ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ
160 17 Praha 6 – Břevnov, Bělohorská 19
Registračně matriční komise

Z Á P I S č. 11/2019
z 11. zasedání RMK ČVS
konaného dne 27. března 2019 v Praze
Přítomni - členové: Martin Drobný, Ing. Jaroslav Háza, Václav Nidrle a Vladimír
Tabara
- omluven: Tomáš Kavala, Ing. Jan Přib a Štěpán Říha
- hosté:
---Program: 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kontrola plnění usnesení ze zápisu 01/2017 - 10/2019
Kontrola provozu „Elektronických registrací“
Plnění úkolů ze správní rady ČVS
Návrh legislativních úprav předpisů
Rozhodnutí o přestupech či hostování
Založení, přejmenování, obnova a zrušení oddílů ve VISu
Různé
Usnesení

K programu nebyly připomínky a byl schválen.

(Hlasování: 4 0 0)

1. Kontrola plnění usnesení ze zápisu 01/2017 - 10/2019:
Splněné úkoly:
V daných termínech byly splněny nebo nejsou dále sledovány tyto úkoly:
080/10, 081/10, 082/10, 083/10, 084/10, 085/10 a 086/10.
Nesplněné a trvající úkoly:
V daných termínech doposud nebyly splněny, termín splnění trvá nebo je sledován
průběžně u těchto úkolů:
013/01, 051/07 a 079/09.
(Hlasování: 4 0 0)
2. Kontrola provozu "Elektronických registrací":
Od 1.7.2011 je postupně zaváděn provoz "Elektronických registrací".
a) RMK rozhodla postupně po jednotlivých modulech předávat revitalizační komisi
k řešení připomínky k funkčnosti systému a co konkrétně není v souladu
s legislativou ČVS, a to:
- Leona Goldemundová (55118528) má být aktivním členem s platností průkazu člena ČVS do 3.10.2022 a nemá platnost vyznačenu,
- Ivana Mifková (26704480) je cizinec (SVK) a systém ji umožnil provést obnovu registrace dne 26.9.2018 na žádost č. 572320060, bez provedení transferu,
(Hlasování: 4 0 0)
b) RMK dále rozhodla prostřednictvím revitalizační komise řešit podněty členů
ČVS týkající se VIS, které RMK ČVS nedokáže vyřešit ve své kompetenci.
(Hlasování: 4 0 0)
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c) Průběžně probíhá zajištění "Oprávněných osob právnických osob – oddílů" do
VISu. Na základě provedené kontroly oddílů je k dnešnímu dni v jednotlivých
krajích následující stav v %: PHA - 96,49 (114 – 110 – 4); STC - 89,47 (76 – 68
– 8); JHC - 94,83 (58 – 55 - 3); PLK - 97,92 (48 – 47 – 1); KVK - 82,14 (28 – 23
– 5); ULK - 81,08 (37 – 30 – 7); LBK 90,70 (43 – 39 – 4); HKK - 93,33 (90 – 84
– 6); PAK - 86,67 (45 – 39 – 6); VYS - 82,93 (41 – 34 – 7); JHM - 84,16 (101 –
85 – 16); OLK - 88,89 (45 – 40 – 5); ZLK - 91,89 (37 – 34 – 3) a MSK - 94,12
(85 – 80 – 5).
ČVS celkem 90,57 (848 – 768 – 80).
3. Plnění úkolů ze správní rady ČVS:
Správní radou ČVS byly RMK uloženy tyto úkoly:
04/19 a) Ukládá všem odpovědným osobám podílejícím se na přípravě Rozpisu
mistrovských soutěží ČVS dospělých a mládeže 2019/2020 zaslat předsedovi STK ČVS podklady a připomínky na jeho úpravy, a to nejpozději
do 20.02.2019.
odpovídá: předseda RMK
splněno
T: 20.02.2019
4. Návrh legislativních úprav předpisů:
RMK projednala, připravila a podala legislativní komisi ČVS návrhy na úpravu:
a) změna 03/2018 směrnice č. 05/2011 „Registrační řád volejbalu“, která:
- odstraňuje písemné podávání žádostí,
- zavádí oddělenou registraci hráčů beachvolejbalu,
- zpřesňuje podklady pro registraci členů a provedení registrace,
- opětovně zavádí rodná čísla členů,
- řeší registraci cizinců,
- zpřesňuje registraci a evidenci oddílů, zejména pobočných spolků,
- zavádí oddělenou registraci oddílů provozujících beachvolejbal,
- navrhuje změnu výši poplatků za registraci.
b) změna 07/2018 směrnice č. 06/2011 „Přestupní řád volejbalu“, která:
- odstraňuje písemné podávání žádostí,
- zpřesňuje podmínky pro přestupy, hostování, předčasné ukončení hostování
a jejich provedení,
- zavádí souběžné hostování hráčů volejbalu a beachvolejbalu,
- navrhuje změnu výši poplatků v přestupním a v hostovacím řízení,
- navrhuje změnu ve stanovení podmínek a výši odstupného ve volejbalu a
beachvolejbalu,
- navrhuje změnu výši poplatků za transfery do zahraničí,
(Hlasování: 4 0 0)
5. Rozhodnutí o přestupech či hostování:
RMK k dnešnímu dni zamítla, zamítla neprojednáním nebo schválila přes nevyjádření nebo námitky mateřského oddílu tyto přestupy:
a) Zamítnuté přestupy
-

žádné přestupy nebyly zamítnuty.
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b) Zamítnuté přestupy neprojednáním
-

tyto přestupy jsou evidovány v systému VIS a byly systémem automaticky zamítnuty.

