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REPREZENTACE 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, FIVB, EUSA nebo FISU, a to jak v kategorii dospělých, tak i v kategoriích mládeže.  

 1.1 V kategorii dospělých se rozlišuje  
  a) statutární reprezentant ČR v beachvolejbalu (dále jen „statutární reprezentant“), 
  b) reprezentant ČR bez statusu statutárního reprezentanta (dále jen „reprezentant bez statu-

su“). 
 1.2 V kategorii mládeže se rozlišuje reprezentace ČR v beachvolejbalu pro soutěže: 
  1.2.1  pořádané FIVB: 
   a) v kategorii U 19, 
   b) v kategorii U 21, 
  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. Statutární reprezentant je hráč, který: 
 2.1 má s Českým volejbalovým svazem (dále jen „ČVS“) uzavřenou smlouvu o reprezentaci ČR 

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

tárním reprezentantem předsedou ČVS. 
 

3. Hráč, který není jmenován statutárním reprezentantem, ale účastní se mezinárodních beachvo-
lejbalových soutěž, nemá práva a povinnosti statutárního reprezentanta.  

 

4. Akademický reprezentant ČR v beachvolejbalu je hráč, který reprezentuje ČR v mezinárodních 
akademických soutěžích v beachvolejbalu. Ustanovení v článcích 2 až 6 této směrnice se aka-
demického reprezentanta ČR v beachvolejbalu netýkají. 

 

5. Realizační tým reprezentace ČR v beachvolejbalu (dále také jen „realizační tým“) je řízen 
přímo úsekem beachvolejbalu (dále jen „ÚBV“). Zodpovědnou osobou za tým je vedoucí reali-
začního týmu. Hráči jsou nominováni do reprezentačního týmu na základě pozvánky od vedoucí-
ho realizačního týmu.  

 Hlavním posláním realizačního týmu je připravit hráče beachvolejbalu na vrcholnou mezinárodní 
úroveň. Realizační tým dospělých je vrcholnou složkou přípravy hráčů beachvolejbalu, kteří byli 
vychováni ve struktuře sportovních středisek beachvolejbalu (dále jen „SpSB“) a vrcholových 
sportovních center beachvolejbalu (dále jen „VSCB“). 

 
Článek 2 

Vedoucí realizačních týmů dospělých a mládeže 
 

1.  Vedoucí realizačních týmů dospělých i mládeže (dále jen „VRT“) jsou na doporučení ÚBV 
jmenováni výborem ČVS.  

 VRT mají smlouvu s ČVS, v níž jsou detailně definovány jejich povinnosti, povinnosti ČVS a jejich 
finanční ohodnocení. 

 VRT se zodpovídají přímo výboru ČVS – pravidelně jednou za rok předkládají výboru ČVS zprá-
vu o reprezentaci a o příslušném reprezentačním týmu ČR.  

   
2.  Práva a povinnosti VRT (obecně):  
 2.1 VRT je zodpovědný za výběr hráčů do reprezentačního týmu a navrhuje výboru ČVS hráče 

ke jmenování statutárním reprezentantem. 
 2.2 VRT rozhoduje o složení dvojic v rámci reprezentačního týmu na jednotlivé akce. 
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 2.3 VRT řídí a připravuje tréninkový proces všech hráčů týmu dle tréninkového plánu. Plán pří-
pravy předkládá výboru ČVS prostřednictvím ÚBV.  

 2.4 VRT je vysílán ČVS na turnaje s hráči, kde hráče takticky připravuje na jednotlivá utkání. 
 2.5 VRT navrhuje výboru ČVS svého asistenta, na kterého přenáší část svých povinností (napří-

klad v době, kdy je s jednou dvojicí mimo ČR a zbytek reprezentačního týmu se připravuje 
v ČR). ČVS uzavře s asistentem trenéra smlouvu, v níž jsou definovány práva a povinnosti 
obou stran. 

