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REPREZENTANT ČESKÉ REPUBLIKY 
 

 

Článek 1 

Definice reprezentace a reprezentanta České republiky 
 

1. Sportovní reprezentací ve volejbalu rozumí zastupování České republiky (dále jen „ČR“) a účast 
na mezinárodních volejbalových soutěžích, včetně přípravy na tyto soutěže, které jsou zapsány 
v termínové listině CEV nebo FIVB. 

 

2. Reprezentant ČR je hráč, který reprezentuje ČR v mezinárodních soutěžích jako člen reprezen-
tačního družstva ČR (dále jen „RD“) a který má s Českým volejbalovým svazem (dále jen „ČVS“) 
uzavřenou smlouvu o reprezentaci ČR. 

 

3. Rozlišuje se reprezentant v kategoriích dospělých a mládeže. 

 3.1  Člen reprezentace ČR kategorie dospělých je jmenován předsedou ČVS na návrh reprezen-
tačního trenéra ČR. 

 3.2 Člen reprezentace ČR kategorie mládeže je jmenován předsedou ČVS na návrh příslušného 
svazového trenéra mládeže ČVS. 

  Rozlišuje se: 
  3.2.1 reprezentant ČR v kategorii juniorů (U 20, respektive U 21), 
  3.2.2 reprezentant ČR v kategorii kadetů (U 18, respektive U 19). 
  Hráč zařazený do družstva Lvíčat (U 16, respektive U17) není vnímán ve smyslu této směr-

nice jako reprezentant ČR, nýbrž jako hráč připravující se na režim reprezentanta ČR. 
  Poznámka: Označení „U“ vychází z anglického „under“. Např. „U 18“ značí „do 18 let“. 
 

4. Tato směrnice se netýká reprezentování ČR v beachvolejbalu. 
   

Článek 2 

Podmínky pro zařazení hráče do reprezentace ČR 
 

1. Hráč splňuje nároková kritéria po somaticko-motorické, zdravotní, a psychické stránce odpovída-
jící mezinárodní úrovni volejbalu. 

 

2. Hráč má zájem reprezentovat ČR. 
  

3. Hráč uzavře s ČVS smlouvu o reprezentaci ČR. 
 

Článek 3 

Smlouva o reprezentaci ČR 
 

1. Hráč uzavírá po začátku kadetského věku s ČVS smlouvu o reprezentaci ČR a tím se stává re-
prezentantem ČR. 

 

2. Smlouva obsahuje 

 2.1 vymezení plnění nezbytných podmínek pro reprezentaci ČR: 
  2.1.1 Účast na všech reprezentačních srazech a reprezentačních akcích do 25 let věku. 
  2.1.2 Chování odpovídající reprezentaci ČVS a ČR, a to v průběhu soustředění i soutěží.  
  2.1.3 Respektování zásad „Světového antidopingového kodexu“ vydaného Světovou antido-

pingovou agenturou (WADA) a dodržování ustanovení „Směrnice pro kontrolu a postih 
dopingu ve sportu v ČR“ vydané Antidopingovým výborem ČR. 

 2.2 kreditní účet reprezentanta, který nabývá platnosti v případě, že hráč bude nominován do 
RD kadetů, juniorů nebo dospělých. Jeho součástí jsou závazky ČVS, závazky hráče a způ-
sob vyrovnání kreditního dluhu. 

  2.2.1 Závazky ČVS: 
   2.2.1.1 Převzetí veškerých nákladů spojených s činností hráče v RD kadetů a juniorů. 
   2.2.1.2 Převzetí veškerých nákladů spojených s činností hráče v RD dospělých a vy-

plácení odměn podle systému odměňování hráčů RD dospělých. 
   2.2.1.3 Vytvoření osobního kreditního účtu hráče (podle článku 4). 
   2.2.1.4 Zabezpečení sportovního vybavení hráče. 
   2.2.1.5 Podíl na zajištění zdravotní a regenerační péče hráče. 
   2.2.1.6 Podíl na vytvoření studijního a sociálního zázemí pro hráče v kadetském a 

juniorském věku (ve spolupráci s oddílem). 
  2.2.2 Závazky hráče: 
   2.2.2.1 Závazek, že hráčská smlouva s jiným právním subjektem nesmí být v žádném 

svém ustanovení v rozporu se smlouvou o reprezentaci ČR. 



