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ROZVOJ TALENTOVÉ MLÁDEŽE V ODDÍLECH 
ZABÝVAJÍCÍCH SE BEACHVOLEJBALEM 

 
 

Článek 1 
Úvod 

 

1. Tato směrnice definuje projekt pro rozvoj talentové mládeže v oddílech zabývajících se beachvo-
lejbalem. Záměrem projektu je podpořit rozvoj profesionálního přístupu výchovy talentové mláde-
že U23 v oddílech zabývajících se sportovním rozvojem beachvolejbalu a dát tak základ výchovy 
reprezentantů ČR v beachvolejbalu. Rozdělení finančních prostředků je definováno hodnotícími 
kritérii.  

 

 
Článek 2 

Cíl programu 
 

1. Cílem projektu je: 
 a) zapojení oddílů do Českého volejbalového svazu (dále jen „ČVS“), 
 b)  výchova talentované mládeže 
 c) výchova hráčů pro reprezentaci, 
 d) výchova trenérů v oddílech podle směrnic ČVS, 
 e) rozšíření členské základny U23. 
 

Článek 3 
Zdroje, rozdělení a využití finančních prostředků 

 

1. Finanční prostředky a jejich výše určené na projekt musí být součástí a v souladu se schváleným 
rozpočtem ČVS pro příslušný rok. Projekt je financován z dotačních titulů Národní sportovní 
agentury (dále jen „NSA“) poskytnutých ČVS. 

 

2. Pro stanovení jasného klíče rozdělení finančních prostředků jsou oddíly hodnoceny na základě 
definovaných kritérií, které upravuje zejména příloha č. 1 – Bodované podmínky pro zařazení od-
dílu do projektu. 

 

3. Celkové finanční prostředky alokované na projekt budou rozděleny procentuálně do jednotlivých 
kategorií takto: 

 a) pořádání turnajů ČVS        25 %, 
 b) vzdělávání trenérů          10 %, 
 c) členská základna          10 %, 
 d) výkonnost            30 %, 
 e) výchova reprezentantů        25 %.  
 

4. Využití finančních prostředků pro oddíly je možné pouze v souladu s podmínkami dotačních titulů 
stanovených NSA. 

 
Článek 4 

Smluvní a bodované podmínky 
 

1. Plnění smluvních a bodovaných podmínek v daném soutěžním ročníku je rozhodující pro zařaze-
ní oddílu do projektu a rozdělení finančních prostředků pro ročník následují. Smluvní podmínky 
musí být oddílem vždy splněny, plnění bodovaných podmínek je podkladem pro určení výše fi-
nančních prostředků. Vyhodnocení plnění podmínek je u ukazatelů zaznamenatelných do Volej-
balového informačního systému (dále jen „VIS“) stanoveno podle dat ve VIS uvedených. 

 

2. Smluvní podmínky pro zařazení oddílu do projektu: 
 a) Každý hráč uvedený ve vyhodnocení činnosti oddílu (viz čl. 5, odst. 1) se zúčastnil 

v hodnoceném soutěžním ročníku alespoň šesti turnajů ČVS. 
 b) Alespoň jeden trenér oddílu musí mít kvalifikaci akreditovaného trenéra beachvolejbalu, 

případně trenéra volejbalu 2. nebo 1. třídy. Pro zahrnutí oddílu do projektu pro ročník 2019 
nemusí být tato podmínka splněna. 

 c) V oddílu je nejméně 10 registrovaných členů věkové kategorie U18, kteří se v hodnoceném 
soutěžním ročníku zúčastnili alespoň šesti turnajů ČVS.  
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 d) Oddíl musí v hodnoceném soutěžním ročníku pořádat nejméně jeden turnaj v kategorie 
Český pohár dospělých a juniorský turnaj obou kategorií chlapci/dívky. Pro zahrnutí oddílu 
do projektu pro ročník 2019 nemusí být tato podmínka splněna.  

 e) Oddíl musí plnit další nutné podmínky v souladu s dotačními programy NSA. 
 

3. Bodované podmínky včetně bodového ohodnocení jsou uvedeny v příloze č. 1 směrnice.  
 

Článek 5 
Postup při vyhodnocení  

 

 

1. Oddíl zašle do 10. 12. úseku beachvolejbalu (dále jen „ÚBV“) vyhodnocení činnosti oddílu za 
období od 1. 1. do 30. 11. hodnoceného soutěžního ročníku, které bude obsahovat: 

 a) seznam činností oddílu, 
 b) bodované výsledky oddílu a jeho členů. 
 Zaslání vyhodnocení činnosti oddílu v uvedeném termínu je podmínkou a současně přihláškou 

pro zařazení oddílu do projektu pro následující soutěžní ročník. 
 

2. ÚBV vyhodnotí do 31. 12. plnění podmínek pro poskytnutí finančních prostředků na základě oddí-
lem zaslaného vyhodnocení a ukazatelů uvedených ve VIS.  