 2.6 VRT eviduje tréninkové plány, pravidelná testování fyzické zdatnosti jednotlivých hráčů a jiné 
důležité faktory sledující výkonnost hráče a odevzdává tyto materiály každý rok ÚBV 
k dlouhodobé evidenci  

   
Článek 3 

Podmínky pro jmenování hráče statutárním reprezentantem 
 

1. Podmínky pro jmenování hráče statutárním reprezentantem: 
 1.1 Hráč splňuje nároková kritéria po technicko-taktické, somaticko-motorické, zdravotní a psy-

chické stránce odpovídající 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 o reprezentaci ČR v beachvolejbalu. 
 1.5 Hráč se jmenováním statutárním reprezentantem nedostane do kolize s jeho případnými 

závazky k reprezentačnímu družstvu ČR ve volejbalu.   
 1.6 Pokud má hráč platnou smlouvu s oddílem registrovaným v ČVS, musí předložit souhlas 

oddílu s uzavřením smlouvy o reprezentaci ČR v beachvolejbalu.  
 1.7 Hráč musí představit své vize do budoucna:   
  1.7.1 ve formě individuálního rozhovoru se členem ÚBV, 
  1.7.2 ve formě písemné koncepce budoucí činnosti v beachvolejbalu, která bude předlože-

na vedoucímu ÚBV. 
 

Článek 4 
Smlouva o reprezentaci ČR v beachvolejbalu 

 

1. Smlouva o reprezentaci se v kategorii dospělých týká jen statutárních reprezentantů a obsahuje: 
 1.1 povinnosti reprezentanta, 
 1.2 povinnosti ČVS, 
 1.3 dobu platnosti smlouvy, 
 1.4 u statutárních reprezentantů (v kategorii dospělých) vymezení podpory ČVS podle článku 5, 
 1.5 u reprezentantů v kategoriích mládeže vymezení podpory ČVS podle článku 6. 
 

Článek 5 
Podpora statutárního reprezentanta a reprezentanta bez statusu v kategorii dospělých 

 

1. Činnost statutárního reprezentanta se uskutečňuje v pravidelném tréninkovém procesu, na výcvi-
kových táborech, účastí na domácích a zahraničních beachvolejbalových soutěžích a na regene-
račních pobytech.  

 

2. Kritéria pro přidělení podpory ČVS: 
ČVS uplatňuje při určování výše podpory statutárního reprezentanta 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 týmu. 
  b) Práce na svém vlastním procesu zlepšování.  
  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.  
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  c) Významné domácí i mezinárodní výsledky, včetně posouzení toho, zda byly pouze 
náhodné nebo příležitostné, či zda lze konstatovat, že za těmito výsledky stojí dlouho-
dobý plán, který skýtá příslib do budoucí činnosti. 

 

3. Dle výše uvedených kritérií na návrh vedoucího ÚBV a po schválení výborem ČVS jmenuje před-
seda ČVS hráče statutárním reprezentantem v příslušné třídě a je stanovena výše finanční pod-
pory ze strany ČVS.  

 

 3.1 Statutární 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 nebo CEV. 

   c) Beachvolejbalový tým pracuje v celoročním režimu beachvolejbalu, včetně svého 
realizačního 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. 
   b) Míče značek Gala a Mikasa pro trénink a na národní a mezinárodní beachvolej-

balové soutěže v odůvodněném množství. 
 

 3.2 Statutární reprezentant třídy „A“ 
  Statutární reprezentanti třídy „A“ je součásti realizačního týmu reprezentace ČR v beachvo-

lejbalu a jako hráč splňuje níže uvedenou definici. 
  3.2.1 Definice: 
   a) Statutární reprezentant třídy A je hráč pracující v celoročním režimu beachvolej-

balu, jeho život a roční harmonogram je podřízen potřebám vrcholového hráče 
beachvolejbalu, který se účastní mezinárodních soutěží.  

   b) Do reprezentačního týmu je hráč nominován VRT. Hráč, který není jmenován 
statutárním reprezentantem ČR v beachvolejbalu, nemá nárok na účast na tré-
ninku organizovaném realizačním týmem dospělých.  

   c) Hráč náleží v kategorii dospělých nebo v kategorii U20 k nejlepším v ČR.  
   d) Hráč si vede evidenci o svém tréninkovém procesu (tréninkový deník). 
  3.2.2 Podpora: 
   a) Statutární reprezentanti třídy A jsou financováni ČVS, dle možností rozpočtu 

ČVS. ÚBV zajistí statutárním reprezentantům profesionální podmínky pro tréno-
vání hráčů vrcholné mezinárodní úrovně beachvolejbalu, čímž se rozumí trénin-
kové kurty, posilovna, možnosti regenerace. 

   b) Každý hráč, člen reprezentačního týmu, má definované konkrétní finanční pod-
mínky účasti na turnajích ve smlouvě o reprezentaci v souladu s rozpočtem ČVS.  

   c) ÚBV zajistí pro realizační tým na trénink a na národní a mezinárodní beachvolej-
balové soutěže míče značek Gala a Mikasa v odůvodněném množství. 

   d) ÚBV zabezpečí statutárním reprezentantům administrativní podporu při komuni-
kaci s CEV, FIVB – přihlašování na akce, vyřizování licencí apod. 