Směrnice č. 23/2014  "Reprezentant České republiky" Strana 3 

 

   2.2.2.2 Závazek o jeho případném zařazení do systému sportovních středisek (SpS), 
sportovních center mládeže (SCM) a vrcholových sportovních center (VSC). 

 2.3 ustanovení, podle kterého je reprezentant povinen v případě odchodu do zahraničí vyrovnat 
své závazky k mateřskému oddílu. Jakékoliv spory mezi reprezentantem a mateřským oddí-
lem týkající se tohoto závazku budou rozhodovány arbitrážní komisí ČVS. 

 

Článek 4 

Náklady na činnost reprezentanta ČR a kreditní systém 
 

1. Činnost družstva Lvíčat se uskutečňuje na tréninkových srazech, přičemž hráč (zákonný zástupce 
hráče) hradí podstatnou část nákladů (cestovné, stravné a ubytování – maximálně do výše 
500,- Kč za den pobytu) a ČVS hradí náklady na trenéry a další odborníky, pronájmy a vícenákla-
dy. 

 

 2. ČVS hradí veškeré náklady spojené s činností hráče v RD kadetů a juniorů. Hráči tím vzniká zá-
vazek vůči ČVS. Tento potencionální závazek je definován v tzv. kreditním systému a stává se 
skutečným pouze v případě, že hráč odmítne reprezentovat ČR. 

 

3. Kreditní systém: 
 3.1 Je systém, v němž se na kreditním účtu hráče postupně zvyšuje potencionální závazek hráče 

vůči ČVS po dobu působení hráče v mládežnických reprezentačních družstvech za náklady 
investované ČVS a snižuje za působení hráče v reprezentačním družstvu dospělých. 

 3.2 Kreditní účet hráče se zvyšuje: 
  3.2.1 za den činnosti v RD kadetů o 900,- Kč, 
  3.2.2 za den činnosti v RD juniorů o 1 200,- Kč. 
 3.3 Ukončením juniorského věku končí proces přičítání na kreditní účet (zvyšování závazku 

hráče), vstupem do RD dospělých se začíná z kreditního účtu odečítat (snižování závazku 
hráče). 

 3.4 Kreditní účet hráče se snižuje: 
  3.4.1 za den činnosti hráče v RD dospělých o 1 200,- Kč, 
  3.4.2 za každé oficiální mezistátní utkání v RD dospělých (mimo ME, MS a OH) 

o 3 000,- Kč, 
  3.4.3 za každé utkání na ME a MS v RD dospělých o 5 000,- Kč,  
  3.4.4 za každé utkání na OH o 10 000,- Kč, 
  3.4.5 za umístění do 8. místa na ME, MS a OH (RD dospělých) o 50 000,- Kč. 
 3.5 Dosažení záporné hodnoty na kreditním účtu hráče neznamená závazek ČVS vůči hráči.  
 

4. Za vedení agendy kreditního systému jsou zodpovědní svazoví trenéři mládeže. 
 

 

Článek 4 

Závěrečná ustanovení 
 

1.  K výkladu této směrnice je oprávněna výhradně legislativní komise ČVS. 
 

2. Tato směrnice č. 23/2014 "Reprezentant České republiky" byla schválena výborem ČVS dne 
8. května 2014 a nabývá účinnosti dnem 8. května 2014. 

 
 
 
 
 

 

 PaedDr. Zdeněk Haník, Ph.D., v.r. Ing. Ivan Iro, v.r. 
 předseda ČVS  generální sekretář ČVS 
 
 


