záležitostech týkajících se mezinárodní oblasti: pořádání významných akcí a turnajů, jak na
úrovni reprezentačních družstev, tak na úrovni klubové, formáty nových soutěží, pravidla a
sestavování kalendářů stávajících soutěží apod.
Významné sportovní akce
Stávající stav:

ČVS pořádal v minulosti, jak významné akce šestkového volejbalu, tak beach volejbalu. V
posledních letech byla naše schopnost pořádat tyto akce, ať už vinou finančních problémů,
či nedostatečného vlivu v mezinárodních federacích snížena.
Cíl:

Pořádání významných akcí v následujících letech a jejich adekvátní marketingové i sportovní
využití, ideálně 1x akce v šestkovém (např. final four Evropská liga, skupina ME mužů 2021) a
1x akce v beach volejbale – FIVB World Tour 4*). U těchto akcí je předpoklad dobrého
mediálního a sportovního dopadu pro náš sport. Takto jsou tyto akce vnímány i na úrovni
České Republiky. Jeden z programů v neinvestiční části dotací MŠMT (Program VI) je přímo
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zaměřen na jejich podporu.
Neméně důležitá je angažovanost u mezinárodních akcí menšího rozsahu, různé kvalifikace
na ME, MS, šampionáty mládežnických kategorií, jak šestkového, tak beach volejbalu. Při
výběru by měl být brán v úvahu především sportovní přínos, případně finanční náročnost
(ztráta/zisk).

3.
3.1.

Ekonomické údaie za rok 2017
Hospodářský výsledek

Rozpočet na rok 2017 byl Výborem Českého volejbalového svazu schválen. K 31.
12. 2017 byla vykázán po zdanění ve výši tis. Kč.
V roce 2017 obdrželo ČVS státní dotace v rámci dotačních programů Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy ve výši tis. Kč. Dotace byly v plné výši vyčerpané dle
metodických pokynů a řádně vyúčtované Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ke
stanovenému termínu.

3.2.

Rozvaha a výsledovka k 31. 12. 2017
Daňové přiznání Českého volejbalového svazu bylo podáno na příslušný finanční

úřad.

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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