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REPREZENTANT ČESKÉ REPUBLIKY 

V BEACHVOLEJBALU 
 

 
 
 

Článek 1 

Definice reprezentace a reprezentanta České republiky v beachvolejbalu 
 

1. Sportovní reprezentací ČR v beachvolejbalu se rozumí zastupování České republiky (dále jen 
„ČR“) a účast na mezinárodních beachvolejbalových soutěžích, které jsou zapsány v termínové 
listině CEV nebo FIVB. Rozlišuje se reprezentace ČR v beachvolejbalu v kategoriích dospělých a 
mládeže. 

 1.1 Vedoucí úseku beachvolejbalu koordinuje při navrhování hráčů pro účast v mezinárodních 
beachvolejbalových soutěžích mládeže postup s příslušnými svazovými trenéry mládeže vo-
lejbalu, resp. koordinátorem úseku reprezentace dospělých v souladu se všemi závazky hrá-
če, ať už k oddílu volejbalu, beachvolejbalu nebo k příslušné reprezentaci.  

 1.2 V kategorii mládeže se rozlišuje reprezentace ČR v beachvolejbalu pro soutěže: 
  1.2.1  pořádané FIVB: 
   a) v kategorii U 17, 
   b) v kategorii U 19, 
   c) v kategorii U 21, 
   d) v kategorii U 23, 
  1.2.2  pořádané CEV: 
   a) v kategorii U 18, 
   b) v kategorii U 20, 
   c) v kategorii U 22. 

   Poznámka: Označení „U“ vychází z anglického „under“. Např. „U 18“ značí „do 18 let“.  
 

2. Reprezentant ČR v beachvolejbalu je hráč, který: 
 2.1 má s Českým volejbalovým svazem (dále jen „ČVS“) uzavřenou smlouvu o reprezentaci ČR 

v beachvolejbalu (dále jen „smlouva“), 
 2.2 reprezentuje ČR v mezinárodních beachvolejbalových soutěžích, 
 2.3 je na návrh vedoucího úseku beachvolejbalu a po schválení správní radou ČVS jmenován 

reprezentantem ČR předsedou ČVS. 
 

3. Hráč, který není jmenován jako reprezentant ČR v beachvolejbalu, ale účastní se mezinárodních 
beachvolejbalových soutěží, nemá status reprezentanta ČR v beachvolejbalu. Zastupuje ČR na 
mezinárodních beachvolejbalových soutěžích (viz odst. 1.), přičemž jeho účast musí být podle 
směrnic FIVB potvrzena předsedou ČVS.  

   

Článek 2 

Podmínky pro získání statusu reprezentant ČR v beachvolejbalu 
 

1. Podmínky pro získání statusu reprezentant ČR v beachvolejbalu jsou: 
 1.1 Hráč splňuje nároková kritéria po somaticko-motorické, zdravotní a psychické stránce odpo-

vídající mezinárodní úrovni beachvolejbalu. 
 1.2 Hráč splňuje kritéria výkonnosti odpovídající mezinárodní úrovni beachvolejbalu nebo by jich 

mohl podle kvalifikovaného odhadu v budoucnosti dosáhnout. 
 1.3 Hráč má zájem reprezentovat ČR v beachvolejbalu. 
 1.4 Hráč uzavře s ČVS smlouvu. 
 1.5 Hráč není získáním statusu reprezentanta ČR v beachvolejbalu v kolizi s jeho případnými 

závazky k reprezentačnímu družstvu ČR ve volejbalu.   
 1.6 Pokud má hráč platnou smlouvu s oddílem registrovaným v ČVS, musí být požadován sou-

hlas oddílu s uzavřením smlouvy.  
 1.7 Hráč musí představit svoje vize do budoucna:   
  1.7.1 ve formě individuálního rozhovoru s vedoucím úseku beachvolejbalu, 
  1.7.2 ve formě písemné koncepce budoucí činnosti v beachvolejbalu, která bude předložena 

vedoucímu úseku beachvolejbalu. 
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Článek 3 

