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1.

Identifikační a obecné údaje o spolku k 31. 12. 2020

1.1. Základní údaje
Název: Český volejbalový svaz
Právní forma: zapsaný spolek
IČO: 00540285
Sídlo: Zátopkova 100/2, Praha 6
Předseda ČVS: Mgr. Marek Pakosta
Generální sekretář ČVS: Ing. Milan Labašta
Zastupování: společně předseda nebo místopředseda ČVS a generální sekretář ČVS

1.2. Charakteristika
Název subjektu je Český volejbalový svaz (dále jen „ČVS"). ČVS je právnickou osobou a
právní formou jako zapsaným spolek ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění. Svou činnost vykonává v souladu s právními předpisy České
republiky. Sídlem ČVS je Praha.
Rozhodujícím a základním dokumentem ČVS jsou Stanovy ČVS.
Český volejbalový svaz je jedinou celostátní autoritou, na území ČR, respektovanou
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Českým olympijským
výborem jako představitel a garant rozvoje volejbalu a beachvolejbalu všech forem.
ČVS je jedním ze zakládajících členů světové mezinárodní volejbalové organizace FIVB a
evropské konfederace volejbalu CEV. ČVS je jako jediná autorita v zastupující ČR
v mezinárodních volejbalových organizacích (FIVB, CEV, MEVZA).
ČVS se v rámci své činnosti řídí kromě obecně platných zákonných předpisů také svými
„interními“ předpisy. Všechny obecně platné legislativní dokumenty ČVS jsou veřejně
dostupné na webových stránkách ČVS.
Hlavními činnostmi a posláním ČVS je zejména:
- vytváření podmínek pro rozvoj všech forem a výkonnostních úrovní volejbalu a
beachvolejbalu včetně masového a rekreačního
- zajišťovat státní reprezentaci ČR
- řídit a zajišťovat rozvoj talentované mládeže ve volejbalu a beachvolejbalu
- provádět a zabezpečovat vzdělávání trenérů, rozhodčích, školitelů a dalších odborných
volejbalových funkcionářů
- zavádět moderní technologie do řízení soutěží ČVS, tréninkových a vzdělávacích procesů
- zřizovat, organizovat, zajišťovat volejbalové a beachvolejbalové soutěže na území
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1.3. Orgány ČVS k 31. 12. 2020
Nejvyšší orgány ČVS:
Konference ČVS
Výbor ČVS
Statutární orgán:
Správní rada ČVS (dále jen SR ČVS).
Složení SR ČVS v roce 2020:
předseda SR ČVS:
MAREK PAKOSTA, předseda ČVS
Místopředsedové SR ČVS:
ZDENĚK HANÍK, místopředseda ČVS
JIŘÍ POPELKA, místopředseda ČVS
Členové SR ČVS:
Josef Beneš
Petr Beneš
Jan Diviš
Petr Juda
Roman Macek
Martin Gerža
Radek Hacaperka
Vít Mařík
Jiří Zemánek
Michal Provazník
2.

Zpráva o činnosti ČVS
V květnu 2020, na zasedání Výboru byla projednána schválena zpráva o činnosti ČVS
za rok 2020. Úplné znění této zprávy je dostupné na webových stránkách ČVS.
Pro účely této výroční zprávy uvádíme dosažené výsledky RD volejbalu a
beachvolejbalu.
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2.1

Beachvolejbalové výsledky v roce 2020

Beachvolejbal měl v tomto roce gradovat svou olympijskou kvalifikací a vyvrcholit ve druhé
polovině roku OH v Tokiu.
Všichni ovšem víme, že se tak nestalo. V březnu roku 2020 na území ČR vypukl problém jménem
COVID – 19, který ovlivnil nejen sportovní dění celosvětovou pandemií. Díky této skutečnosti by
se měl, velký plně obsazený BV turnaj pro obě pohlaví, konat až v březnu 2021 v Doha v Kataru,
kde by nás mělo reprezentovat hned několik družstev v čele s našimi TOP páry – Sluková,
Hermannová a Perušič, Schweiner.
Reprezentace dospělých
Reprezentace dospělých je samozřejmě především o našich dvou top párech – Sluková,
Hermannová a Perušič, Schweiner. Ty svými výkony a výsledky dlouhodobě dokazují že patří do
užší světové špičky, problém ovšem je, že se v roce 2020 hrálo minimum turnajů, takže de facto
naše týmy si stojí na bodech a příčkách žebříčku z roku 2019.
Zde výčet několika málo odehraných turnajů a jejich výsledků.
Sluková, Hermannová:
- 4. místo 2020 September 15 CEV European Championships (LV)
- 5. místo 2020 WT1* August 20
Baden (AT)
Perušič, Schweiner:
-

Tento náš tým v roce 2020 prakticky nehrál a jeden z jeho členů prodělal nemoc COVID –
19, po jejím prodělání výsledky testů dlouho vykazovali pozitivitu a tým se tam prakticky
neměl možnost zapojit do soutěžení v tomto roce

Kvapilová, Kubíčková:
-

17. místo 2020 September CEV European Championships (LV)
5. místo 2020 August 20 WT1*Baden (AT)