 

 3.3 Reprezentant bez statusu  
  3.3.1 Definice: 

   a) Do této třídy jsou zařazeni vrcholoví a výkonnostní hráči beachvolejbalu a volej-
balu (zpravidla se smluvními závazky k oddílu), kteří zároveň dosáhli význam-
ných národních výsledků v beachvolejbalu, patří mezi nejlepší beachvolejbalové 
hráče v kategorii dospělých v ČR a mají ambice účasti na mezinárodních turna-
jích v beachvolejbalu. U těchto hráčů ČVS předpokládá, že mají šanci úspěšně 
reprezentovat ČR na mezinárodních akcích. 

  3.4.2 Podpora: 
   a) ÚBV zabezpečí administrativní podporu při komunikaci s CEV, FIVB – přihlašo-

vání na akce, vyřizování licencí apod. Reprezentanti bez statusu nemají před-
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nostní právo při přihlašování na mezinárodní akce, kde je promotérem ČVS. 
(ČVS si vyhrazuje právo tyto hráče nepřihlásit.).  

 

4. Informace a pravidla administrace přihlášek hráčů a týmů na mezinárodní turnaje MEVZA, CEV a 
FIVB jsou uvedeny v příloze č. 1 této směrnice.  

 
 

Článek 6 
Kritéria nominace hráče beachvolejbalu na mezinárodní beachvolejbalové soutěže 

a podpora reprezentanta v kategorii mládeže 
 

1. Hráči beachvolejbalu v kategoriích mládeže se připravují na mezinárodní konkurenci v rám-
ci programu VSCB (dle Statutu VSCB). 

 

2. Hráče na mezinárodní akce mládeže (viz odst. 1.2) nominuje výbor ČVS na návrh vedoucího 
ÚBV, který tento návrh koordinuje s příslušnými svazovými trenéry mládeže (vedoucími realizač-
ních týmů mládeže), a pokud je hráč členem reprezentačních týmů dospělých, také s vedoucím 
realizačních týmů dospělých, a to v souladu se všemi závazky hráče k oddílu nebo k příslušné 
reprezentaci.  

 

3. Účast na mezinárodní beachvolejbalové soutěži je podmíněna podepsáním smlouvy o reprezen-
taci ČR na mezinárodní akci mládeže a hráč beachvolejbalu má status reprezentanta ČR pouze 
po dobu uzavření smlouvy o reprezentaci.  

 

4. 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. 
 

5.  ČVS hradí náklady pro účast na mládežnických mezinárodních akcích CEV ME a FIVB MS včet-
ně nákladů na trenéra, a to v souladu s rozpočtem ČVS.  

 

6. ÚBV ČVS administrativně zajistí výjezd na mládežnické mezinárodní akce CEV ME a FIVB MS.  
 

 
Článek 7 

Závěrečná ustanovení 
 

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

2. Tato změna č. 04/2022 směrnice č. 24/2014 "Reprezentace České republiky v beachvolejbalu" 
byla schválena valnou hromadou ČVS dne 14. května 2022 a nabývá účinnosti dnem 15. květ-
na.2022.  

 
 
Příloha č. 1 „Administraci přihlášek a odhlášek hráčů a týmů beachvolejbalu na mezinárodní turnaje  
   MEVZA, CEV a FIVB“  
 
 
 
 Mgr. Marek Pakosta, 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 – změna 11/2022 
Reprezentant České republiky v beachvolejbalu 

schválena dne: 14. května 2022 
účinná od: od 15. května 2022 

 
 

ADMINISTRACE PŘIHLÁŠEK A ODHLÁŠEK HRÁČŮ A 
TÝMŮ BEACHVOLEJBALU NA MEZINÁRODNÍ 

TURNAJE MEVZA, CEV a FIVB 
 

Preambule 
1. Tato příloha usměrňuje administraci přihlášek a odhlášek hráčů beachvolejbalu, statutárních 

reprezentantů České republiky (dále jen „statutární reprezentant“ a „ČR“) a reprezentantů ČR bez 
statusu statutárního reprezentanta (dále jen „reprezentant bez statusu“) na mezinárodní turnaje 
MEVZA, CEV a FIVB. 