Smlouva o reprezentaci ČR v beachvolejbalu 
 

1. Smlouva obsahuje: 
 1.1 Povinnosti reprezentanta ČR v beachvolejbalu. 
 1.2 Povinnosti ČVS. 
 1.3 Dobu platnosti smlouvy. 
 1.4 U reprezentantů ČR v beachvolejbalu v kategorii dospělých vymezení podpory ČVS podle 

článku 4. 
 1.5 U reprezentantů ČR v beachvolejbalu v kategorii mládeže vymezení podpory ČVS podle 

článku 5. 
 

Článek 4 

Podpora reprezentanta ČR v beachvolejbalu v kategorii dospělých 
 

1. Činnost reprezentanta ČR v beachvolejbalu (dále jen „reprezentant“) v kategorii dospělých se 
uskutečňuje v pravidelném tréninkovém procesu, na výcvikových táborech, účastí na domácích a 
zahraničních beachvolejbalových soutěžích a na regeneračních pobytech.  

 

2. Kritéria pro přidělení podpory ČVS: 

 ČVS uplatňuje při určování výše podpory reprezentanta v kategorii dospělých následující kritéria: 

 2.1 Historie a předpoklady pro budoucnost: 
  a) Mezinárodní výsledky dosažené v minulosti. 
  b) Výkonnostní potenciál hráče a vize do budoucí činnosti. 

 2.2 Podřízenost ročního režimu beachvolejbalu: 
  a) Trvalost vztahu k beachvolejbalu, cílevědomost, koncentrace, organizace celoročního 

beachvolejbalového režimu, včetně realizačního beachvolejbalového týmu. 
  b) Práce na svém vlastním zlepšení, investování vlastních finančních prostředků nebo 

„finanční odměny“ v zájmu prospěchu a podpory celého beachvolejbalového týmu.  
  c) Způsobilost hráče odpovídající požadavkům na přípravu profesionálního beachvolejba-

listy z hlediska mezinárodních měřítek.  
  d) Struktura beachvolejbalového týmu, jehož je součástí, existence vlastního plánu či de-

tailně propracované vize budoucí činnosti. 

 2.3 Aktuální sportovní výsledky: 
  a) Pozice v národním žebříčku.  
  b) Pozice v mezinárodním žebříčku.  
  c) Významné domácí i mezinárodní výsledky, včetně posouzení toho, zda byly pouze ná-

hodné nebo příležitostné, či zda lze konstatovat, že za těmito výsledky stojí dlouhodobý 
plán, který skýtá příslib do budoucí činnosti. 

 

3. Dle výše uvedených kritérií na návrh vedoucího úseku beachvolejbalu a po schválení správní 

radou ČVS jmenuje předseda ČVS reprezentanta v příslušné třídě a je stanovena výše finanční 
podpory ze strany ČVS. S výjimkou třídy „Olympijský beachvolejbalový tým“ jsou hráči podporo-

váni podle pravidel tzv. „Výkonnostně-motivačního systému podpory hráčů beachvolejbalu“, 
který stanovuje výši finanční odměny z rozpočtu ČVS na základě výsledků dosažených v meziná-
rodních beachvolejbalových soutěžích.  

 

 3.1 Reprezentant třídy „Olympijský beachvolejbalový tým“ 

  3.1.1 Definice: 
   a) Účast na Olympijských hrách, nebo současná výkonnost odpovídající kvalifiková-

ní se na následující Olympijské hry. 
   b) Umístění mezi 20 nejlepšími beachvolejbalovými týmy světa (očištěná listina 

FIVB, 10 nejlepších výsledků), případně beachvolejbalový tým, který má na zá-
kladě pozice v mezinárodním žebříčku nárok na účast v hlavní soutěži meziná-
rodních beachvolejbalových akcí FIVB. 

   c) Beachvolejbalový tým pracuje v celoročním režimu beachvolejbalu, včetně reali-
začního beachvolejbalového týmu. 

   d) Zajištění minimálně 50 % finančních prostředků na celoroční beachvolejbalovou 
přípravu, včetně realizačního beachvolejbalového týmu z vlastních zdrojů. 

   e) Existence vlastního plánu či detailně propracované vize budoucí činnosti v bea-
chvolejbalu až do následujících Olympijských her. 

