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Z Á P I S č. 03/2017 
 

ze 3. zasedání RMK ČVS 
konaného dne 6. prosince 2017 v Praze 

 
Přítomni  - členové:  Martin Drobný, Ing. Jaroslav Háza, Václav Nidrle, Ing. Jan Přib 

a Vladimír Tabara 
 - omluven: Tomáš Kavala a Štěpán Říha 
 - hosté: ---- 
 
Program:  1. Kontrola plnění usnesení ze zápisu 02/2017 
 2. Kontrola provozu "Elektronických registrací" 
 3. Plnění úkolů ze správní rady ČVS 
 4. Telefony – paušální náhrady za II. pololetí 2017 
 5. Zpracování statistických údajů za léta 2000 – 2016 
 6. Rozhodnutí o přestupech či hostování 
 7. Založení, přejmenování, obnova a zrušení oddílů ve VISu 
 8. Různé 
 9. Usnesení 
 
1. Kontrola plnění usnesení ze zápisu 02/2017: 
                                         

 Splněné úkoly: 
 V daných termínech byly splněny nebo nejsou dále sledovány tyto úkoly: 
 015/02, 016/02, 017/02, 018/02, 019/02 a 020/02. 
 Nesplněné a trvající úkoly: 
 V daných termínech doposud nebyly splněny, termín splnění trvá nebo je sledován 

průběžně u těchto úkolů: 
013/01 a 021/02. (Hlasování: 5  0  0) 
 

2. Kontrola provozu "Elektronických registrací": 
                                         

Od 1.7.2011 je postupně zaváděn provoz "Elektronických registrací".  

 a) RMK doporučuje, aby v pracovní komisi k revitalizaci VIS byla zastoupena jed-
ním členem, a to p. Martinem Drobným. (Hlasování: 5  0  0) 

 

 b) RMK požaduje aby: 
 

- jako první byl revitalizován modul Registrace, Statistiky, Oddíly a Osobní na-
stavení, 

- revitalizace modulů Registrace, Statistiky, Oddíly a Osobní nastavení byla 
provedena za základě zadání a grafické úpravy zpracované předsedou RMK.
 (Hlasování: 5  0  0) 

 

 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 - 94,87 (117 – 111 – 6); STC - 81,48 (81 – 66 
– 15); JHC - 92,98 (57 – 53 - 4); PLK - 92,45 (53 – 49 – 4); KVK - 73,53 (34 – 
25 – 9); ULK - 71,11 (45 – 32 – 13); LBK 90,70 (44 – 39 – 4); HKK - 91,21 (91 – 
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83 – 8); PAK - 80,39 (51 – 41 – 10); VYS - 80,95 (42 – 34 – 8); JHM - 82,86 
(105 – 87 – 18); OLK - 87,23 (47 – 41 – 6); ZLK - 87,50 (40 – 35 – 5) a MSK - 
90,22 (92 – 83 – 9). 

  ČVS celkem 86,75 (898 – 779 – 119). 
 

3. Plnění úkolů ze správní rady ČVS: 
 

Správní radou ČVS byly RMK uloženy tyto úkoly: 
 

07/04 e) Ukládá předsedům odborných komisí ČVS účastnit se 1. porady předsedy 
ČVS s předsedy KVS a předsedy odborných komisí ČVS dne 25.11.2017 
a podat na této poradě informaci o činnosti komise. 

  odpovídá: předseda RMK splněno 25.11.2017 T: 25.11.2017 
 

03/05 b) Ukládá registračně matriční komisi ČVS předložit počty uhrazených licen-
čních příspěvků k 1.1.2018 za jednotlivá KVS na lednové (2018) zasedání 
správní rady ČVS. 

  odpovídá: předseda RMK  T: 05.01.2018 
 

4. Telefony – paušální náhrady za II. pololetí 2017: 
 

Níže uvedeným členům RMK ČVS byla za II. pololetí 2017 vyplacena paušálních 
částka za používání vlastních telefonů pro účely RMK ČVS takto:   

 Jméno a příjmení Činnost Počet měsíců Paušál/měsíc Celkem 
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 Vladimír Tabara předseda 6 300,- Kč 1.800,- Kč 
 Tomáš Kavala přestupy - námitky 6 100,- Kč 600,- Kč 
 Václav Nidrle VIS a webové stránky 6 100,- Kč 600,- Kč 
 Jaroslav Háza registrace a sekretář 6 100,- Kč 600,- Kč 
 Štěpán Říha registrace a hospodář 6 100,- Kč 600,- Kč 

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 Celkem za II. pololetí 2017    4.200,- Kč 
 

 Celková částka je zahrnuta v rozpočtu RMK ČVS na rok 2017. 
  (Hlasování: 5  0  0) 
 

