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STATUT 
VRCHOLOVÝCH SPORTOVNÍCH CENTER BEACHVOLEJBALU 

 
Článek 1 

Úvod 
 

1.  Statut vrcholových sportovních center beachvolejbalu vychází ze základního poslání Českého vo-
lejbalového svazu (dále jen „ČVS“) v návaznosti na „Koncepci podpory sportu“ schválenou vládou 
České republiky (dále jen „ČR“) a na „Podporu sportovních svazů“ vyhlášenou Národní sportovní 
agenturou (dále jen „NSA“) v oblasti podpory sportovně talentované mládeže. 

 

2.  Podpora rozvoje talentované mládeže vychází obecně ze zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře 
sportu a je zajišťována dotačními programy NSA.   

 
 

3.  Vrcholová sportovní centra beachvolejbalu (dále jen „VSCB“) jsou základními nástroji rozvoje 
a přípravy talentované mládeže, sportovců v oblasti výkonnostního sportu ČVS, sportovní odvětví 
beachvolejbal ve věkové kategorii 15 až 23 let v provázanosti na reprezentaci mládeže ČR v této 
věkové kategorii.   

 
Článek 2 

 Zaměření a cíle VSCB 
 

1. V rámci věkové kategorie do 23 let mohou být zřizovány VSCB jako nejvyšší stupeň systému pod-
pory sportovně talentované mládeže ve věkové kategorii 16 až 23 let se zaměřením na státní re-
prezentaci ČR. 

 

2. VSCB jsou zaměřena především na pravidelnou tréninkovou činnost, účast v soutěžích ČVS dle 
podmínek této směrnice. Plány rozvoje talentované mládeže ve VSCB musí, kromě uvedeného 
v předchozí větě, v sobě zahrnovat zdravotní a kondiční přípravu zařazených sportovců, přípravná 
utkání, účast na předem úsekem beachvolejbalu ČVS (dále jen „ÚBV“) vypsaných testováních, 
účast trenérů a sportovců na kempech stanovených ÚBV.  

 

3. VSCB jsou ustanovována přímo ČVS, dle koncepčních plánů ČVS. Systém VSCB je v rámci ČVS 
realizován ve dvou variantách: 

 3.1 Oddílové VSCB 
  Hlavním cílem oddílových VSCB je připravovat hráče ve věkové kategorii 16 až 23 let pro-

střednictvím činnosti ve vybraných oddílech pro vrcholovou práci v reprezentačních druž-
stvech (dále jen „RD“) dospělých. 

  Oddílová VSCB jsou přímo řízena ÚBV. 
  Vznik oddílového VSCB schvaluje na návrh ÚBV výbor ČVS. 
  Oddílová VSCB 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 soutěžích Asociace beachvolejbalu, 

Mistrovství ČR v beachvolejbalu, 
  c)  připravují hráče na režim vrcholového sportovce, 
  d)   pracují v souladu se smluvními a bodovanými požadavky VSCB. 
 

 3.2 Svazové VSCB  
  Hlavním cílem je připravovat hráče mládežnických kategorií na režim reprezentanta ČR a vy-

chovávat hráče pro budoucí reprezentaci ČR v kategorii dospělých. 
  Hráči se připravují po většinu roku v klubu pod vedením VSCB trenéra. Dále je činnost usku-

tečňována na výcvikových táborech, a to jak v přípravném tak i v soutěžním období. V sou-
těžním období slouží kempy i jako nominační nástroj pro účast na mezinárodních soutěžích 
mládeže, zejména MEVZA, CEV ME a FIVB MS.  

  Svazová VSCB jsou přímo řízena ÚBV, osobou koordinátora mládeže. 
  Vznik svazového VSCB schvaluje na návrh ÚBV výbor ČVS. 
 

Článek 3 
Organizační podmínky 

 

1. Organizace a činnost systému VSCB 
 1.1 Systém VSCB je v působnosti ČVS a je realizován ÚBV a schvalován výborem ČVS. Systém 

je vyhodnocován a optimalizován po skončení každého soutěžního ročníku, ÚBV předkládá 
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výboru ČVS vyhodnocení každého ročníku a dále předkládá výboru ČVS návrh systému 
VSCB pro nový ročník ke schválení 

 

 1.2 Systém VSCB zahrnuje:  
  a)  podmínky a požadavky na oddílové projekty či svazové projekty VSCB, 
  b) počet a dislokaci jednotlivých oddílových a svazových VSCB,  
  c) předběžnou kalkulaci finančních nákladů na činnost VSCB          
  d) definici pozice koordinátora mládeže pro konkrétní období. 
 