  3.1.2 Podpora: 
   a) Vyjednávána individuálně, v souladu s rozpočtem ČVS. 
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   b) Míče značek Gala a Mikasa pro trénink, na národní a mezinárodní beachvolejba-
lové soutěže v odůvodněném množství. 

   c) Reprezentant nebo beachvolejbalový tým v této třídě není součástí tzv. „Výkon-
nostně-motivačního systému podpory hráčů beachvolejbalu“. 

 

 3.2 Reprezentant třídy „A“ 

  3.2.1 Definice: 
   a) Hráč pracující v celoročním režimu beachvolejbalu, jeho život a roční harmono-

gram je podřízen potřebám profesionálního hráče beachvolejbalu. 
   b) Existence vlastního plánu či detailně propracované vize budoucí činnosti 

v beachvolejbalu. 
   c) Hráč nebo beachvolejbalový tým náleží v kategorii dospělých k nejlepším v ČR.  

  3.2.2 Podpora: 
   a) Finanční podpora v přípravném období (leden – duben) v souladu s rozpočtem 

ČVS, pokud v tomto období naplno trénuje beachvolejbal.  
   b) Míče značek Gala a Mikasa pro trénink, na národní a mezinárodní beachvolejba-

lové soutěže v odůvodněném množství. 
   c) Administrativní podpora projektu a pomoc reprezentantu třídy „A“ (beachvolejba-

lovému týmu) v otázkách budování a struktury ročního plánu. 
   d) Reprezentant nebo beachvolejbalový tým v této třídě je součástí tzv. „Výkonnost-

ně-motivačního systému podpory hráčů beachvolejbalu“ (viz příloha č. 1). 
 

 3.3 Reprezentant třídy „B1“ 

  3.3.1 Definice: 
  a) Do této třídy jsou zařazeny dvě skupiny hráčů: 

    aa) Mladý hráč, který dosáhl v minulosti výborných výsledků na juniorských bea-
chvolejbalových soutěžích a může se účastnit juniorských beachvolejbalo-
vých soutěží i v roce, kdy je poskytována podpora. 

    ab) Nový hráč pracující v celoročním režimu beachvolejbalu, jehož život a roční 
harmonogram je podřízen potřebám profesionálního hráče beachvolejbalu. 

   b) Existence vlastního plánu či detailně propracované vize budoucí činnosti 
v beachvolejbalu.  

   c) Organizace beachvolejbalového týmu a plán činnosti je vyhodnocen jako dobře 
strukturovaný. 

   d) Hráč beachvolejbalu bez smluvních závazků ve volejbalu. 

  3.3.2  Podpora: 
   a) Finanční podpora v přípravném období (leden – duben) v souladu s rozpočtem 

ČVS, pokud v tomto období naplno trénuje beachvolejbal.  
   b) Míče značek Gala a Mikasa pro trénink, na národní a mezinárodní beachvolejba-

lové soutěže v odůvodněném množství. 
   c) Administrativní podpora projektu a pomoc reprezentantu třídy „B1“ (beachvolejba-

lovému týmu) v otázkách budování a struktury ročního plánu. 
   d) Reprezentant nebo beachvolejbalový tým v této třídě je součástí tzv. „Výkonnost-

ně-motivačního systému podpory hráčů beachvolejbalu“ (viz příloha č. 1). 
 

