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STATUT 

SPORTOVNÍCH STŘEDISEK 

BEACHVOLEJBALU 
 

 

Článek 1 

Úvod a definice pojmů 
 

1. Tato směrnice definuje systém podpory sportovně talentované mládeže v organizační struktuře, 
ve které je zohledněn věkový a výkonnostní růst talentů ve věkové kategorii 6 až 16 let. V této vě-
kové kategorii vznikají při oddílech Českého volejbalového svazu (dále jen „ČVS“) za splnění 
podmínek dále uvedených:  

 Sportovní střediska beachvolejbalu (dále jen „SpSB“ nebo „středisko“) – pro dívky a chlapce ve 
věku od 6 do 16 let. 

 

Článek 2 

Zaměření a cíle SpSB 
 

1. Posláním střediska je podpora sportovní přípravy mladých talentovaných hráčů beachvolejbalu 
k budoucímu zastupování České republiky (dále jen „ČR“) na mezinárodních mládežnických tur-
najích v beachvolejbalu, případně státní sportovní reprezentaci ČR. 

 

2. ČVS zodpovídá za organizační strukturu, obsahové zaměření střediska a rozhoduje o rozdělení 
přidělených prostředků pro jednotlivá střediska na základě priorit ČVS v práci s mládeží. 

 

3. Střediska jsou zaměřena především na pravidelnou tréninkovou činnost, výcvikové tábory, pří-
pravná utkání a turnaje, na testování sportovců, na kontrolní sportovní srazy. Prostřednictvím 
střediska poskytuje ČVS příspěvky na sportovní materiál, mzdy trenérů a ostatních členů reali-
začních týmů.  

 

4. Hlavním cílem systému středisek je vytvořit u hráčů a hráček (dále jen „hráč“) předpoklady a 
návyky pro výkonnostní, respektive vrcholový beachvolejbal. Systém středisek je v rámci ČVS 
realizován ve dvou variantách, přičemž podmínky vzniku obou variant jsou upraveny v čl. 3, 
odst. 3. této směrnice: 

  

 4.1 Oddílová střediska  
jsou organizační formou podpory talentované mládeže ve věkové kategorii 6 až 16 let při oddílech 
a plní v rámci ČVS zejména tyto dílčí úlohy: 

  a) vyhledávají talenty pro výkonnostní, respektive vrcholový beachvolejbal, 
  b) realizují činnost v tréninkovém procesu a účastí v juniorských soutěžích Asociace bea-

chvolejbalu ČVS (dále jen „ABV“), Mistrovství ČR v beachvolejbalu, 
  c) připravují hráče na režim vrcholového sportovce, 
  d) pracují v souladu se smluvními a bodovanými požadavky střediska, 
  e) zvětšují členskou mládežnickou základnu v daných věkových kategoriích. 
 

 4.2 Svazová střediska 
jsou oddílová střediska vyššího stupně s odlišným režimem financování a vyšší mírou odbornosti 
při zajišťování činnosti. Svazová střediska jsou přímo řízena příslušným svazovým koordinátorem 
beachvolejbalu ČVS.  

    

Článek 3 

Organizační podmínky 
 

1. Organizační struktura systému středisek 
 1.1 Systém středisek obsahuje:  
  a) počet a dislokaci jednotlivých oddílových a svazových středisek,   
  b) personální zajištění - počet a kvalifikace trenérů, 
  c) počet zařazených členů, 
  d) předběžnou kalkulaci rozložení finančních nákladů mezi svazovými a oddílovými stře-

disky,  
  e) smluvní a bodované požadavky a podmínky pro zařazení do systému a setrvání v něm, 
  f) definování důvodů k vyřazení ze systému, 
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  g) předávání hráčů do projektu přípravy beachvolejbalové mládeže na mezinárodní soutě-
že.  

 

 1.2 Činnost oddílových středisek je vyhodnocována a optimalizována koordinátorem beachvolej-
balu ČVS po skončení každého soutěžního ročníku. 