Díky pandemii neměl letos Český beachvolejbal možnost pokračovat v pořadatelství turnaje
FIVB 4* v Ostravě, ale zato jsme pořádali ME U20 v Brně.
Závěrem kapitoly seniorské reprezentace je nutné zmínit, že oba naše TOP reprezentační páry
mají stejné postavení směrem ke kvalifikování se na OH a ještě stále tu máme v záloze
případnou cestu přes kontinentální pohár, ze kterého případně mohou postoupit i páry další.
Reprezentace mládeže 2020
Sezóna 2020 byla výrazně ovlivněna Covidem-19, který nám však paradoxně umožnil start
největšího počtu týmů v jednotlivých kategoriích. Bohužel se toto onemocnění projevilo i na
startovní listině českých reprezentantů, kdy naše největší želízka v ohni musela zůstat doma
v karanténě. Do bojů o medaile jsme tak v sezóně 2020 nezasáhli.
Souhrn výsledků v tomto roce:
2020
ME U18 Izmir, 17.místo Němec, Malík, 17.místo Selicharová, Fixová
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ME U20 Brno, 9.místo Semerád, Šépka, 6.místo Honzovičová, Šulcová
ME U22 Izmir, 9.místo Semerád, Maňas, 9.místo Břínková, Neuschaeferová
MS U19 Thajsko – kvůli Covidu přesunuto na rok 2021

Asociace beachvolejbalu
Souhrnné počty uspořádaných turnajů uvádí následující tabulka:
sezóna
2019 /
2020
2020

2.2

dospělé
turnaje
23 mužských +
24 ženských
20 mužských +
23 ženských

juniorské
turnaje U20
9 junioři +
19 juniorky
12 junioři +
12 juniorky

kadetské
turnaje U17

celkem
75 turnajů

7 kadeti +
7 kadetky

81 turnajů

Volejbalové výsledky v roce 2020 – reprezentace

RD Muži 2020
V lednu jsme se zúčastnili evropské fáze olympijské kvalifikace v Berlíně, poté kalendářní rok 2020
postihla covidová pandemie, evropská volejbalová federace (CEV) a světová volejbalová federace
(FIVB) postupně přesouvaly nebo rušily všechny plánované mezinárodní soutěže.
Po olympijské kvalifikaci nebyla prodloužena spolupráce s panem Michalem Nekolou a došlo ke
jmenování nového hlavního trenéra RD M, pana Jiřího Nováka. Smlouva byla podepsána na dva
roky, do domácího mistrovství Evropy 2021.
V plánu jsme měli účast v European Golden League a Challenger Volleyball cup, obě akce byly
zrušeny. Zorganizovali jsme tedy soustředění mužské volejbalové reprezentace v červnu, bohužel
bez možnosti mezinárodní konfrontace.
Výsledky OH kvalifikace:
5.1.2020
7.1.2020
8.1.2020

Německo – ČR
ČR – Belgie
ČR-Slovinsko

3:0 (25:19,25:22.25:20)
2:3 (25:21,26:28,20:25,25:22,17:19)
1:3 (12:25,26:28,25:19,26:28)

RD nepostoupilo na OH
RD žen 2020
CEV a FIVB zrušily všechny plánované turnaje a utkání, v našem případě se odložila kvalifikace na
ME 2021, European Golden League a Challenger Cup. I přes nepříznivou epidemiologickou situaci
jsme zorganizovali měsíční tréninkový blok, na jehož konci se nám díky dobré spolupráci s polským
volejbalovým svazu podařilo zorganizovat za dodržování všech hygienických opatření 2 utkání s
polskou reprezentací ve Walbrzychu.
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3.

Ekonomické údaje za rok 2020
ČVS se ve svém hospodaření řídí schváleným rozpočtem ČVS.
Výsledek hospodaření ČVS, rozpočet a jeho čerpání byl projednán a schválen na za sedáních
Výboru ČVS, zápis ze zasedání Výboru ČVS je dostupný na webových stránkách ČVS.
Rozpočet ČVS za rok 2020 byl kreditní a skončil kladným hospodářským výsledkem ve výši 12
626 tis. Kč.

3.1 Příjmy ČVS
Celkové příjmy ČVS v roce 2020 byly ve výši 177.404 tis. Kč.
Rozhodujícími příjmy byly, jako každý rok, příjmy ze státního rozpočtu ČR, které jsou
poskytovány MŠMT jako dotační programy na podporu sportu.
Dotační programy ze státního rozpočtu poskytnuté MŠMT v roce 2020 tvořily cca 83 %
celkových příjmů ČVS a to v celkové výši 148 390 tis. Kč.
3.1

Vyúčtování dotačních prostředků
ČVS provedl vyúčtování veškerých dotačních prostředků v termínu stanoveném jednotlivými
„rozhodnutími“.

3.2

Účetní závěrka a daňové přiznání
Daňové přiznání Českého volejbalového svazu bylo podáno na příslušný finanční úřad
v souladu se zákonným
Účetní závěrka a Rozvaha jsou dostupné ve Sbírce listin vedené u Rejstříkového soudu
Městského soudu v Praze.

4.

Kontakty
Český volejbalový svaz
Adresa: Zátopkova 100/2, Praha 6, 169 00
e-mail: cvf@cvf.cz
telefon: 245 006 210
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