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Na základě rozhodnutí Výboru ČVS vyhlašuje ČVS 

 

Podporu rozvoje v oblasti mládeže KVS pro rok 2021 
 

Název podpory:  Podpora rozvoje mládežnického volejbalu na úrovni KVS 
pro rok 2021 

 
Cíl a účel podpory: 

- Podpora volejbalu pro nejnižší věkovou kategorii 

–  dle projektu Škola volejbalu 

- Podpořit KVS v oblasti navýšení členské základny 

talentované mládeže 

- Podpora KCM, Dovednostních kempů a 

Výběrových soustředění jednotlivých KVS 

 

 

 

 

 
Lhůta použití podpory: 

Podporu lze použít na náklady roku 2021 vzniklé od 13.5. 2021 

do 31.12.2021, které souvisejí s plněním účelu podpora, a 

budou uhrazeny nejpozději do 15.1.2022.  

 

 Lhůta vyúčtování: Vyúčtování podpory (sekretariát) a výstupy projektů (úsek 

mládeže) musí být doručeny na ČVS do 25.1.2022 

Lhůta předložení projektů: Podporované projekty musejí být předloženy do 15.8.2021 

Vyhodnocení projektů:  Do 31.8.2021, schválení Výborem ČVS při nejbližší příležitosti 

Celkový objem podpory:  1 510 000,- Kč 
 

 
 

Popis podpory  

Podpora na rozvoj oblasti mládeže na úrovni krajů pro rok 2021 je ze strany Českého 

volejbalového svazu (dale jen ČVS) směřována do oblasti mládežnického volejbalu.  

Cílem je podpořit volejbal pro nejnižší věkovou kategorii, podpořit KVS v oblasti udržení a 

navýšení členské základny talentované mládeže. Projekt “Barevného minivolejbalu” (BM) cílí 

na věkovou kategorii do 12. V kategorii zpravidla od 12 let do 15 let to je činnost KCM ( 

Krajská centra mládeže), která každý rok vrcholí turnajem všech krajů. Nedílnou součástí 

činnosti krajů je péče o volejbalové dovednosti a herní úroveň mladých volejbalistů formou 

kempů, kde hlavní náplní je zdokonalování herních činností jednotlivce a to formou turnajů 

KCM. Dále hodlá ČVS podpořit i projekty podporující výběr hráčů do kategorií uvedených v 

koncepci Škola volejbalu ČVS.  
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Povinnosti příjemce podpory 

1. Příjemce je povinen při použití podpory postupovat v souladu se zákonem č. 218/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová 

pravidla), ve znění pozdějších předpisů. 

2. Na rozhodnutí o poskytnutí podpory se nevztahují obecné předpisy o správním řízení 

a je vyloučeno jeho soudní přezkoumání. 

3. Případnou opravu zřejmých nesprávností v rozhodnutí, kterými jsou zejména chyby v 

psaní a počtech, provede ČVS bez nutnosti žádosti příjemcem, vydáním opravného  

rozhodnutí. 

4. Pokud pověření zaměstnanci ČVS na základě provedené kontroly dojdou k závěru, že 

na straně příjemce mohlo dojít k porušení rozpočtové kázně, jsou povinni dát podnět 

finančnímu úřadu, který je oprávněn o porušení rozpočtové kázně rozhodnout. 

5. Příjemce je povinen vyúčtovat využití poskytnutých prostředků nejpozději do 

25.1.2022. 

6. V případě, že příjemce správně, včas a úplně nevyúčtuje poskytnutý podporu, musí do 

31.1.2022  nevyúčtované prostředky vrátit zpět na účet ČVS. 

Další podmínky:  

Příjemce je oprávněn použít podporu na: 

a) činnosti související s organizací sportovních akcí, pořádáni akcí na podporu rozvoje 

daného sportu, náborových a propagačních akci, 

b) cestovné, dopravu, ubytování, stravováni v ČR i v zahraničí, pokud souvisejí s 

plněním účelu podpory, 

c) vybavení hmotným majetkem souvisejícím s plněním účelu podpory, jehož oceněni je 

nižší nebo rovno 40 tis. Kč. 

d) odměny a mzdové náklady trenérů (včetně trenérský služeb), členů realizačního týmu 

a dalších podpůrných pracovníků, prokazatelně se podílejících na aktivitách 

naplňujících účel podpory, je možné čerpat s limitem do 50 tis. KČ na osobu a měsíc. 