 1.3 Statutární zástupci oddílů, při nichž jsou VSCB zřízena, zodpovídají za dodržování smlouvy 
uzavřené s ČVS v souladu s čl. 4.1.1. této směrnice a za veškerou organizační činnost VSCB 
(např.: pracovní kázeň, vedení osobní dokumentace, odměňování trenérů a dalších smluvních 
pracovníků při VSCB). Za kontrolu činnosti oddílových a svazových VSCB zodpovídá výbor 
ČVS, který pověřuje touto činností ÚBV.  

 

2. Personální zabezpečení  
 2.1  Pozice hlavního trenéra oddílového VSCB je podmíněna získáním odborné kvalifikace „Trenér 

beachvolejbalu II. třídy“ (dle prováděcího předpisu Školení trenérů v ČVS ke směrnici 
08/2011). 

  Hlavní trenér oddílového VSCB: 
  a) je podřízen přímo ÚBV, 
  b)   vykonává svou činnost v oddílovém VSCB na základě smlouvy s ČVS 
  c) je odměňován nad rámec Programu II (MŠMT) z jiných prostředků ČVS, 
  d)  je odborně zodpovědný za činnost oddílového VSCB. 

   

 2.2.  Personální zabezpečení u svazového VSCB schvaluje výbor ČVS na návrh ÚBV.  
 

3. Zařazování hráčů   
 3.1 Návrh k zařazení hráčů do VSCB na příslušný soutěžní ročník předkládá hlavní trenér oddílo-

vého VSCB ÚBV. 
 

 3.2 S vybranými hráči VSCB se uzavírá trojstranná (hráč, ČVS, oddíl) smlouva (statut reprezen-
tanta ČR v beachvolejbalu v kategorii mládeže) upravující práva a povinnosti hráčů vůči oddílu 
VSCB i vůči státní reprezentaci ČR. 

 

 3.3 Požadavky na zařazování hráčů do VSCB vydává ÚBV. Obsahují zejména: věkové kategorie 
(biologické hledisko), zdravotní způsobilost (zdravotní hledisko), somatické předpoklady (so-
matické hledisko), pohybové předpoklady (motorické hledisko), dynamika speciální sportovní 
výkonnosti (predikce výkonnosti), psychické a sociální předpoklady (sociálně psychologické 
hledisko). 

 

 3.4 Hráč může být z VSCB vyřazen. Návrh na vyřazení hráče předkládá hlavní trenér prostřednic-
tvím ÚBV výboru ČVS ke schválení. 

 
Článek 4 

Ekonomické podmínky 
 

1. Financování oddílových VSCB 
 1.1 ČVS uzavírá s oddílem, při kterém je VSCB zřízeno, smlouvu o zajištění podmínek pro jejich 

činnost, zpravidla na jeden soutěžní ročník s předpokladem dalšího prodloužení na dva 
soutěžní ročníky. Součástí smlouvy je i stanovení finanční podpory nebo odměny za zajištění 
služeb v oblasti výchovy, přípravy talentované mládeže VSCB z dotačních prostředků od NSA 
pro oblast talentované mládeže. Podmínky pro použití těchto prostředků jsou vymezeny 
smlouvou. 

 

 1.2 Výše finančních prostředků pro oddílová VSCB se řídí schváleným rozpočtem ČVS na 
příslušný rok. Rozdělení těchto finančních prostředků jednotlivým VSCB navrhuje ÚBV a 
schvaluje ho výbor ČVS.   

 1.3 ČVS si vyhrazuje právo na úpravu poskytované finanční podpory v souvislosti se 
změnou poskytování podpory pro oblast talentované mládeže od NSA. 

 

2. Financování svazového VSCB 
 2.1 Výše finančních prostředků pro svazové VSCB se řídí schváleným rozpočtem ČVS na 

příslušný rok. Návrh rozpočtu svazového VSCB předkládá ÚBV ke schválení výboru ČVS.   
 

