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Okresní volejbalový svaz v Rychnově nad Kněžnou 

 

Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014 

 

Vážení sportovní přátelé,  

po roce opět předkládám zprávu o činnosti OVS. Naplňujeme tak usnesení naší poslední 

okresní konference, která stanovila, že se na konferencích budeme setkávat jednou za dva roky a 

v období mezi tím vás budeme informovat kompletní zprávou. V roce 2015 předpokládáme svolat 

konferenci v měsíci červnu, společně s aktivem vedoucích družstev okresní soutěže mužů. Proto-

že v té době by zpráva o činnosti za rok 2014 byla již poněkud neaktuální, posíláme Vám ji, jak již 

bylo zvykem v minulých letech, v elektronické podobě na vaše e-mailové adresy.  

1. Úkoly uložené výboru OVS usnesením Okresní konference – stav plnění: 

1.1. Svolávat jednou ročně na konci června aktiv vedoucích družstev hrajících v okresních sou-
těžích s cílem vyhodnotit uplynulou soutěžní sezónu a ujednotit názory a požadavky pro 
další ročník.  

Aktiv proběhl 23. 6. 2014 s vyhodnocením uplynulého ročníku soutěží a inventurou přihlá-
šených družstev do ročníku 2014/2015. Do soutěže mužů RK-M se přihlásilo devět druž-
stev. Pozitivem je plnohodnotné využití volejbalového informačního systému VIS pro řízení 
této soutěže. 

1.2. Svolávat okresní konferenci jednou za dva roky. Příští v roce 2015. 

V roce 2015 v červnu proběhne společně okresní konference a  aktiv zástupců oddílů 

1.3. Zavést jako podmínku účasti v okresních soutěžích zaplacení licenčních příspěvků jednot-
livců v souladu se stanovami ČVS a dojednat s výborem KVS převádění finančních pro-
středků získaných z licenčních poplatků v okrese do rozpočtu OVS 

Plní se již druhým rokem. 

1.4. Podporovat v rámci rozpočtových možností a pravidel všechna družstva mládeže z oddílů v 
okrese, hrající v soutěžích organizovaných volejbalovým svazem (OVS, KVS, ČVS). 

V roce 2014 byla přímá finanční dotace do oddílů pro mládežnická družstva 19 tis. Kč a za 
4,5 tis. Kč byly zakoupeny učebnice volejbalu pro trenéry mládeže. 

1.5. Zjistit podmínky pojištění hráčů a trenérů volejbalových oddílů v TJ/SK nesdružených 
v ČSTV 

Dotazy na oficíálních místech bylo zjištěno, že i hráči a trenéři volejbalových oddílů nesdru-
žených v ČSTV (ČUS) jsou pojištěni prostřednictvím příslušnosti k ČVS. Podmínkou však 
je, aby měly v pořádku své členské povinnosti vůči ČVS, tj. zaplacené individuální členské 
příspěvky (LP). 

1.6. Pokusit se o vznik školské ligy v minivolejbalu ve spolupráci s AŠSK 

Školskou ligu se nepodařilo zorganizovat pro neochotu vedení základních škol. 

1.7. Projednat s Dr. Zdeňkem Haníkem konkrétní možnosti jeho podpory volejbalu v okrese 
Rychnov n. Kn. 
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Přislíbený trenérský seminář pro okres, plánovaný v roce 2014 se neuskutečnil, neboť se 
nepodařilo najít společný termín, který by vyhovoval jak Zdeňku Haníkovi, tak i organizátoru 
akce OVS. Úkol byl přesunut do roku 2015 

2. Práce výboru OVS 

Výbor OVS pracoval podle schváleného plánu práce a v r. 2014 se sešel celkem 11x včetně 

červnového aktivu. Převážnou část práce věnoval dokončení soutěžního ročníku 2013-2014 

v nových podmínkách s maximálním využitím VISu a přípravě ročníku 2014-2015, s eliminací ne-

dostatků, které se objevily v předchozí sezóně. Sezónu 2013-2014 hrálo a dokončilo 10 družstev a 

do ročníku 2014-2015 se přihlásilo 9 družstev. Úbytek jednoho družstva byl zapříčiněn rozhodnu-

tím oddílu VK Sport RK přihlásit do KP 1M družstvo mladých hráčů, kteří hráli juniorskou ligu a 

souběžně i naši okresní soutěž RKM jako „B“ družstvo VK Sport. Toto rozhodnutí bylo akceptová-

no i STK KVS. Po minulé sezóně ukončilo svou účast v okresní soutěži RKM také družstvo ŠSK 

Dobruška, když většina jeho hráčů po tomto rozhodnutí pak přešla do nově vzniklého volejbalové-

ho oddílu SK Kounov s níž se do ročníku 2014-2015 přihlásila. 