c) Schválené přestupy, přes nevyjádření se mateřského oddílu
Klára Nejedlá (48298619)

330603445

09.02.2019

Volejbalový klub České Budějovice, z.s. (60074205) Volejbal Sokolov, z.s. (70858110)

Terezie Doubková (29510114)

636688410

Beachklub Ládví z.s. (22735135)

20.02.2019

SK Kometa Praha, z.s. (69780790)

Karolina Taušová (47299938)

207883338

Tělocvičná jednota Sokol Brno I (00557650)

14.03.2019

BEACH ACADEMY VIKTORIA BRNO, z.s. (03417581)

(Hlasování: 4 0 0)

d) Schválené přestupy, přes námitky mateřského oddílu
-

žádné přestupy nebyly schváleny, přes námitky mateřského oddílu.

e) Odvolání k přestupu
-

žádné odvolání proti rozhodnutí RMK nebylo podáno.

6. Založení, přejmenování, obnova a zrušení oddílů ve VISu:
a) RMK založila tyto nové oddíly:
- 2009 507 Patriot Čelákovice, spolek, 250 88 Čelákovice, Jana Kamaráda1995,
IČ: 06314503
- 3101 510 Škola volejbalu z.s., 370 01 České Budějovice 3, Riegrova
1781/33,
IČ: 07956223
b) RMK provedla obnovu těchto zrušených oddílů:
- 3105 025 Tělovýchovná jednota Sokol Vlachovo Březí, z. s., 384 22 Vlachovo Březí, náměstí Svobody 56,
IČ: 47259965
c) RMK provedla přejmenování těchto oddílů:
- žádný oddíl nebyl přejmenován.
d) RMK rozhodla o zrušení těchto oddílů:
- 2002 063 Spartak Žebrák, z.s., 267 53 Žebrák, Na Hřišti 60,
IČ: 45083649
- 4203 704 Tělocvičná jednota Sokol Terezín, 411 55 Terezín, Kréta 322,
IČ: 62769995
- 8003 702 Tělocvičná jednota Sokol Bohumín, 735 81 Bohumín, Komenského 263,
IČ: 18055796
- 8005 089 TJ Vítkov, 749 01 Vítkov, Zahradní 464,
IČ: 44941412
(Hlasování: 4 0 0)
7. Různé:
a) RMK zjistila duplicitní registrace:
-

Linda Krajčírová (19286149) – Linda Krajčírová (95056813),
Alena Bártová (71306603) – Alena Bártová (32800311),
Johana Šmídová (66021283) – Johana Šmídová (35592640),
Tereza Kafková (50340445) – Tereza Kafková (54728160),
Eva-Žofie Hlinková (24626448) – Eva Žofie Hlinková (37246355).
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Tyto duplicity vznikly nedopatřením při registraci. Aby nemohlo dojít k jejich
zneužití, tak registrace čísla uvedené jako druhé, bude ve spolupráci
s programátorem VISu zrušena.
(Hlasování: 4 0 0)
b) RMK zjistila nesprávně provedené registrace u těchto členů:
-

r.č. 46528854 r.č. 19286149 -

Ondřej Zákoutský – změna příjmení na Zákoucký,
Linda Krajčírová – změna roku narození z 1997 na 1977,

(Hlasování: 4 0 0)
c) RMK na žádost legislativní komise ČVS zpracovala přehled přestupů a hostování hráčů oddílu Volejbal Brno, a.s. EX-M a oddílu SK Volejbal Brno, z.s. 1-M“
a údaje o obou oddílech, které byly LK dne 22.3.2019 elektronicky zaslány.
d) Předseda ČVS p. Mgr. Marek Pakosta požaduje od RMK zpracovat podklady
pro zprávu o činnosti za období mezi zasedáním 4. a 5. výboru ČVS. Podklady
zpracuje předseda RMK do 1.4.2019.
(Hlasování: 4 0 0)
e) Na žádost generálního sekretáře ČVS p. Ing. Milana Labašty RMK zpracovala
přehled velikosti členské základny ČVS v členění mládeže a dospělých v letech
2008 – 2016. Podklady pro přehled byly převzaty z materiálu zpracovaném p.
Ing. Janem Přibem „Informace o vývoji členské základny volejbalu v letech 2008
– 2016 na základě podkladů z evidence VIS“ a dne 21.3.2019 elektronicky zaslány.
8. Usnesení:
087/11 Předávat Revitalizační komisi návrhy na řešení dle bodu 2., písm. a) a b).
odpovídá: předseda
T: průběžně
088/11 Plnit úkoly SR ČVS dle bodu 3.
odpovídá: předseda

T: průběžně

089/11 Provádět oznámení o rozhodnutí RMK dle bodu 5., písm. a) až d).
odpovídá: Tomáš Kavala
T: průběžně
090/11 Předat SR ČVS ke schválení oddíly uvedené v bodě 6., písm. a).
odpovídá: předseda
T: do 03.04.2019
091/11 Odstranit z VISu duplicity uvedené v bodě 7., písm. a).
odpovídá: předseda

T: do 30.04.2019

092/11 Provést ve VIS nesprávně provedené registrace dle bodu 7., písm. b).
odpovídá: sekretář
T: do 03.04.2019
093/11 Zpracovat podklady pro předsedu ČVS dle bodu 7., písm. d).
odpovídá: předseda
T: do 01.04.2019
Příští zasedání: 7. června 2019 v 16,00 hod., v Dřevěnici 57.
(!!! Bez pozvánek !!!).
Zapsal: Ing. Jaroslav Háza
V Praze 27. března 2019
Vladimír T a b a r a, v.r.
předseda RMK ČVS
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