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OCEŇOVÁNÍ V ČVS
Článek 1
Úvodní ustanovení
1.

Směrnice upravuje oceňování:
A.
B.

2.

funkcionářů za dlouhodobou práci pro Český volejbalový svaz (dále jen „ČVS“) a zásluhy na
rozvoji českého volejbalu – zkráceně „Oceňování práce v ČVS“,
hráčů a trenérů za mimořádné sportovní úspěchy a zásluhy na šíření slávy českého volejbalu
a beachvolejbalu doma i ve světě – zkráceně „Oceňování úspěchů v ČVS“.

Směrnice nahrazuje, resp. slučuje směrnice č. 03/2001 „Směrnice pro udělování titulu Čestný
člen ČVS“, č. 5/2005 „Oceňování práce pro rozvoj volejbalu“ a č. 2/2007 „Statut Síně slávy českého volejbalu“.

Část A
Oceňováni práce v ČVS
Článek A1
Základní ustanovení
1.

Směrnice upravuje oceňování práce v ČVS na všech úrovních, tj. včetně krajských volejbalových
svazů (dále jen „KVS“), okresních a městských volejbalových svazů (dále jen „OVS“).

2.

ČVS vydává tuto směrnici za účelem možnosti projevit uznání funkcionářům a členům ČVS, kteří
vykazují delší dobu úspěšnou a zvlášť záslužnou práci pro ČVS. Tato směrnice se týká i nečlenů
ČVS, občanů České republiky, kteří se mimořádně zasloužili o rozvoj volejbalu. Podmínka českého občanství se nevztahuje na titul Čestný člen ČVS, který může být udělen i cizímu státnímu příslušníkovi.

3.

Udělená ocenění vede příslušná komise společenského významu (dále jen „KSV“), seznamy
pravidelně aktualizuje a prezentuje na webových stránkách.
Článek A2
Druhy ocenění

1.

Základní druhy ocenění jsou:
a) Čestné uznání,
b) Medaile Dr. Otakara Koutského,
c) Medaile Ing. Vladimíra Spirita,
d) titul Čestný člen KVS,
e) titul Čestný předseda KVS,
f)
titul Čestný člen ČVS,
g) titul Čestný předseda ČVS.

2.

Kromě uvedených druhů ocenění v odst. 1. lze používat i různé formy děkovných dopisů funkcionářů nebo orgánů ČVS na všech úrovních (za uspořádání různých akcí apod.).
Článek A3
Pravomoc navrhování a udělování ocenění

1.

Pravomoc navrhování a udělování ocenění mají orgány ČVS těchto úrovní:
1.1 Okresní a městský volejbalový svaz může udělit:
a) Čestné uznání,
navrhuje oddíl, odborná komise OVS,
uděluje výbor OVS.
1.2 Krajský volejbalový svaz může udělit:
a) Čestné uznání,
navrhuje výbor OVS, odborná komise KVS, předsednictvo KVS,
uděluje předsednictvo KVS nebo výbor KVS.
b) Medaili Dr. Otakara Koutského,
navrhuje odborná komise KVS, předsednictvo KVS,
uděluje výbor KVS,
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titul Čestný člen KVS,
navrhuje výbor OVS, odborná komise KVS, předsednictvo KVS,
uděluje výbor KVS,
d) titul Čestný předseda KVS,
navrhuje předsednictvo KVS,
uděluje výbor KVS.
1.3 Český volejbalový svaz může udělit:
a) Čestné uznání,
navrhuje výbor KVS, odborná komise ČVS, správní rada ČVS,
uděluje správní rada ČVS,
b) Medaili Ing. Vladimíra Spirita,
navrhuje výbor KVS, odborná komise ČVS, správní rada ČVS,
uděluje správní rada ČVS,
c) titul Čestný člen ČVS,
navrhuje výbor KVS, odborná komise ČVS, správní rada ČVS,
uděluje správní rada ČVS,
d) titul Čestný předseda ČVS,
navrhuje správní rada ČVS,
uděluje výbor ČVS.
c)

Článek A4
Postup při předkládání návrhu ocenění
1.

Návrh na udělení ocenění mohou podat pouze orgány uvedené v článku A3, odst. 1. příslušné
KSV nebo příslušnému udělujícímu orgánu s tím, že navrhující orgán má povinnost návrh písemně zdůvodnit stručným, ale výstižným popisem činností osoby, které má být ocenění uděleno.

2.

Návrh na udělení ocenění předkládá navrhovatel po pečlivém zvážení zásluh oceňovaného. Základní podmínkou je dlouholetá aktivní činnost oceňovaného ve volejbalovém hnutí.

3.

Příslušná KSV návrh po projednání postoupí se svým stanoviskem příslušnému udělujícímu orgánu, který návrh projedná a o udělení ocenění rozhodne.
Článek A5
Postup po udělení ocenění

1.

O konečném rozhodnutí o udělení ocenění informuje oceněného příslušný udělující orgán se
současným sdělením termínu a formy předání příslušného ocenění.

2.