K řízení okresní soutěže mužů jsme se pokusili delegovat po předchozí domluvě kvalifikova-

né rozhodčí z našeho okresu i s částečnou výpomocí dvou rozhodčích z okresu HK z Třebechovic, 

pro delegaci především do okrajových částí okresu (Opočno, Albrechtice, Dobruška a následně 

pak Kounov). V podzimní části soutěže byla účast rozhodčích vcelku dobrá. V průběhu roku byly 

vydány dvě čísla Zpravodaje OVS, ve kterém byly oddílům podány ucelené aktuální informace.  

3. KVS a spolupráce 

Spolupráce s krajským výborem svazu setrvává na velmi dobré úrovni a mezi námi a kraj-

ským svazem nemáme žádné nesoulady. Zastoupení v tomto orgánu máme panem Charvátem, 

který je místopředsedou svazu, předsedou sportovně technické komise a komise společenského 

významu volejbalu, pan Klár je předsedou revizní komise a pánové Ruprich a Volt jsou členy pléna 

KVS. Kontakt s ČVS v Praze je zprostředkováván KVS, a také po Internetu. Dr. Zdeněk Haník, 

člen VKM Réma Rychnov n. Kn. a náš zástupce ve výboru ČVS vykonává funkci předsedy ČVS. 

4. Turnaje a zprávy z oddílů 

Aktivita oddílů v pořádání nemistrovských soutěží se nezmenšila. Proběhla celá řada tradič-
ních turnajů (v Česticích, Kvasinách, Vamberku, Rychnově, Chlenech a Lupenici). Na tomto místě 
je třeba zmínit, že existuje rozdílný přístup oddílů ke sdílení informací. I když ještě nemůžeme být 
zcela spokojeni, tak proti předcházejícím rokům jsme přece jen z oddílů dostali více zpráv, o čemž 
jste se mohli přesvědčit v posledním Zpravodaji OVS. Tradičně velmi obsáhlou zprávu jsme obdr-
želi ze Sokola Chleny, ale také jiné oddíly (Čestice, Kvasiny, Réma Rychnov, VK Sport RK, Vam-
berk a Týniště) se s námi podělili o svoje úspěchy.  

Významnou událostí v roce 2014 bylo pak srpnové mezinárodní utkání mužských reprezentací ČR 
a Japonska v Rychnově n. Kn., které zajišťoval oddíl VK AŠ Kvasiny za účinné spolupráce oddílů 
VK Sport Rychnov a VKM Réma Rychnov. 

5. Statistika 

Stavy kvalifikovaných trenérů i rozhodčích jsou v různých databázích také různé. Seznamy 
kvalifikovaných trenérů a rozhodčích, které OVS má ve své evidenci se rozcházejí se statistikami 
vedenými ve VIS a to především proto, že VIS uvádí ve svých datech pouze ty trenéry a rozhodčí, 
kteří mají platný členský průkaz trenéra, rozhodčího (člena), to znamená, že nemají propadlou 



Zpráva o činnosti a hospodaření OVS RK za rok 2014  Strana  3/4 

registraci. Řada starších, neaktivních trenérů a rozhodčích však obnovu svého průkazu neprovedla 
a proto v evidenci VIS není vedena. Ke konci roku 2014 podle statistiky VIS je na našem okrese 
evidováno celkem 22 trenérů a 22 rozhodčích.  Bohužel, tyto údaje jsou však proti skutečnosti po-
někud odlišné. 