 

3. Rozdělení finančních prostředků v jednotlivých kategoriích uvedených v příloze čl. 3 odst. 3 je 
následující: 

 a) výše 1 bodu v Kč v dané kategorii = celková výše finančních prostředků v Kč určených pro 
danou kategorii / celkovým počtem bodů všech oddílů v dané kategorii, 

 b) finanční prostředky oddílu v Kč v dané kategorii = získané body oddílem v dané kategorii x 
výše 1 bodu v Kč v dané kategorii. 

 

4. Celková hodnota finančních prostředků oddílu je dána součtem v jednotlivých hodnocených kate-
goriích vypočtených dle odst. 3 tohoto článku.: 

 

5. Přímé náklady jednotlivých oddílů budou hrazeny ČVS na základě smluv do 31.12. nadcházející-
ho roku. 

 

Článek 6 
Závěrečná ustanovení 

 

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

2. Příloha č. 1 je upravována ÚBV a schvalována výborem ČVS, případně valnou hromadou ČVS.  
 

3. Tato směrnice č. 31/2018 „Rozvoj talentové mládeže v klubech zabývajících se beachvolejbalem“ 
včetně přílohy byla schválena valnou hromadou ČVS dne 8. května 2021 a nabývá účinnosti 
okamžikem volby nového výboru ČVS valnou hromadou ČVS ve smyslu čl. 21 odst. 3. stanov 
Českého volejbalového svazu, které nabyly účinnosti dnem 1.11.2020, nejpozději však dne 
1.6.2021. 

 
 
 
 
Příloha č. 1 Bodované podmínky pro zařazení oddílu do projektu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mgr. Marek Pakosta, v.r. Ing. Milan Labašta, 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 č. 31/2018 – změna 01/2021 
Rozvoj talentové mládeže v oddílech zabývajících se beachvolejbalem 

schválena dne: 8. května 2021 
účinná od: dle čl. 6, odst. 3 směrnice 

 
Bodované podmínky pro zařazení oddílu do projektu 

 
 

1. Talentovaná mládež 
 

1.1 Pořádání turnajů 
 
a) vlastní turnaj mládeže             5 bodů 
b) vlastní série turnajů mládeže 1. kategorie     25 bodů 
c) Kadetský pohár              15 bodů 
d) Český pohár mládeže – oblastní        20 bodů 
e) Český pohár mládeže – celostátní       25 bodů  
f) Mistrovství ČR juniorů            35 bodů  
 
Z turnajů a) a b) musí být doložen zápis - počet účastníků a výsledky. 
Pořádající organizací turnajů c) až f) je ABV a ČABVK . 
 
 
1.2 Vzdělávání trenérů 
 
a) Za každého trenéra oddílu s licencí „trenér beachvolejbalu“      30 bodů 
b) Za každého trenéra oddílu s licencí „akreditovaný trenér beachvolejbalu“  80 bodů 
c) Účast trenérů oddílu na trenérských seminářích (uznaných nebo doporučených asociací trenérů při 
Českém olympijském výboru)    
d) Kontakt trenéra se zahraničím 
 Výjezd trenéra na mezinárodní turnaj 
 Pozvání zahraničního týmu včetně trenéra k návštěvě oddílu 
 Další významný kontakt se zahraničím 
e) Použití statistiky u utkání svých hráčů (Partnerem ČVS v oblasti beachvolejbalové statistiky je 
Beach-Data.) 
f) Další činnost (nespecifikovaná v předešlých bodech), která přispívá rozvoji beachvolebalu v ČR 
 
Bodové ohodnocení za oblasti c) až f) je ohodnoceno individuálně podle přínosu pro rozvoj 
beachvolebalu v ČR odbornou komisí ve složení koordinátor mládeže, koordinátor reprezentace, člen 
metodické komise BV a vedoucí ÚBV. 
 
 
1.3 Členská základna 
 
a) Počet členů ČVS kategorie U18 v oddíle 
 za 0 až 10 členů       0 bodů 
 za 11. až 50. člena         po 1 bodu 
 za 51. a každého dalšího člena   po 0,5 bodu 
 b) Počet nově registrovaných členů v ČVS kategorie U18 v hodnoceném období 
 za 1. až 50. člena       po 2 bodech   
  za 51. a každého dalšího člena   po 1 bodu 
Každý hodnocený člen se musí zúčastnit v hodnoceném období alespoň jednoho turnaje pořádaného 
ABV nebo ČABVK. 
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1.4 Výkonnost 
 
a) Testování hráčů 
Každému členu Sportovního střediska beachvolejbalu (SpSB) nebo Vrcholového sportovního centra 
beachvolejbalu (VSCB) jsou přiděleny body na základě testování somatických a pohybových předpo-
kladů dle odstavců 2 přílohy č. 2 Bodované požadavky SpSB ke směrnici Statut SpSB, resp. přílohy 
č. 2 Bodované požadavky VSCB ke směrnici Statut VSCB. Takto získané body jsou u každého hráče 
pro potřeby hodnocení výkonnosti násobeny 10.  
 