3. Vyúčtování finančních prostředků 
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 3.1 Vyúčtování finančních prostředků se řídí obecně stanovenými zásadami pro účtování dotací 
z veřejných zdrojů. Smluvní oddíl VSCB je povinen vyúčtovat dotaci na předepsaném tisko-
pise vždy do 15.12. příslušného kalendářního roku.  

 

 3.2 Vyúčtování finančních prostředků svazového VSCB provádí ekonomický úsek ČVS na zá-
kladě podkladů hlavního trenéra svazového VSCB . 

 
 

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 výborem ČVS, případně valnou hromadou 
ČVS. 

 

3. Tato změna č. 02/2022 směrnice č. 25/2017 „Statut vrcholových sportovních center beachvolejbalu“ 
včetně příloh byla schválena valnou hromadou ČVS dne 14. května 2022 a nabývá účinnosti dnem 
15. května 2022.  

 
 
Přílohy: č. 1 Smluvní požadavky VSCB. 
 č. 2 Bodované požadavky VSCB  
 
 
 
 
 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 č. 25/2017 – změna 02/2022 
Statut vrcholových sportovních center beachvolejbalu  

schválena dne: 9. listopadu 2022 
účinná od: od 10. listopadu 2022 

 
SMLUVNÍ POŽADAVKY VSCB 

 
 
 
1. Vrcholová sportovní centrum beachvolejbalu (VSCB)  

1.1. Vyplněný formulář „Dotazník“ a roční plán přípravy jednotlivých věkových kategorií beachvo-
lejbalových hráčů včetně objemu a periodizace, tréninkové deníky jednotlivých hráčů. 

1.2. Hlavní trenér VSCB má kvalifikaci trenér beachvolebalu II. třídy, ostatní trenéři mají minimálně 
kvalifikaci trenéra beachvolejbalu, 

1.3. Účast jednotlivých sledovaných (testovaných) hráčů oddílu na minimálně 8 turnajích započí-
taných do žebříčku ABV v jednom soutěžním ročníku 

1.4. Všichni členové VSCB jsou povinni mít zaplacené členské příspěvky ČVS. 
1.5. Do VSCB nesmí být zařazeni hráči, kteří jsou započítáváni do systému dotací sportovních 

středisek nebo sportovních center mládeže ČVS nebo do něj byli započítáváni v některém z 
předchozích dvou let.  

1.6. Řádné účtování a vyúčtování dotací. 
1.7. VSCB má své sportovní středisko beachvolejbalu (dle směrnice Statut sportovních středisek 

beachvolejbalu). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 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. 2 
ke směrnici č. 25/2017 – změna 02/2022 

Statut vrcholových sportovních center beachvolejbalu  
schválena dne: 14. května 2022 

účinná od: od 15. května 2022 
BODOVANÉ POŽADAVKY VSCB 

 
Vrcholová sportovní centrum beachvolejbalu (VSCB)  
 
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. „Under age“ (U18 až U20) 
 1.3 Reprezentace v soutěžích CEV v kategoriích tzv. „Under age“ (U18 až U20) 
 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 VSCB     
  výsledek hráčů na posledních 2 testování na základě koeficientu pěti parametrů1) 

 (viz 2.1 – 2.6)     hodnocení A = 2 body 
         hodnocení B = 1 bod 
         hodnocení C = 0.5 bodu 
 2.1 Tělesná výška   
 2.2 Dosah jednoruč ve stoje   
 2.3 Dosah ve výskoku s rozběhem   
 2.4 Rychlostní test – K test   
 2.5 Hod medicinbalem z kleku (1 kg)   
 2.6 Skok daleký z místa   
 
 

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

trovství ČR v beachvolejbalu.  
  Bodové ohodnocení výsledků na Mistrovstvích ČR v beachvolejbalu: 
 

 Umístění  U18 U20 U22 Muži, ženy  
  1.   0,5 bodu 0,5 bodu  0,5 bodu  1 bod 
  2.  0,25 bodu 0,25 bodu 0,25 bodu 1 bod 
  3.  0,25 bodu 0,25 bodu 0,25 bodu 0,5 bodu 
  4.  0,25 bodu 0,25 bodu 0,25 bodu 0,5 bodu 
  
 
 

 3.2 Za každého hráče VSCB 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 U20 Muži, ženy  
 1. –  6. 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.   
 
 
 Mgr. Marek Pakosta, v.r. Ing. Ivan Iro, v.r. 
 předseda ČVS  generální sekretář ČVS  