 

2. Systém smluvních a bodovaných požadavků oddílových středisek 
 

2.1 Smluvní požadavky stanoví podmínky vzniku a fungování oddílových, případně svazových 
středisek. Jejich neplnění znamená vzdálení se cílům práce s talentovanou mládeží dle za-
dání ČVS a může být důvodem pro snížení dotace nebo vyřazení ze systému středisek (viz 
příloha č. 1 této směrnice). 

 

 2.2 Bodované požadavky stanoví podmínky bodování střediska podle výsledků jejich práce 
v konkurenčním prostředí. Bodované požadavky jsou zejména: 

  a) počet hráčů, kteří zastupovali ČR v beachvolejbalu na mládežnických ME a MS přísluš-
né věkové kategorie, 

  b) počet vychovaných reprezentantů v beachvolejbalu v kategorii dospělých, 
               c) umístění na mistrovství ČR v beachvolejbalu, respektive pořadí v žebříčku ABV, 
  d) plnění pohybových a somatických norem hráčů,    
  (viz příloha č. 2 této směrnice). 
  Podle plnění bodovaných požadavků jsou přidělovány jednotlivým střediskům finanční pro-

středky. Bodování provádí koordinátor beachvolejbalu ČVS, který jej předkládá 
k připomínkování jednotlivým střediskům a následně předkládá s návrhem rozdělení finanč-
ních prostředků ke schválení správní radě ČVS podle čl. 4 odst. 1.2 této směrnice. 

 

3.  Podmínky pro zařazení do systému středisek 
 

3.1 Jednotlivá oddílová střediska vzniknou při splnění smluvních požadavků uvedených v příloze 
č. 1 této směrnice uzavřením smlouvy mezi střediskem a ČVS, a to na základě podání žá-
dosti oddílu o zařazení do systému středisek. Žádost oddíl podá k rukám koordinátora bea-
chvolejbalu ČVS. Smlouva mezi oddílem, při kterém je středisko zřízeno, a ČVS stanoví kon-
krétní smluvní a bodované požadavky, které jsou kromě smlouvy blíže specifikovány v přílo-
hách č. 1 a 2 této směrnice. 

 

3.2 Svazová střediska vzniknou z oddílových středisek při splnění následujících podmínek: 
-  na pozici hlavního trenéra střediska je kvalifikovaný trenér II. třídy nebo kvalifikovaný tre-

nér beachvolejbalu, 
-  příslušné středisko uzavře s ČVS smlouvu, která za předpokladu splnění smluvních po-

žadavků (viz příloha č 1 této směrnice) zohlední specifické podmínky vzniku a existence 
nového svazového střediska. Na uzavření této smlouvy není právní nárok, její uzavření 
schvaluje na doporučení úseku beachvolejbalu ČVS (dále jen „ÚBV“) správní rada ČVS. 

 

4. Organizace a činnost  
 

 4.1 Oddílová, případně svazová střediska vytvářejí pro talentované hráče odpovídající tréninkové 
a organizační podmínky; zodpovědným trenérům vytvářejí organizační a finanční podmínky 
pro výkon jejich funkce. 

 

 4.2 Právní osobnosti oddílů, při kterých jsou střediska zřízena, zodpovídají za činnost střediska, 
za nakládání s finančními prostředky ČVS, za dodržování pracovní kázně a za vedení osobní 
dokumentace všech pracovníků odměňovaných z prostředků ČVS na jejich činnost. Za kont-
rolu činnosti oddílových a svazových středisek zodpovídá správní rada ČVS, která provádě-
ním této kontroly pověřuje ÚBV. Za plnění cílů střediska je z odborného hlediska zodpovědný 
hlavní trenér střediska. 