Statistika oddílů OVS Rychnov nad Kněžnou dle VIS k 31.12.2014 

Číslo oddílu Název Muži Ženy Dospělí Dorci Dorky Žáci Žačky Mládež Celkem 

5204010 TJ Sokol Čestice n.Orl. 17 7 24 0 0 0 0 0 24 

5204033 TJ Spartak Opočno 6 3 9 7 6 0 2 15 24 

5204035 TJ Peklo nad Zdobnicí 2 0 2 0 0 0 0 0 2 

5204039 TJ Potštejn 11 0 11 0 0 0 0 0 11 

5204045 SKP Rychnov n. Kn. 3 0 3 0 0 0 0 0 3 

5204058 SK Týniště nad Orlicí 0 5 5 0 1 0 38 39 44 

5204061 TJ Baník Vamberk 19 23 42 0 4 0 14 19 61 

5204064 SK Záměl 2 8 10 0 0 0 0 0 10 

5204069 VK Auto Škoda Kvasiny 18 23 41 1 3 3 7 14 55 

5204129 VKM Réma Rychnov n.Kn. 13 4 17 0 12 0 42 54 71 

5204501 VK Sport Rychnov n. Kn. 24 1 25 8 0 14 0 22 47 

5204503 VSK Vamberk 1 0 1 0 0 0 0 0 1 

5204505 VK Dobruška 0 17 17 0 0 0 0 0 17 

5204508 SK Kounov 7 0 7 0 0 0 0 0 7 

5204703 TJ Sokol Chleny 13 0 13 0 0 0 0 0 13 

5204704 TJ Sokol Albrechtice n. Orl. 8 13 21 0 0 0 0 0 21 

5204705 TJ Sokol Kostelec n. Orl. 13 21 34 0 0 0 0 0 34 

5204706 TJ Sokol Týniště n. Orl. 0 1 1 0 0 0 0 0 1 

5204708 TJ Sokol Opočno 0 10 10 0 0 0 0 0 10 

5204710 TJ Sokol Borohrádek 12 0 12 0 0 0 0 0 12 

  Celkem 169 136 305 16 26 17 103 163 468 

6. Hospodaření svazu 

Hospodaření svazu za rok 2014, se odvíjelo podle rozpočtu schváleného výborem OVS. Pří-

jmové položky rozpočtu tvořily: 

a) dotace z KVS určená pro vlastní chod OVS ve výši 11000 Kč  

b) vlastní příjmy okresního svazu spočívající z vybírání vkladů do dlouhodobých pravidelných 

soutěží  2700 Kč, pokut  300 Kč a výběru LP po korekci KVS ve výši 16100 Kč. 

 

Využití těchto prostředků v roce 2014 je uvedeno v následující tabulce: 

Příjmy  Plán  Skutečnost rok 

Dotace z KVS             11 000,00                 11 000,00     

Vklady do dlouhodobých soutěží (VIS)               3 000,00                   2 700,00     

Pokuty, jiné platby (VIS)                  300,00                      300,00     

Ostatní jiné příjmy - (převod z VIS - LP za rok 2013)                  200,00                   7 000,00     

Licenční příspěvky (na účtu VIS - rok 2014)             12 000,00                 16 100,00     

Celkem příjmy             26 500,00                 37 100,00     

      

Výdaje  Plán  Skutečnost rok 

Schůze výboru               4 000,00                   3 283,00     

Aktiv vedoucích všech družstev               1 000,00                   1 153,00     

Dlouhodobé soutěže dospělých               1 200,00                   1 200,00     

Příspěvky oddílům (mládež)+ (příručky pro T)             25 000,00                 23 500,00     

Příspěvky oddílům z LP (2013)               4 000,00                   3 560,00     

příspěvek na R mezin. Utkání ČR-Japonsko               5 000,00                   5 000,00     
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Vstupenky na utkání ČR Japonsko               2 000,00                   2 000,00     

Poštovné + spoje + internet               1 000,00                      300,00     

Kopírování                  500,00                              -       

Cestovné                  800,00                              -       

Služby (sekretář, Zpravodaj, www)               6 500,00                   4 100,00     

Materiál                1 500,00                        16,00     

Ostatní výdaje (živ. jubilea, apod..)               1 500,00                              -       

Celkem výdaje             54 000,00                 44 112,00     

Výsledek hospodaření  - 27 500,00       - 7 012,00     

 
 

 
 

Zůstatek na účtu VIS k 1.1. 2014 a 31.12.2014             14 200,00                 18 240,00     

Zůstatek na účtu OSČUS RK  k 1.1. 2014 a 31.12.2014             72 986,00                 52 351,00     

Celkem na účtech k 1.1. 2014 a 31.12.2014             87 186,00                 70 591,00     

 

Z uvedené tabulky je možné odvodit, že OVS si v roce 2014 počínal velice hospodárně, když plá-

nované výdaje nedočerpal o cca 10000 Kč a výběrem LP se příjmy proti plánu zvýšily o cca 

10 500 Kč.  Pozornost si zaslouží i skutečnost, že z celkové částky výdajů 44 112 Kč se 35 260 Kč 

(což je 80%) různými formami vrátilo zase zpět do oddílů. Dává to předpoklad pro dobré zajištění 

činnosti a podporu oddílů v roce 2015. 

Na závěr chceme poděkovat všem oddílům, jejich členům a funkcionářům, trenérům a roz-

hodčím za práci, kterou pro volejbal vykonali a dále konají. Žádáme Vás, abyste se s námi podělili 

o informace ze života Vašich oddílů o připravovaných i uskutečněných akcích, abychom je mohli 

zprostředkovat pro všechny ostatní oddíly. 

Přejeme Vám mnoho sportovních úspěchů a mnoho radosti s volejbalem. 

 
       

      Výbor OVS v Rychnově nad Kněžnou.  
 

V Rychnově nad Kněžnou - leden 2015 

 
 