Z podpory lze hradit i související povinné zákonné odvody zaměstnavatele, které 

nejsou do výše limitu zahrnuty. Výše uvedený limit je platný pro výkon práce v 

pracovním poměru, v rámci dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP a 

DPČ) i v rámci služeb poskytovaných osobami samostatně výdělečně činnými 

(OSVČ), 

e) ostatní výdaje vztahující se k aktivitám prokazatelně naplňujícím účel podpory, pokud 

nejsou uvedeny výše.  
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Podporu nelze použít na (nezpůsobilé výdaje): 

a) pořízení hmotného majetku nad rámec uvedený výše. 

b) úroky, penále, srážky a dalších finančních postihy, bankovní poplatky, náklady na 

vybaveni nad rámec limitů stanovených v odst. 3, finanční leasing osobních 

automobilů a dalšího hmotného majetku podle zákona o daních z příjmů nebo 

předpisů upravujících účetnictví; finančním leasingem se rozumí takový leasing, 

který z pronajímatele na nájemce převádí v podstatě veškerá rizika a užitky spojené 

s vlastnictvím aktiva, na konci nájemní doby se převádí vlastnictví aktiva na 

nájemce nebo nájemce má právo koupit aktivum za cenu, o které se předpokládá, 

že bude podstatně nižší než reálná hodnota k datu možného využitiopce, doba 

leasing je sjednána na podstatnou část ekonomické životnosti aktiva nebo jsou 

naplněny další znaky finančního leasing 

c) cestovní náhrady nad rámec stanovený zákonem c. 262/2006 Sb, zákoník práce, 

ve zněni pozdějších předpisů; to se netýká cestovních nákladů spojených s účastí 

mezinárodních účastníků dle reglementu mezinárodní sportovní federace. 

d) podnikatelskou činnost, 

e) pohoštění a dary. 

Parametry podpory v oblasti mládeže na úrovni krajů pro rok 2021 

Uvedené parametry jsou platné pro rok 2021 a na následující období budou aktualizovány.  

• Podpora je zaměřen na rozvoj aktivit, které budou rozvíjet mládežnický volejbal v 

oblasti barevného minivolejbalu (BM), Krajských center mládeže (KCM), 

Dovednostních kempů (DK) a Výběrové soustředění (VS). 

• Příjemcem je pouze KVS, celková částka alokace 1.510.000,- Kč je rozdělena 

jednotlivým KVS dle počtu členů mládeže.   

Kraj 
počet členů 
mládež 

finanční alokace dle 
základny (v Kč) 

součty 20 464 1 510 000 

Hlavní město Praha 5679 300 000 

Středočeský kraj 1841 140 000 

Jihočeský kraj 1208 80 000 

Plzeňský kraj 565 70 000 

Karlovarský kraj 602 70 000 

Ústecký kraj 992 70 000 

Liberecký kraj 814 70 000 

Královéhradecký kraj 954 70 000 

Pardubický kraj 707 70 000 

Kraj Vysočina 586 70 000 
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Jihomoravský kraj 1810 140 000 

Olomoucký kraj 1295 90 000 

Zlínský kraj 621 70 000 

Moravskoslezský kraj 2790 200 000 

k rozdělení celkem   1 510 000 

 

V roce 2021 je možno žádat na 4 typy projektů: 

1. Barevný minivolejbal (BM) 

2. Krajská centra mládeže (dále jen KCM) 

3. Dovednostní kempy talentované mládeže (DK) 

4. Výběrové soustředění (VS) 

 

1. Barevný minivolejbal (BM)  

Věková kategorie 6 až 12 let Barevný minivolejbal je prvním stupněm k výběru talentovaných 

dítě, kteří mají zájem a pohybové nadání pro míčové hry. Všechny finálové turnaje na úrovni 

krajů i ČVS (oblastní a finálový festival) jsou zároveň výběrovými turnaji pro zařazení do 

„Školy volejbalu ČVS“ (kategorie „Benjamínci“ a „Naděje“). Organizace BM řízených KVS 

během jednoho soutěžního období (od 1.7. do 30.6. následujícího roku) : 

Každý kraj organizuje zpravidla  4 turnaje za soutěžní sezónu 

Každý kraj organizuje zpravidla 3 náborové jednodenní turnaje vždy pro 1 až 3 barvy 

Každý kraj organizuje finálový turnaj jako vyvrcholení pro všechny barvy 

Turnaje jsou smíšené (dívky i chlapci – dodrženo genderové hledisko) 

Turnajů se zúčastní vždy 100 až 200 účastníků 

Finálový turnaj slouží jako výběrový na oblastní kola a celostátní, organizovaná ČVS.  

1.1 Požadavky ČVS na BM 

Získání informací o dovednostech a somatotypech - sběr informací pro zařazení do SpS, 

KCM, benjamínků.  

Zapojení co nejširšího portfolia hráčů 

Propagace volejbalu na školách (účast školních družstev) 

1.2 Výstupy z projektu BM 

Výstupem z projektu BM by měla být Souhrnná zpráva obsahující:  

• údaje o dětech, mládeži, kteří do projektu byli zahrnuty 

• informace a doporučení zda zařadit mládež, konkrétní děti do dalších úrovní "školy 
volejbalu" - naděje, benjaminci, lvíčata nebo zařazení a doporučení k přestupu do SpS, 
SCM 

• informace o dovednostech a somatotypech pro zařazení do SpS, KCM, benjamínků 
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2. Krajská centra mládeže (dále jen KCM):   

Jsou součástí systému přípravy talentované mládeže na úrovni oddílů a krajů zpravidla pro 

věkovou kategorii 12 až 15 let. KCM jsou současně výběrem talentované mládeže pro „Školu 

volejbalu ČVS“ pro kategorii „Lvíčata“.   