5. Zpracování statistických údajů za léta 2000 - 2016: 
                                         

 Dokument předložený p. Ing. Janem Přibem „Informace o vývoji počtu družstev 
mládeže v soutěžích do 30.6.2017“ zpracované na základě podkladů z evidence 
VIS a hlášení KVS byl po připomínkovém řízení členů RMK projednán a schválen. 
Dokument bude předložen správní radě ČVS s doporučením, aby byl zveřejněn na 
webových stránkách ČVS a elektronickou poštou zaslán všem KVS a aktivním oddí-
lům. (Hlasování: 5  0  0) 

 

6. Rozhodnutí o přestupech či hostování: 
                                         

 RMK ČVS k dnešnímu dni zamítla, zamítla neprojednáním nebo schválila přes ne-
vyjádření nebo námitky mateřského oddílu tyto přestupy: 

 

 a) Zamítnuté přestupy 
  05 Lenka Langhammerová (103995)  323489637 03.10.2017   
 TJ Lokomotiva Plzeň z.s. (40525724) VSK ČVUT Praha z.s. (40765768)  
 Námitka – odstupné ve výši 30.000,- Kč nebylo uhrazeno. 
       (Hlasování: 5  0  0) 

 b) Zamítnuté přestupy neprojednáním 
  - tyto přestupy jsou evidovány v systému VIS a byly systémem automaticky zamítnuty. 
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 c) Schválené přestupy, přes nevyjádření se mateřského oddílu 
   Tomáš Sklenička (093600)  115158359 22.10.2017   
   Volejbalový klub Kladno, z.s. (62979680) Kladno volejbal cz (02107449) 
   Jana Čermáková (015983)  859613009 26.10.2017 
   VK Opava a.s. (26783975) Happy Sport Opava, z.s. (65888774) 
   Martina Bělicová (104873)  260382375 27.11.2017 
   Tělovýchovná jednota Ostrava (00561916) Sportovní klub Slezan Orlová, spolek (42864844) 
   Martin Čapek (090502)  951509027 29.11.2017 
   Sportovní klub Meteor Praha (00538469) TJ AVIA Čakovice, z.s. (00538051) 
        (Hlasování: 5  0  0) 
 

 d) Schválené přestupy, přes námitky mateřského oddílu 
  06 Jakub Jaborský (061084)  717856489 09.11.2017   
 Sportovní klub Slezan Orlová, spolek (42864844) Tělovýchovná jednota Hlučín, z.s. (14615762)  
 Námitka – na odstupné není nárok podle PŘV článku 11, odst. 2., písm. a). 
       (Hlasování: 5  0  0) 

 e) Odvolání k přestupu 
  - žádné odvolání proti rozhodnutí RMK nebylo podáno.  
       

7. Založení, přejmenování, obnova a zrušení oddílů ve VISu: 
                                         

 a) RMK ČVS založila tyto nové oddíly: 
  1003 505 Club Sport Vítkov, z.s., 250 63 Veleň, Ke hřišti 27 
    IČ: 22846026  
  8006 509 Volejbalový spolek Ostrava, 702 00 Ostrava – Moravská Ostra-

va, 28. října 2663/150 
    IČ: 00533831  (Hlasování: 5  0  0) 
 

 b) RMK ČVS provedla obnovu těchto zrušených oddílů: 
  - žádný oddíl nebyl obnoven. 
 

 c) RMK ČVS provedla přejmenování těchto oddílů: 
  - žádný oddíl nebyl přejmenován.    

 d) RMK ČVS rozhodla o zrušení těchto oddílů: 
  - 3207 036 TJ Slavoj Tachov, z.s., 347 01 Tachov, Pobřežní 1656 
    IČ: 18251064   
  - 4207 020 TJ Chlumec, z.s., 403 39 Chlumec u Chabařovic 
    IČ: 44552912 
  - 5101 049 TJ Zákupy, z.s., 471 23 Zákupy, Školní 340 
    IČ: 48282766 (Hlasování: 5  0  0) 
 

8. Různé: 
 

 a) RMK ČVS zjistila duplicitní registraci: 
 - Nikola Naskosová (129881) – Nikola Noskosová (129347), 
  

 Tato duplicita vznikla nedopatřením při registraci. Aby nemohlo dojít k jejímu 
zneužití, tak registrace čísla uvedené jako druhé, bude ve spolupráci 
s programátorem VISu zrušena. (Hlasování: 5  0  0) 

 
 
 

 b) Oddíl VK Karlovarsko, z.s. (02720132) požaduje uhrazení odstupného za níže 
uvedené přestupy: 

  Petr Šimáček (117208) dne 5.9.2017 přestoupil z oddílu VK Karlovarsko, z.s. 
(02720132) do oddílu Volejbal Sokolov, z.s. (70858110) na základě žádosti Oh-
lášení přestupu č. 718106647. 
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Petr Bural (107589) dne 5.9.2017 přestoupil z oddílu VK Karlovarsko, z.s. 
(02720132) do oddílu Volejbal Sokolov, z.s. (70858110) na základě žádosti Oh-
lášení přestupu č. 913804939.  

