
 
 
 
 
 

        Výroční zpráva VK Raškovice z.s. za rok 2015 
 
 
 
 
Výroční zpráva je zpracována za období 1. 1. 2015 - 31. 12. 2015 na základě vyhodnocení činnosti VK 
Raškovice. Její jednotlivá ustanovení byla předmětem jednání Valné hromady a byla schválena Valnou 
hromadou VK Raškovice konanou dne 17. 6. 2016. 
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Základní údaje a organizační struktura 
 
 
Název:    VK Raškovice z.s. 
Právní forma (spolek, apod.)  spolek 
IČO:    26578484 
Sídlo:    Raškovice 464, 739 04 
Bankovní spojení:  Česká spořitelna č.ú. 4205787319/0800 
Email, mobil/telefon:  info@vkraskovice.cz, +420 603 294 671 
WWW:    www.vkraskovice.cz  
Doručovací adresa:  Raškovice 464, 739 04 
     
Osoba, oprávněná jednat za VK Raškovice: 
Titul, jméno, příjmení:  Ing. Zbyněk Sonnek  
Email, mobil/telefon:  info@vkraskovice.cz, +420 603 294 671 
Adresa:    Raškovice 464, 739 04 
Právní důvod zastupování: předseda spolku zvolen Valnou hromadou dle platného OZ dne 20. 6. 2014 
 
 
Nejvyšším řídícím orgánem VK Raškovice je Valná hromada. 
 
Výkonný výbor: 
Předseda:   Ing. Zbyněk Sonnek 
Místopředseda:   Jiří Biolek 
Ekonom:   Ing. Dagmar Dvořáková 
Sekretář:   Ing. Šárka Sonnková 
Člen:    Hana Felcmanová 
 
Revizní komise: 
Předsedkyně:   PaedDr. Alena Vrublová 
Člen:    Eva Blahutová 
Člen:    Vojtěch Biolek  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:zbynek.sonnek@sfin.cz
http://www.vkraskovice.cz/
mailto:zbynek.sonnek@sfin.cz
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Profil VK Raškovice 
 
VK Raškovice má bohatou historii, patří mezi nejstarší volejbalové kluby v ČR. Činnost zahájil v r. 1953, 
nejprve pod hlavičkou TJ Sokol Pražmo- Raškovice, následně jako TJ Pražmo-Raškovice a od 1. 1. 2009 jako 
VK Raškovice. 
 
VK Raškovice je členem České unie sportu (Českého volejbalového svazu) a České asociace Sport pro 
všechny. Hlavní činností je výkonnostní volejbal. Řadu dalších sportovních a pohybových činností (aerobic, 
cvičení s dětmi) pro veřejnost bez omezení věku provozuje pod hlavičkou ČASPV. 
 
Ve VK Raškovice se dlouhodobě specializujeme na práci s dětmi a mládeží ve věku 6-18 let z Raškovic, 
Pražma, Vyšních Lhot, Morávky, Krásné, Skalice a Dobré, se kterými hrajeme postupně veškeré dostupné 
volejbalové soutěže včetně krajských soutěží. Systematicky se věnujeme všem dětem bez rozdílu 
sportovních schopností. Talenty pak posouváme do sportovních center např. Ostravy, Frýdku- Místku apod., 
kteří již hrají ligové soutěže. 
  
VK Raškovice mají k dispozici kvalitní technické a sportovní zázemí. Disponujeme sportovním areálem, 
tréninkovými pomůckami na vysoké úrovni, je rozestavěná víceúčelová sportovní hala. 
 
Turnaje organizované VK pro mládež a dospělé jsou zařazeny do celostátního kalendáře. Turnaje patří 
mezi TOP 10 v ČR, tvoří zavedenou regionální značku, která propaguje obec Raškovice a Moravskoslezský 
kraj. 
 

 
Členská základna 
 
K 31. 12. 2015 VK Raškovice evidoval celkem 166 aktivních členů uvedených v seznamu ČUS z tohoto 67 
dětí a mládeže ve věku do 18-ti let. Volejbalovému klubu dále pomáhá cca 30 dobrovolníků např. se 
zajištěním turnajů, opravami sportovního areálu apod. 
 