 3.4 Reprezentant třídy „B2“ 

  3.4.1 Definice: 
   a) Do této třídy jsou zařazeny tři skupiny hráčů: 
    aa) Profesionální hráči volejbalu (zpravidla se smluvními závazky k příslušnému 

oddílu), kteří zároveň dosáhli významných národních a mezinárodních vý-
sledků v beachvolejbalu a patří mezi nejlepší beachvolejbalové hráče v kate-
gorii dospělých v ČR. 

    ab) Hráči beachvolejbalu bez smluvních závazků ve volejbalu, kteří věkově ne-
odpovídají možnosti účasti na Olympijských hrách, kteří nejsou plně vytíženi 
beachvolejbalem, ale stále patří mezi nejlepší beachvolejbalové hráče v ka-
tegorii dospělých v ČR. 

    ac) Starší hráči beachvolejbalu po zranění nebo hráčky beachvolejbalu vracející 
se po mateřské dovolené. 

  3.4.2 Podpora: 
   a) Reprezentant nebo beachvolejbalový tým v této třídě je součástí tzv. „Výkonnost-

ně-motivačního systému podpory hráčů beachvolejbalu“ (viz příloha č. 1). 
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  3.4.3 Speciální podpora: 
   a)  Úhrada nákladů letenek každému hráči z beachvolejbalového týmu, který se kva-

lifikoval na beachvolejbalovou soutěž „Mistrovství Evropy“ (CEV). 
 

Článek 5 

Kritéria nominace hráče beachvolejbalu na mezinárodní beachvolejbalové soutěže 

a podpora reprezentanta v kategorii mládeže 
 

1. ČVS nominuje hráče beachvolejbalu na mezinárodní beachvolejbalové soutěže v kategoriích 
mládeže (viz článek 1, odst. 1.2).  

 

2. Účast na mezinárodní beachvolejbalové soutěži znamená zastupování ČR a hráč beachvolejbalu 
nemá automaticky status reprezentant.  

 

3. ČVS uplatňuje při nominaci hráče beachvolejbalu na mezinárodní beachvolejbalovou soutěž a 

určování výše podpory reprezentanta v kategoriích mládeže následující kritéria: 

 3.1 Sportovní úspěšnost: 
  a) Pozice v národním žebříčku dospělých. 
  b) Mezinárodní výsledky dosažené v minulosti.  
  c) Výsledky na mistrovství ČR v příslušné kategorii mládeže. 
  d) Pozice v národním žebříčku v příslušné kategorii mládeže. 
  Kritéria uvedená pod písm. a) a b) mají vyšší prioritu, než kritéria uvedená pod písm. c) a d). 

 3.2 Předpoklady pro budoucnost: 
  a) Výkonnostní dlouhodobý potenciál hráče beachvolejbalu odpovídající mezinárodním 

nárokům v beachvolejbalu a vize do budoucí činnosti v beachvolejbalu. 
 

4. Dle výše uvedených kritérií na návrh vedoucího úseku beachvolejbalu a po schválení správní 
radou ČVS může v odůvodněných případech jmenovat předseda ČVS reprezentanta i v kategorii 

mládeže, a to v třídě podle odst. 4.1 tohoto článku, kde je stanoven i způsob podpory ze strany 
ČVS.  

 4.1 Reprezentant třídy „M“ 
 

  4.1.1 Definice: 
   a) Výkonnost odpovídající kvalifikování se na některé z následujících Olympijských 

her nebo dosažení pozice mezi 32 nejlepšími beachvolejbalovými týmy světa 
v kategorii dospělých. 

   b) Umístění mezi 30 nejlepšími beachvolejbalovými hráči v národním žebříčku 
dospělých. 

   c) Je součástí beachvolejbalového týmu, který pracuje v celoročním režimu bea-
chvolejbalu, včetně realizačního beachvolejbalového týmu. 

   d) Zajištění minimálně 30 % finančních prostředků na celoroční beachvolejbalovou 
přípravu, včetně realizačního beachvolejbalového týmu, z vlastních zdrojů. 

   e) Existence vlastního plánu či detailně propracované vize budoucí činnosti 
v beachvolejbalu. 