 

2. Tato příloha rovněž usměrňuje administraci přihlášek hráčů beachvolejbalu, statutárních repre-
zentantů a reprezentantů bez statusu na mezinárodní turnaje MEVZA, CEV a FIVB, kde je pro-
motérem Český volejbalový svaz (dále jen „ČVS“) – mezinárodní turnaje v ČR. 

 
Článek 1 

1. ČVS je jedinou národní autoritou, která je oprávněna k administraci přihlášek a odhlášek hráčů a 
týmů (statutárních reprezentantů a reprezentantů bez statusu) na mezinárodní akce a turnaje 
MEVZA, CEV A FIVB. 

 

2. Administrací přihlášek na všechny mezinárodní akce a turnaje provádí pověřená osoba úseku 
beachvolejbalu ČVS (dále jen „ÚBV“).  

 

3. Pověřená osoba registruje požadavky hráčů a týmů (statutárních reprezentantů a reprezentantů 
bez statusu) a přihlašuje a odhlašuje všechny hráče s licencí FIVB do systému vedeného mezi-
národní volejbalovou autoritou MEVZA, CEV nebo FIVB. 

 
Článek 2 

1. Výběr hráčů, které přihlásí nebo odhlásí ČVS z akcí a turnajů, je výhradně v pravomoci ÚBV a 
řídí se směrnicí ČVS č. 24/2014 „Reprezentace České republiky v beachvolejbalu“ a touto její pří-
lohou. 

 
Článek 3 

1. Hráč (statutární reprezentant i reprezentant bez statusu) má právo se přihlásit na mezinárodní 
akce nebo na turnaje i vícekrát, a to na jeden turnaj nebo jednu akci v různém složení týmu. 

 

2. Hráč (statutární reprezentant i reprezentant bez statusu) má právo se přihlásit na mezinárodní 
akce nebo na turnaje i vícekrát, a to ve stejném termínu na více akcí nebo na více turnajů. 

 

3. Pokud je hráč (statutární reprezentant i reprezentant bez statusu) přihlášen na turnaj nebo akci 
ve stejném termínu vícekrát (více týmů hráče, nebo více akcí hráče), je hráč povinen sdělit pově-
řené osobě ÚBV svou preferenci týmu nebo preferenci akce nebo turnaje nejpozději 48 hodin 
před ukončením přihlášek, a to výhradně písemně e-mailem.  

 

4. Pověřená osoba ÚBV následně upraví přihlášky a odhlášky hráče (statutárního reprezentanta i 
reprezentanta bez statusu). Pokud pověřená osoba není informována dle odst. 3 tohoto článku 
o preferenční akci nebo turnaji konaném ve stejném termínu, nebo o preferenčním týmu na jedné 
akci nebo turnaji, odhlásí hráče ze všech týmů a akcí nebo turnajů připadajících na předmětný 
termín.    

 

5. Konečné rozhodnutí o pořadí přihlášených týmů na mezinárodní akce a turnaje, kde je ČVS pro-
motérem, je vždy v pravomoci ÚBV. Statutární reprezentanti mají v přihlášení na tyto akce a tur-
naje přednost před reprezentanty bez statusu. 

 



Směrnice č. 24/2014 "Reprezentace České republiky v beachvolejbalu" Strana 7 
 

6. O přihláškách a odhláškách z akcí a turnajů informuje pověřená osoba ÚBV hráče na jeho žádost 
ústní formou, jinak vždy písemně e-mailem nejpozději 10 dnů po ukončení termínu přihlášek a 
odhlášek. 

 
Článek 4 

1. Hráč (statutární reprezentant ČR i reprezentant bez statusu) má právo podat společně 
s přihláškou na akci nebo turnaj také žádost o divokou kartu. Hráč je povinen podat žádost na 
oficiálním formuláři FIVB nebo CEV. Příjemcem žádosti je pouze pověřená osoba ÚBV. 

 

2. Rozhodnutí o zaslání žádosti hráče o divokou kartu je vždy výhradně v pravomoci ÚBV a toto 
rozhodnutí se týká všech mezinárodních akcí a turnajů. Hlavním kritériem pro rozhodnutí je zařa-
zení hráče do realizačního týmu reprezentace ČR v beachvolejbalu (preference statutárních re-
prezentantů). 

 
 
 
 Mgr. Marek Pakosta, v.r. Ing. Ivan Iro, v.r. 
 předseda ČVS  generální sekretář ČVS  
 