 

Hlavní a vedlejší činnost VK Raškovice 
 
VK Raškovice má svoji hlavní činnost vymezenou stanovami, zejména se jedná: 

1. o pravidelnou sportovní soutěžní činnost - výkonnostní volejbal pod hlavičkou ČVS, zaměřený 
zejména na děti a mládež, 

2. pravidelná aerobní cvičení pod hlavičkou ČASPV, 
3. provozování, udržování a opravy vlastního sportovní zařízení a zařízení svěřených do jeho správy 

(volejbalových kurtů včetně zázemí) a vytváření možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad 
veřejnosti a jiných sportovních organizací, zejména pak mládeže. 

 
Trenérskou a cvičitelskou činnost zajišťuje 9 kvalifikovaných trenérů a cvičitelek. 
 
Za účelem financování hlavní činnosti provozoval VK Raškovice také vedlejší činnost. Ve sledovaném 
období měl příjmy z reklamních plnění vůči partnerům a z pronájmu sportovních zařízení pro nečleny klubu. 
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Hlavní sportovní úspěchy  
 

 pokračuje volejbalová přípravka pro děti 1.- 2. třídy s pravidelnou účastí  16 dětí – tréninky 
1x týdně 60min., pro děti 3.-5.třídy s pravidelnou účastí 17 dětí – tréninky 1x týdně 
120min.  

 mladší a starší žactvo 6.-9.třída trénuje 2x týdně po 120 min. v počtu 17 dětí 

 děti z 1.-6.třídy se účastnily všech krajských kol turnajů  v barevném minivolejbale 
pořádaných ŠSK Beskydy a ŠSK Ostrava pod záštitou Moravskoslezského volejbalového 
svazu, kterých se účastní okolo 200 dětí, nejlepší umístění: 3 x 1. místo – žlutá kategorie 
(1.-2.třída), 1x 1. místo - červená kategorie (4.-5.třída), 3 x 1. místo – zelená kategorie (5.-
6.třída), 1 x 1. místo - modrá kategorie (5.-7.třída) 

 účast družstva děvčat z 6.-7. třídy v soutěži krajského poháru mladších žaček v sezóně 
2015/2016 

 účast družstva děvčat a chlapců z 5.-6.třídy v soutěži okresního přeboru trojic smíšených 
družstev v sezóně 2015/2016, 5.místo družstva VK Raškovice B z 24 družstev (2014/2015) 

 2. místo z 16 družstev chlapců a děvčat z 5.-8. třídy v okresní soutěži Lumíra Hajdůška trojic 
(duben-červen 2015)  

 účast družstva děvčat a chlapců ze 6.-9.třídy v soutěži okresního přeboru mládeže 
šestkového volejbalu smíšených družstev v sezóně 2014/2015 a 2015/2016   

 účast žen v krajském přeboru 2. třídy v sezóně 2015/2016,  9. místo z 13 družstev 
(2014/2015), 

 účast juniorek v krajském přeboru (sezóna 2014/2015), 7.místo z 10 družstev, 

 účast mužů v okresní soutěži 2015/2016, 1. místo mužů v OP (2014/2015), 

 účast smíšeného družstva žen a mužů, 3. místo z 36 družstev v soutěži smíšených družstev 
RBVL (sezóna 2014/2015), 

 dětský letní tábor v areálu VK. 

 

 

Pracovní náplň       
 

 kompletní rekonstrukce vstupní místnosti klubovny včetně elektroinstalace, rozvodu vody, 
podlah, dveří,  

 nové regály pro sportovní pomůcky a speciální závěsy pro volejbalové sítě, 

 instalace panelů s historii VK v nově rekonstruovaném prostoru, 

 podélné rozdělení volejbalových kurtů 3 a 4 instalací pouzder, můžeme tak postavit pro 
minivolejbal až 8 hřišť. Využili jsme pro organizaci finálového kola trojic za účasti předsedy 
OČVS, 

 nové vybavení pro zkvalitnění tréninku – stroj na nácvik úderů pro děti a mládež, kamera, 
dataprojektor, 

 nátěry v pergolách a areálu, úprava okapů v pergole u šaten, 

 nové informační nástěnky v areálu, 

 nové venkovní parapety v šatnách. 
 