Získání ocenění je vyjádřeno:
a) u Čestného uznání dekretem,
b) u medailí dekretem a medailí,
c) u titulů Čestný člen KVS a Čestný předseda KVS jmenovacím dekretem,
d) u titulu Čestný člen ČVS jmenovacím dekretem, udělením plakety a odznaku „Čestný člen
ČVS“,
e) u titulu Čestný předseda ČVS jmenovacím dekretem a udělením plakety.

3.

Ocenění jsou předávána při důstojné příležitosti, obvykle na schůzi výboru, udělujícího orgánu či
společenské akci tímto orgánem pořádané. V případě, že se oceněná osoba k předání nedostaví,
je jí ocenění doručeno a předáno osobně pověřeným zástupcem udělujícího orgánu.
Článek A6
Zvláštní ustanovení při udělování ocenění titulu Čestný člen ČVS

1.

Základní podmínkou pro návrh na ocenění titulu Čestný člen ČVS je dlouholetá aktivní činnost
navrhovaného ve volejbalovém hnutí, a to zejména v celostátním či mezinárodním měřítku.

2.

Ocenění titul Čestný člen ČVS může být výjimečně udělen také cizímu státnímu příslušníkovi,
který se pro volejbal významně angažoval na mezinárodním poli, nebo významně přispěl k propagaci českého volejbalu.

3.

Předseda ČVS má, po předchozím rozhodnutí správní rady ČVS, právo udělit titul Čestný člen
ČVS významným čestným hostům při příležitosti konání vrcholových sportovních a společenských
mezinárodních akcích na území České republiky.
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Část B
Oceňování úspěchů v ČVS
Článek B1
Základní ustanovení
1. ČVS zřizuje Síň slávy českého volejbalu (dále jen „SSČV“) jako symbolický způsob ocenění mimořádných sportovních úspěchů hráčů, trenérů a reprezentačních družstev kategorie dospělých
(mužů a žen), kteří mimořádným způsobem přispěli ke slávě československého a od roku 1993
českého volejbalu a beachvolejbalu doma i v zahraničí.
2. Posláním SSČV je dokumentovat a uchovávat mimořádné úspěchy československého a českého
volejbalu a beachvolebalu, jejich prezentací zvyšovat jeho prestiž a přispívat k propagaci na veřejnosti.
3. SSČV je zveřejněna na oficiálních webových stránkách ČVS. Je spravována a aktualizována radou
SSČV.
Článek B2
Druhy ocenění a jejich udělování
1. K ocenění mimořádných hráčských a trenérských úspěchů osobností československého a českého
volejbalu a beachvolejbalu doma nebo v zahraničí slouží:
a) udělení Medaile Josefa Musila pro významné hráčské osobnosti,
- navrhuje KVS, odborná komise ČVS, správní rada ČVS,
- uděluje správní rada ČVS,
b) udělení Medaile Karla Lázničky pro významné trenérské osobnosti,
- navrhuje KVS, odborná komise ČVS, správní rada ČVS,
- uděluje správní rada ČVS,
c) uvedení do SSČV,
- navrhuje rada SSČV na základě splnění podmínek dle článku B4,
- schvaluje správní rada ČVS.
2. O rozhodnutí o udělení ocenění informuje oceněného sekretariát ČVS se současným sdělením
termínu a formy předání příslušného ocenění.
3. Získání ocenění je vyjádřeno:
a) u medailí dekretem a medailí,
b) u uvedení do SSČV písemným oznámením o uvedení do SSČV, jmenovacím dekretem, udělením plakety a odznaku „Člen SSČV“.
4. Ocenění jsou předávána při důstojné příležitosti, obvykle na schůzi výboru ČVS či společenské akci
tímto orgánem pořádané. V případě, že se oceněná osoba k předání nedostaví, je jí ocenění doručeno a předáno osobně pověřeným zástupcem ČVS.
Článek B3
Struktura SSČV
1.

SSČV je složena ze tří galerií:
1.1
Galerie medailových týmů (dále jen „GMT“) je přehledem kompletních reprezentačních
družstev kategorie dospělých (mužů a žen), která vybojovala některou z medailí na vrcholných mezinárodních soutěžích, za které jsou považovány olympijské hry, mistrovství světa
a mistrovství Evropy.
1.2
Galerie hráčů a trenérů (dále jen „GHT“) je přehledem nejúspěšnějších a nejslavnějších
hráčů a trenérů československého a českého volejbalu a beachvolejbalu.
1.3
Galerie funkcionářů (dále jen „GF“) je přehledem Čestných členů ČVS a dalších významných funkcionářů uvedených do SSČV rozhodnutím správní rady ČVS v letech 1999 –
2004.
Článek B4
Podmínky uvedení do SSČV

1.