 

5. Personální zabezpečení  
 

 5.1 Hlavní trenér střediska je ve smluvním vztahu s oddílem, při kterém je příslušné středisko 
zřízeno, případně v pracovním poměru s ČVS. Je-li hlavní trenér střediska v pracovním po-
měru s ČVS, jsou jeho další pracovní úvazky možné jen se souhlasem ÚBV. Ostatní trenéři 
jsou ve smluvním vztahu s oddílem příslušného střediska nebo s ČVS. Kvalifikačním poža-
davkem pro výkon funkce hlavního trenéra střediska je trenérská kvalifikace II. třídy nebo 
kvalifikace trenéra beachvolejbalu. 

 

 5.2  Hlavní trenér svazových středisek splňuje vedle obecných požadavků na pozici hlavního 
trenéra následující kritéria: 

 je přímo řízen koordinátorem beachvolejbalu ČVS, 
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 má kvalifikaci trenéra II. třídy nebo trenéra beachvolejbalu (podle prováděcího předpisu 
Školení trenérů v ČVS ke směrnici 08/2011 „Školení a jmenování trenérů, rozhodčích a 
školitelů v ČVS“). 

 vykonává svou činnost u svazového střediska na základě smluvního vztahu s ČVS, 

 jeho odměnu stanovuje správní rada ČVS.      
 

6. Zařazování hráčů   
 

 Požadavky na zařazování hráčů do střediska vydává ČVS. Obsahují zejména: věkové kategorie, 
somatické předpoklady a pohybové předpoklady. 

 

Článek 4 

Ekonomické podmínky 
 

1. Financování oddílových středisek 
 

 1.1  ČVS uzavírá s  oddílem, při kterém je středisko zřízeno, smlouvu o zajištění podmínek pro 
jejich činnost, zpravidla na jeden soutěžní ročník. 

 

 1.2 Výše přidělených prostředků jednotlivým oddílovým nebo svazovým střediskům se řídí schvá-
leným rozpočtem ČVS na příslušný rok, přičemž jejich rozdělení na návrh ÚBV schvaluje 
správní rada ČVS.  

 

 1.3 ČVS si vyhrazuje právo na úpravu poskytovaných finančních prostředků v souvislosti 
s případným snížením objemu finančních prostředků poskytnutých od MŠMT. 

 

2. Vyúčtování dotací 
 

 2.1 Vyúčtování finančních prostředků se řídí obecně stanovenými zásadami pro účtování dotací 
z veřejných zdrojů. Oddíl, při kterém je zřízeno středisko, je povinen vyúčtovat dotaci na pře-
depsaném tiskopise vždy do 15. 12. příslušného kalendářního roku, neurčí-li ČVS jinak.  

 

Článek 5 

Závěrečná ustanovení 
 

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

2. Přílohy č. 1 a 2 jsou upravovány ÚBV a schvalovány správní radou ČVS. 
 

3. Tato směrnice č. 20/2015 „Statut sportovních středisek beachvolejbalu“ včetně příloh byla schvá-
lena výborem ČVS dne 17. května 2015 a nabývá účinnosti dnem 17. května 2015. 

 
Přílohy: č. 1 Smluvní požadavky SpSb 
 č. 2 Bodované požadavky SpSb 

 

 

 

 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 č. 20/2015  

Statut sportovních středisek beachvolejbalu 
schválena dne: 17. května 2015 

účinná od: 17. května 2015 

 

SMLUVNÍ POŽADAVKY SpSB 
 
 

1. Sportovní střediska beachvolejbalu (dále jen „středisko“) 
1.1. Vyplněný formulář „Dotazník“ a roční plán přípravy jednotlivých věkových kategorií beachvo-

lejbalových hráčů včetně objemu a periodizace. 
1.2. Hlavní trenér střediska je minimálně trenérem II. třídy nebo trenérem beachvolejbalu, ostatní 

trenéři minimálně kvalifikace trenér beachvolejbalu, trenér mládeže nebo trenér III. třídy. 
1.3. Účast jednotlivých sledovaných (testovaných) hráčů oddílu na minimálně 4 mládežnických 

turnajích ABV v jednom soutěžním ročníku. 
1.4. Všichni členové střediska jsou povinni mít zaplacené licenční příspěvky ČVS. 
1.5. Do střediska beachvolejbalu nesmí být zařazeni hráči, kteří jsou započítáváni do systému do-

tací Sportovních středisek ČVS nebo do něj byli započítáváni v některém z předchozích dvou 
let.  