 

Výsledky hospodaření  
 
VK Raškovice v průběhu roku financoval svoji činnost z členských příspěvků, dotací z rozpočtů místní 
samosprávy, příjmů z reklamního plnění partnerů klubu a z provozování sportovních zařízení v jeho správě.  
Hlavní partneři VK Raškovice: Obec Raškovice, Obec Pražmo, Obec Vyšní Lhoty, Obec Krásná. Saft Ferak, 
Lesy ČR, AutoCont, Hutní Projekt, Raškovice NET, ZO OS KOVO, Pivovar Radegast, VEIDEC.  
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Přehled o majetku a zdrojích 

     

  

   

  
31.12.2015 

   

  
(v tis.Kč) 

   

      
Název, sídlo a právní forma účetní 

jednotky 

 

  
Identifikační číslo 

 

 

  
26578484 

 
VK Raškovice z.s. 

 

      
Raškovice 464 

 
      

spolek 
 

         
MAJETEK 

Stav k prvnímu dni 
účetního období 

Stav k poslednímu dni 
účetního období 

A. Dlouhodobý majetek celkem    2 084 2 049 

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem    0 0 

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem   2 084 2 049 

III. Dlouhodobý finanční majetek celkem   0 0 

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem   0 0 

B.   Krátkodobý majetek celkem                                     135 196 

I. Zásoby celkem    0 0 

II. Pohledávky celkem   0 0 

III. Krátkodobý finanční majetek celkem    135 196 

IV. Jiná aktiva celkem     0 0 

MAJETEK CELKEM   2 219 2 245 

   
   

ZDROJE 
Stav k prvnímu dni 
účetního období 

Stav k poslednímu dni 
účetního období 

A.        Vlastní zdroje celkem   2 219 2 245 

I. Jmění celkem 

 

2 219 2 184 

II. Výsledek hospodaření celkem    0 61 

B.        Cizí zdroje celkem   0 0 

I. Rezervy celkem    0 0 

II. Dlouhodobé závazky celkem     0 0 

III. Krátkodobé závazky celkem   0 0 

IV. Jiné zdroje celkem   0 0 

ZDROJE CELKEM   2 219 2 245 
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Výkaz příjmů a výdajů 

    
   

 

   
31.12.2015 

    

  
(v tis. Kč) 

   
     

 

   
IČ   

Název, sídlo a právní forma účetní jednotky 

  
  26578484   

 
     

VK Raškovice z.s. 
 

     
Raškovice 464 

 
     

spolek 
 

            Stav k rozvahovému dni 

A. Výdaje hlavní činnost hospodářská činnost 

I.  Spotřebované nákupy celkem 255 0 
     1. Spotřeba materiálu 239 0 
     2. Spotřeba energie 16 0 

II. Služby celkem 218 0 
     5. Opravy a udržování 116 0 
     6. Cestovné 21 0 
     8. Ostatní služby 81 0 

III. Osobní náklady celkem 91 0 
IV.  Daně a poplatky celkem 0 0 
V. Ostatní náklady celkem 7 0 

VI. 
Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných 

položek celkem 
0 0 

VII. Poskytnuté příspěvky celkem 10 0 
VIII. Daň z příjmů celkem 0 0 

Náklady celkem 581 0 

 
      

  

        Stav k rozvahovému dni 

B. Příjmy hlavní činnost hospodářská činnost 

I.  Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 80 69 
II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem 0 0 
III. Aktivace celkem 0 0 
IV. Ostatní příjmy celkem 0 0 

V. 
Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných 

položek celkem 
0 0 

VI. Přijaté příspěvky celkem 126 0 

   27. Přijaté příspěvky (dary) 81 0 

   28. Přijaté členské příspěvky 45   
VII. Provozní dotace celkem 367 0 

   29. Provozní dotace  367 0 
  Výnosy celkem 573 69 

C. Rozdíl mezi příjmy a výdaji -8 69 

   34. Daň z příjmů     
D. Rozdíl mezi příjmy a výdaji po odečtení daně -8 69 

 
 
V Raškovicích dne 17.6.2016 
 
 
 
 
 
       Ing. Zbyněk Sonnek, předseda VK Raškovice z.s. 