  4.1.2 Podpora: 
   a) Vyjednávána individuálně, v souladu s rozpočtem ČVS. 
   b) Míče značek Gala a Mikasa pro trénink, na národní a mezinárodní beachvolejba-

lové soutěže v odůvodněném množství. 

 

Článek 6 

Závěrečná ustanovení 
 

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

2. Tato směrnice č. 24/2014 "Reprezentant České republiky v beachvolejbalu" byla schválena výbo-
rem ČVS dne 23. listopadu 2014 a nabývá účinnosti dnem 23. listopadu 2014. 

 
 
Příloha: č. 1 Výkonnostně-motivační systém podpory hráčů beachvolejbalu 
 
 

 

 PaedDr. Zdeněk Haník, Ph.D., v.r. Ing. Ivan Iro, v.r. 
 předseda ČVS  generální sekretář ČVS 
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 ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ 
 Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 – Břevnov 

                      

Příloha č. 1 
ke směrnici 24/2014 

Reprezentant České republiky v beachvolejbalu 

schválena dne: 23. listopadu 2014 

účinná od: 23. listopadu 2014 

 

 

 

VÝKONNOSTNĚ-MOTIVAČNÍ SYSTÉM PODPORY  

HRÁČŮ BEACHVOLEJBALU 
 

 

Pravidla a výjimky: - Pokud hráč nebo tým beachvolejbalu nevyhraje žádné utkání, „Výkonnostně–motivační 
systém podpory hráčů beachvolejbalu“ nebude uplatněn. 

 - Hráč nebo tým beachvolejbalu může být z „Výkonnostně–motivačního systému podpory 
hráčů beachvolejbalu“ vyloučen nebo jeho použití může být omezeno.  

 
 

 

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

Název soutěže 

FIVB  WCC FIVB CEV  FIVB CEV CEV CEV CEV  

Olympijské 

hry 

Grand Slam - 

finále 
Grand Slam 

Mistrovství 

Evropy 

Otevřená 

soutěž 

Turnaj mistrů, 

Continental 

Cup - finále 

Satelitní 

soutěž 

Continental 

Cup - 

semifinále 

Mevza 

Umístění Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 

          

1. místo 200.000,- 100.000,- 70.000,- 60.000,- 50.000,- 20.000,- 10.000,- 10.000,- 4.000,- 

2. místo 100.000,- 70.000,- 50.000,- 45.000,- 35.000,- 15.000,- 7.000,- 8.000,- 3.000,- 

3. místo 70.000,- 50.000,- 40.000,- 30.000,- 25.000,- 10.000,- 5.000,- 4.000,- 2.000,- 

4. místo 50.000,- 20.000,- 30.000,- 20.000,- 15.000,- 8.000,- 3.500,- 4.000,- 1.500,- 

5. místo 50.000,- 15.000,- 20.000,- 12.000,- 10.000,- 5.000,- 3.000,- 2.000,- 1.000,- 

7. místo 
     

4.000,- 2.500,- 
 

750,- 

9. místo 50.000,- 10.000,- 15.000,- 8.000,- 7.500,- 3.000,- 2.000,- 
  

13. místo 
     

2.000,- 1.500,- 
  

17. místo 20.000,- 5.000,- 7.500,- 5.000,- 3.500,- 1.500,- 1.000,- 
  

25. místo 
  

5.000,- 3.000,- 2.500,- 1.000,- 750,- 
  

33. místo 
  

2.500,- 
 

1.000,- 750,- 500,- 
  

37. místo 
         

41. místo 
  

1.000,- 
 

750,- 500,- 250,- 
  

49. místo 
    

500,- 
    