  

2.1  Požadavky ČVS na KCM 

VT KCM a jejich zaměření do herních činností a testování talentované mládeže KCM včetně 

biosomatiky. Mezikrajské srovnávací turnaje , které se pořádají jednou ročně jsou spojené s 

testováním. Garantem testování je účast Úseku mládeže a testovací baterie je kompatibilní s 

testováním SpS a SCM. Činnost KCM je primárně zaměřena na tréninkovou činnost  na 

přípravu na závěrečný mezikrajový turnaj. Do činnosti KCM se zapojuje co nejširší množství 

hráčů daných ročníků, s tím, že důraz je kladen tréninkovou činnost a vyhodnocování 

dovednostní úrovně hráčů. Turnaje spojené s testováním, za účasti Úseku mládeže ČVS. 

Série vzorových tréninkovýc procesů pro kluby mládeže v regionu - účast hráčů/ček 

jednotlivých klubů pod vedením trenérů mládeže ČVS. 

 

2.2  Výstupy z projektu KCM 

Výstupem z projektu KCM by měla být Souhrnná zpráva obsahující:  

• dovednosti, slabé a silné stránky jednotlivých účastníků projektu 

• informace a doporučení zda zařadit mládež, konkrétní děti do dalších úrovní "školy 

volejbalu" - naděje, benjaminci, lvíčata nebo zařazení a doporučení k přestupu do SpS, 

SCM 

• informace o úrovni tréninkové činnosti v jednotlivých oddílech z který se rekrutují hráči 

do KCM 

• výstupy z testování biosomatiky 

 

3. Dovednostní kempy talentované mládeže 

Každý kraj by měl pořádat ”Dovednostní kempy”(DK) zaměřené na jednotlivé herní 

činnosti a přizpůsobené fyzickým předpokladům hráčů a jejich volejbalové úrovni. Kempy 

by měli být vedeny nejlepšími trenéry z kraje za účasti širokého spektra trenérů mládeže 

příslušného kraje.  

 

3.1  Požadavky ČVS na DK  

• účast co největšího počtu hráčů bez ohledu na jejich výkonnost či fyzické předpoklady 

• účast nejlepších trenérů kraje 
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• v tréninkové činnosti musí převládat učení herních činnosti dle 

posledních metodických požadavků 

• konzultace s Úsekem mládeže při vytváření tréninkového obsahu kempů 

• vytvoření database hráčů přísloušných ročníků s jejich individuálním oceněním jejich 

předností a nedostatků  

• provedení testování ( testovací baterie pro SpS) 

• DK by se měli konat v těchto vždy 2 až 4 v soutěžním období pro věkové kategorie 

• Organizace práce v DK bude obdobná jako v Benjamínkách a Nadějích  

o Třetí třída a mladší  

o Pátá třída a mladší 

o Sedmá  třída a mladší  

 

3.2  Výstupy z DK 

Výstupem z projektu KCM by měla být Souhrnná zpráva obsahující:  

• Vytvoření volejbalových návyků, které pak budou kompatibilní s činností v 

Benjamínkách, Nadějích a Lvíčatech 

Informace o hráčích s předpoklady pro RD mládeže 

 

4. Výběrové soustředění 

Výběrová soustředění/turnaje navazující na činnost KCM, které budou součástí systému 

přípravy talentované mládeže na úrovni oddílů a krajů pro věkovou kategorii 15-23 let. 

Podmínkou je, že tito hráčí NESMÍ být zařazeni do systému SPS či SCM. Myšlenkou je 

organizace výběrového soustředění/turnaje KVS pro kategorie Kadetů a Juniorů dle koncepce 

Školy volejbalu ČVS.  

4.1 Požadavky ČVS na Výběrové testovací soustředění/turnaje 

• účast nejtalentovanějších hráčů ve věkové kategorii 15-23 let 

• účast nejlepších trenérů kraje 

• v tréninkové činnosti musí převládat učení herních činnosti dle posledních metodických 

požadavků 

• konzultace s Úsekem mládeže při vytváření tréninkového a testovacího obsahu 

soustředění 

• vytvoření database hráčů přísloušných ročníků s jejich individuálním oceněním jejich 

předností a nedostatků  

• Podmínkou je, že tito hráčí NESMÍ být zařazeni do systému SPS či SCM 
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4.2 Výstupy z DK 
 
Výstupem by měla být Souhrnná zpráva obsahující: 

• informace o hráčích s předpoklady pro zařazení do systému Škola volejbalu na úrovni 

Kadetů a Juniorů. 

 

Žádost bude obsahovat: Popis projektu (včetně podrobností – termín pořádání, místo 

pořádání, počet účastníků, cílová skupina – rozsah 1 Normostrana); Rozpočet projektu.  

           

 

 

V Praze dne 20.7.2021 

 

 

  