K uvedení družstev a jednotlivců do SSČV dochází na základě splnění následujících podmínek:
1.1 Pro uvedení do GMT získání medaile na některé z vrcholných mezinárodních soutěží
uvedených v článku B3, odst. 1.
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1.2

1.3

Pro uvedení do GHT splnění některé z těchto podmínek:
1.2.1 Dosažení nebo překročení limitu 300 bodů, přidělených za zisk medailí a umístění
na 4. - 8. místě na některé z vrcholných mezinárodních soutěží uvedených v článku
B3, odst. 1. Body za úspěchy hráčské a trenérské se sčítají, systém bodování hráčů a trenérů pro uvedení do GHT je uveden v příloze č. 1 této směrnice.
1.2.2 Uvedení do Světové volejbalové síně slávy.
1.2.3 Prvenství v anketě ČVS z roku 2001 o nejlepší české volejbalisty (hráče, hráčky a
trenéry) 20. století.
1.2.4 Vyhlášení „Nejlepším volejbalistou desetiletí“ v kategoriích hráč, hráčka ve volejbalu a beachvolejbalu, trenér mužů a trenér žen ve volejbalu, a to počínaje 1. desetiletím 21. století vyhodnocením let 2000 - 2009.
GF byla v roce 2004 uzavřena.
Počínaje rokem 2005 jsou osobnosti z řad funkcionářů za dlouholetou práci a zásluhy o
rozvoj československého a českého volejbalu oceňovány na základě znění části „A“ této
směrnice.
Článek B5
Náležitosti uvedení do SSČV

1. Plnění stanovených podmínek sleduje a návrhy na uvedení družstev a jednotlivců do GMT a GHT
předkládá KSV ČVS správní radě ČVS. V případě vyhlášení nejlepších hráčů a trenérů desetiletí
k návrhu přikládá vyhodnocení nejlepších hráčů a trenérů pro uvedení do GHT. Návrhy projednává
a schvaluje správní rada ČVS.
2. Úmrtím členství v SSČV nezaniká, končí pouze platnost průkazu „Osobnost ČVS“. V případě veřejného rozloučení (pohřbu) osobnosti SSČV zajišťuje sekretariát ČVS na základě požadavku rady
SSČV účast zástupce ČVS na smutečním aktu, kytici nebo věnec se stuhou a po dohodě s rodinou
řečníka. Podklady pro tvorbu posledního rozloučení řečníkem ČVS připravuje rada SSČV.
Článek 2
Společná ustanovení
1. Čestní členové ČVS, čestní předsedové ČVS a členové SSČV obdrží průkaz „Osobnost ČVS“,
který je a jejich doprovod (jednu další osobu) opravňuje k bezplatnému vstupu na utkání soutěží řízených ČVS a na všechny akce (společenské a sportovní včetně mezinárodních) pořádané ČVS.
Všechny osoby takto oceněné před vydáním této směrnice budou o existenci a nároku na získání
průkazu „Osobnost ČVS“ informovány písemně sekretariátem ČVS s možností požádat o jeho vystavení. Za vystavení, předání a evidenci průkazů zodpovídá sekretariát ČVS.
Článek 3
Závěrečná ustanovení
1.

K výkladu této směrnice je oprávněna výhradně legislativní komise ČVS.

2.

Ke dni 24. listopadu 2013 se ruší směrnice č. 3/2001 „Směrnice pro udělování titulu Čestný člen
ČVS“, směrnice č. 5/2005 „Oceňování práce pro rozvoj volejbalu“ a směrnice č. 2/2007 „Statut Síně slávy českého volejbalu“ včetně všech změn a příloh.

3.

Tato změna 02/2018 směrnice č. 14/2013 „Oceňování v ČVS“ byla schválena výborem ČVS dne
25. listopadu 2018 a nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019.

Příloha č. 1

Systém bodování hráčů a trenérů pro uvedení do GHT

Mgr. Marek Pakosta, v.r.
předseda ČVS
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ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ
Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 – Břevnov
Příloha č. 1
ke směrnici č. 14/2013 – změna 02/2018
Oceňování v ČVS
schválena dne: 25. listopadu 2018
účinná od: 1. ledna 2018

SYSTÉM BODOVÁNÍ HRÁČŮ A TRENÉRŮ
pro uvedení do GHT
Bodovací tabulka:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Název soutěže
cyklus

1. místo
zlato

Umístění v soutěži a přidělené body
2. místo 3. místo 4. místo 5. místo 6. místo 7. místo 8. místo
stříbro bronz

Poznámka
platí pro

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Olympijské hry
4 – letý cyklus

72

54

42

30

24

18

12

6

V + BV

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mistrovství světa V
4 – letý cyklus

64

48

38

28

22

16

10

5

V

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mistrovství světa BV
2 – letý cyklus

32

24

19

14

11

8

5

2

BV

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mistrovství Evropy V3
3 – letý cyklus

36

27

21

15

12

9

6

3

V
1948 - 1975

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mistrovství Evropy V2+BV
2 – letý cyklus

24

18

14

10

8

6

4

2

V + BV
od 1977

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Použité zkratky:
V - volejbal
V3 - volejbal Mistrovství Evropy s tříletým cyklem
V2 – volejbal Mistrovství Evropy s dvouletým cyklem

BV - beachvolejbal

Mgr. Marek Pakosta, v.r.
předseda ČVS
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Ing. Milan Labašta, v.r.
generální sekretář ČVS
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