b) Výsledky hráče na turnajích ABV 
Kadetský pohár         1. místo   3 body 
              2. místo   2 body 
              3. místo   1 bod 
Český pohár mládeže – oblastní   1. místo   3 body 
              2. místo   2 body 
              3. místo   1 bod 
Český pohár mládeže – celostátní   1. místo   4 body 
              2. místo   3 body 
              3. místo   2 body 
Mistrovství ČR juniorů       1. místo   6 bodů 
              2. místo   4 body 
              3. místo   3 body 
              4. místo   1 bod 
MEVZA juniorů         1. místo   6 bodů 
              2. místo   4 body 
              3. místo   3 body 
              4. místo   1 bod 
 
c) Výsledky hráče na mezinárodních turnajích 
Mistrovství Evropy        1. místo   20 bodů 
              2. místo   16 bodů 
              3. místo   13 bodů 
              4. místo   10 bodů 
              5. až 8. místo   5 bodů 
Mistrovství světa        1. místo   25 bodů 
              2. místo   21 bodů 
              3. místo   18 bodů 
              4. místo   15 bodů 
              5. až 8. místo   5 bodů 
 
1.5 Výchova reprezentantů 
 
Za každou účast hráče na vrcholných akcích v mládežnické kategorii, tj. na Mistrovství Evropy, na 
Mistrovství světa a na Olympijských hrách mládeže obdrží oddíl 10 bodů. 
 
 

2. Talentovaná mládež (U23) v dospělé kategorii 
 

2.1 Pořádání turnajů 
 
a) vlastní turnaj                  5 bodů 
b) vlastní série turnajů 1. kategorie          25 bodů 
c) Letní pohár                 15 bodů 
d) Český pohár do 30 tis. PM           20 bodů 
e) Český pohár nad 30 tis. PM           25 bodů 
f) Super Cup                   30 bodů  
g) Mistrovství ČR                35 bodů 
h) MEVZA                   50 bodů 
i) FIVB 1*                 100 bodů 
j) FIVB 2*                 100 bodů 
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Z turnajů a) a b) musí být doložen zápis - počet účastníků a výsledky. 
Pořádající organizací turnajů c) až g) je ABV. 
Turnaje h) až j) oddíl spolupořádá s ČVS. 
Uvedené hodnocení u turnajů f), h), i) a j) je maximální a konkrétní hodnota bude upravena podle 
poměrné výše finanční spoluúčasti oddílu.     
 
 
2.2 Vzdělávání trenérů 
 
Vzdělávání trenérů je hodnoceno v části 1 „mládež“. 
 
 
2.3 Členská základna 
 
a) Počet dospělých členů ČVS v oddíle 
 za 0 až 10 členů       0 bodů 
 za 11. až 50. člena         po 0,5 bodu 
 za 51. a každého dalšího člena   po 0,25 bodu 
 b) Počet nově registrovaných dospělých členů v ČVS v hodnoceném období 
 za 1. až 50. člena       po 1 bodu   
  za 51. a každého dalšího člena   po 0,5 bodu 
Každý hodnocený člen se musí zúčastnit v hodnoceném období alespoň jednoho turnaje pořádaného 
ABV nebo ČABVK. 
 
2.4 Výkonnost 
 
a) Výsledky hráče na turnajích ABV 
Letní pohár           1. místo   1 bod 
Český pohár do 30 tis. PM     1. místo   2 body 
              2. místo   1 bod 
              3. místo   0,5 bodu 
Český pohár nad 30 tis. PM     1. místo   3 body 
              2. místo   2 body 
              3. místo   1 bod 
Super Cup           1. místo   4 body 
              2. místo   3 body 
              3. místo   2 body 
              4. místo   1 bod 
Mistrovství ČR         1. místo   8 bodů 
              2. místo   6 body 
              3. místo   4 body 
              4. místo   2 body 
              5. až 8. místo 1 bod 
 
c) Výsledky hráče na mezinárodních turnajích 
Výsledky hráče jsou ohodnoceny bodovým ziskem „FIVB points“ vynásobeným koeficientem 0,09 
(zaokrouhleno nahoru na celé číslo).  
 
2.5 Výchova reprezentantů 
 
a) Za každého hráče, který byl do 7.5.2021 správní radou ČVS a od 8.5.2021 výborem ČVS nomino-
ván za reprezentanta a s kterým byla uzavřena reprezentační smlouva, obdrží oddíl 15 bodů. 
 
b) Účast na vrcholných akcích 
Za účast hráče na Mistrovství Evropy    15 bodů 
Za účast hráče na Mistrovství světa    30 bodů 
Za účast hráče na Olympijských hrách    60 bodů 
 
 Mgr. Marek Pakosta, v.r.             Ing. Milan Labašta, v.r. 
 předseda ČVS                 generální sekretář ČVS 