1.6. Řádné účtování a vyúčtování dotací. 
 

 
 

 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. 2 
ke směrnici č. 20/2015  

Statut sportovních středisek beachvolejbalu 
schválena dne: 17. května 2015 

účinná od: 17. května 2015 

 

BODOVANÉ POŽADAVKY SpSB 
 

SPORTOVNÍ STŘEDISKA BEACHVOLEJBALU (dále jen „středisko“) 
 

1. Výchova (objev) reprezentantů(ek) za poslední 4 roky 1 bod za každou účast 
 1.1 Reprezentace mužů, žen (účast na ME, MS a OH) 
  1.2 Reprezentace v soutěžích FIVB v kategoriích tzv. „Underage“ (juniorské kategorie) 
 1.3 Reprezentace v soutěžích CEV v kategoriích tzv. „Underage“ (juniorské kategorie) 
 1.4 Mezinárodní výsledky  

a) umístění na CEV U18, U20, U22 ME do 8. místa, umístění na FIVB U17, U19, U21 MS 

do 8. místa  0,5 bodu navíc 

b)  medailová umístění na CEV U - ME nebo FIVB U - MS  1 bod navíc 

  celkově 1,5 bodu navíc 
 

2. Somatické a pohybové předpoklady hráčů střediska     
  výsledek hráčů na posledních 2 testování na základě koeficientu pěti parametrů

1) 

 (viz 2.1 – 2.5)                  hodnocení A = 1bod 

                      hodnocení B = 0,5 bodu 
 2.1 Tělesná výška   
 2.2 Dosah ve výskoku s rozběhem   
 2.3 Rychlostní test – K test   
 2.4 Hod medicinbalem z kleku (1 kg)   
 2.5 Skok daleký z místa   
 

3. Umístění na Mistrovství ČR v beachvolejbalu, respektive pořadí v žebříčku ABV 
 3.1 Za každého hráče střediska je započítáván jeden jeho bodově nejhodnotnější výsledek 

z Mistrovství ČR v beachvolejbalu.  
  Bodové ohodnocení výsledků na Mistrovstvích ČR v beachvolejbalu: 
 

 Umístění U16 U18 U20 U22 Muži, ženy  
  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

  1.  0,5 bodu 0,5 bodu 0,5 bodu  0,5 bodu  1 bod 
  2. 0,25 bodu 0,25 bodu 0,25 bodu 0,25 bodu 1 bod 
  3. 0,25 bodu 0,25 bodu 0,25 bodu 0,25 bodu 0,5 bodu 
  4. 0,25 bodu 0,25 bodu 0,25 bodu 0,25 bodu 0,5 bodu 
  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 

 3.2 Za každého hráče střediska je započítáváno jedno jeho bodově nejhodnotnější ohodnocení 
za pořadí v žebříčcích ABV (vždy po posledním turnaji v soutěžním ročníku – přesné datum 
je vyhlašováno koordinátorem beachvolejbalu ČVS). 

  Bodové ohodnocení za pořadí v žebříčcích ABV:  
 

 Pořadí U17 U20 Muži, ženy  
  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 1. –  6. 0,5 bodu 0,5 bodu 1 bod 
 7. – 10.  0,25 bodu 0,5 bodu 
 11. – 14.   0,25 bodu 
  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

  
 

 

1)
 Hodnotící tabulky s příslušnými koeficienty vydává ÚBV před každým testováním.   

 

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


