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

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 
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- zavádět moderní technologie do řízení soutěží ČVS, tréninkových a vzdělávacích procesů  

-  zřizovat, organizovat, zajišťovat volejbalové a beachvolejbalové soutěže na území  

1.3. Orgány ČVS k 31. 12. 2017 
 

Nejvyšší orgány ČVS: 
Konference ČVS 
Výbor ČVS 

 
Statutární orgán: 
Správní rada ČVS (dále jen SR ČVS).  
Složení SR ČVS v roce 2018: 

 
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 listopadu 2017 a květnu 2018, na zasedání Výboru byla projednána schválena zpráva 
o činnosti ČVS za rok 2017. Tato zpráva je dostupná na webových stránkách ČVS. 

Pro přiblížení této zprávy uvádíme část informací o dění a některých základních 

činností ČVS v oblasti Beachvolejbalu a volejbalu za období roku 2017. 

 

2.1 Beach volejbal 
 

a) Stávající stav: 

 
Výsledkově je beach volejbal výkladní skříní celého volejbalu. Připomeňme, že beach 

volejbal měl od svého zařazení na program OH vždy českou účast. Na posledních dvou 

ME v kategorii žen jsme získali stříbrné medaile. V kategorii mužů máme ústup a 
snažíme se vytipovat talentovanou dvojici s mezinárodním potenciálem. Máme 
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výrazný nárůst členské základny v klubech specializujících se na beach volejbal, téměř 

10% členské základny. Hráčsky i divácky jsou atraktivní především turnaj MR ČR a 
turnaje série SUPER CUP (v roce 2017 hráno jako COOL CUP). 

Přetrvávající zbytečná rivalita mezi šestkovými a beach volejbalovými kluby. Někdy 

však oprávněná, jelikož jasná pravidla pro přestupy se zatím nepodařilo nastavit. 
 

b) Cílový záměr: 
 

- 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 významné beach volejbalové akce, které nám mediálně zviditelní 
volejbal, zabezpečí nárůst členské základny 

o 1 TOP akci každý rok 

o 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 na cca 10%, což odpovídá 
členské základně 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 asociací beach volejbalových klubů (ČABVK, které by dalo charakterizovat 

jako sdružení promotérů), v oblasti pořádání a organizace turnajů. 
 

2.2 Volejbal - RD dospělých 

 
a) Stávající stav: 

Výsledkovou krizi se podařilo zastavit postupem na ME mužů i žen v roce 2017. 

Postoupit na MS v roce 2018 nepodařilo ani v jedné kategorii. ME muži Polsko 2017 7. 
místo – sportovní úspěch, díky využití 100% daného potenciálu družstva. Mužstvo 

mužů je relativně mladé s určitou perspektivou. Na druhou stranu je pravděpodobný 
odchod 3 hráčů základní sestavy a tím kvalitativní propad. U žen je důležitá pro celkový 

výkon účast alespoň jedné výrazných osobností ženského týmu (Havlíčková, 

Havelková). Bez těchto hráček zatím chybí týmu osobnosti. 
Evergreenem seniorských reprezentací se staly odchody zahraničních trenérů. Jejich 

možný přínos v oblasti kvality a zkušeností zatím naráží na jazykovou bariéru, rozdílné 

styly fungování realizačních týmů a možná i na celkovou nepřipravenost systému. 
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b) Cíle úseku RD dospělých 

- Pravidelná umístění do 8. míst na ME. Dalším pravidelným cílem pak musí být účast 
na MS, na něm pak umístění do 12. místa. 

- Lepší využití úspěšných českých trenérů. Pečlivý výběr realizačních týmů tak, aby 

byly kvalitně zabezpečeny všechny potřebné činnosti. Případnou chybějící kvalitu 
řešit např. zahraničními asistenty, kondičními trenéry apod. 

- Navýšit finanční ohodnocení hráčům. I když pro některé hráče nemusí být finanční 
stránka hlavním motivem, měla by pomoci v rozhodování 

- Jasně definovat herní koncepci RD, specifikování požadavků směrem do 

mládežnických RD ohledně herního systému, typů hráčů a požadovaných 
dovedností. 

- Obsadit pozici vedoucího úseku RD dospělých jednou osobou, která nahradí 2 pozice 

- 

koordinátor a vedoucího úseku RD dospělých. (Pozn. Na tuto pozici byl najat Miloslav 

Javůrek). 
 

2.3 Talentovaná mládež volejbalu a reprezentace mládeže 

 
a) Stávající stav: 

 

Poslední výsledky ukazují, že situace v chlapecké části je lepší než v dívčí. Kadeti vyhráli 
ME 2017 a následně potvrdili, že patří do špičky ve své kategorii i 7. místem na MS 

2017. U děvčat nám podobné výsledky v poslední době chybí. Vhledem k tomu, že 

organizace obou kategorií je podobná, může být rozhodujícím kritériem lidský faktor. 
Chybí aktivní propojení – komunikačně i personálně s dospělými RD. Tím pádem není 

zajištěn přenos požadavků RD dospělých do mládežnických družstev. Na úrovni 
mládeže se hráči koncepčně nepřipravují pro přechod do seniorské kategorie, do 

širšího výběru RD. V mládežnické oblasti chybí potřebná zkušenost a kvalita mimo 

úspěšné účasti trenérů se zkušenostmi s extraligou a RD (J. Svoboda, O. Marek - Kadeti 
2017). 

 

c) Cíl: 
- Zajistit kvalitní (zkušenosti, vzdělání, výsledky, styl práce) trenéry a členy RT (pozn. 

Na pozici 
hlavního trenéra juniorů a koordinátora SCM byl najat Jan Svoboda) 

- Produkce typově potřebných hráčů na základě požadavků ze seniorských RD 

(Akceptovat trendy a požadavky ze RD dospělých. 
- Účast na ME 8. místo, boj o účast na MS (pouze 4-6 týmů z ME) 

- Udržet tréninkové objemy, které hráči v RD absolvují, minimálně 100 dnů přípravy 

pro každou 
kategorii 

- Zvýraznit podporu v rámci dotačních programů zaměřených na mládež především 
směremk SCM. 
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3. Ekonomické údaje za rok 2017 

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 2017 byl přebytkový ve výši 1.768 tis. Kč tis. Kč. 

 

3.1 Příjmy ČVS  

Celkové příjmy ČVS v roce 2017 byly ve výši 151.793tis. 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 2018 tvořily cca 72,4% 
celkových příjmů ČVS a celkové výši 109.839 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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