Daniel Geršák (107231) dne 21.11.2017 přestoupil z oddílu VK Karlovarsko, 
z.s. (02720132) do oddílu Volejbal Sokolov, z.s. (70858110) na základě žádosti 
Ohlášení přestupu č. 724085696. 
Ve všech žádostech v bodě č. 4. je zelený terčík s šedou fajkou, tj. že „Původní 
mateřský oddíl uplatňuje nárok na doplatek odstupného, podle PŘV, přílohy č. 
2, odst. 7.“ Pokud v průběhu 24 měsíců bude některý uveden na soupisce jiné 
soutěže než KP mužů, tak doplatek odstupného může původní mateřský oddíl 
po novém oddílu žádat. 
Následně ve všech žádostech v bodě č. 5 „Vyjádření oprávněné osoby původ-
ního mateřského oddílu:“ je zelený terčík s šedou fajkou, tj. že mateřský od-
díl VK Karlovarsko, z.s. (02720132) vydal s přestupem souhlasné stanovis-
ko. 
Podle PŘV v přílohy č. 2, odst. 1. v případě, že se oddíly nedohodnou na výši 
odstupného, může mateřský oddíl v souladu s článkem 11, odst. 2. PŘV poža-
dovat odstupné. V systému VIS jsou ve „Vyjádření oprávněné osoby původního 
mateřského oddílu:“ tři možnosti „Ano“ nebo „Smlouva“ nebo „Odstupné“. Od-
díl VK Karlovarsko, z.s. (02720132) nezadal „Odstupné“, čili odstupné prokaza-
telně nepožadoval. 
Výše uvedené žádosti měly všechny náležitosti, takže byly všechny v souladu s 
PŘV realizovány.  
RMK rozhodla, že výše uvedené přestupy jsou uzavřenou záležitostí a PŘV ne-
dává již RMK možnost do žádostí o přestupy jakýmkoli způsobem vstupovat. 
 (Hlasování: 5  0  0) 

 

c) RMK doporučuje správní radě ČVS zaregistrovat jako oddíl – právnickou osobu 
„Českou asociaci beachvolejbalových klubů, z.s.“ IČ 04175433, a to z důvodu, 
aby zahraniční hráči mohli bez komplikací startovat v soutěžích (turnajích) 
v beachvolejbalu. 
„Česká asociace beachvolejbalových klubů“ nemá v plánu sdružovat vlastní re-
gistrované členy (sdružuje totiž pouze oddíly zabývající se beachvolejbalem). 
Její registrace jako oddíl bude řešením, jak zahraničním hráčům vyřešit start v 
soutěžích ABV. Aktuálně jsou zahraniční hráči v systému VIS registrováni jako 
„neaktivní členové“, bez oddílové příslušnosti, nejsou jim vystavovány průkazy 
členů ČVS a není možné jejich registrační poplatky ani úhrady licenčních pří-
spěvků řešit prostřednictvím systému VIS. Odpovědnou osobou oddílu by byl p. 
Martin Drobný. (Hlasování: 5  0  0) 
 

9. Usnesení: 
 

022/03 Plnit úkoly SR ČVS dle bodu 3.  
 odpovídá: předseda  T: průběžně 
 

023/03 Zajistit vyplacení paušálních náhrad za telefony dle bodu 4. 
 odpovídá: Ing. Jaroslav Háza  T: do 15.12.2017 
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024/03 Předat SR ČVS „Informace o vývoji počtu družstev mládeže v soutěžích do 
30.6.2017“ zpracované na základě podkladů z evidence VIS a hlášení KVS 
k dalšímu využití. 

 odpovídá: předseda  T: do 07.12.2017 
 

025/03 Provádět oznámení o rozhodnutí RMK ČVS dle bodu 6., písm. a) až d). 
 odpovídá: Tomáš Kavala  T: průběžně 
 

026/03 Předat SR ČVS ke schválení oddíly uvedené v bodě 7., písm. a). 
 odpovídá: předseda  T: do 07.12.2017 
 

027/03 Odstranit z VISu duplicity uvedené v bodě 8., písm. a). 
 odpovídá: předseda T: do 31.12.2017 
 

028/03 Podat oddílu VK Karlovarsko, z.s. vyjádření RMK k přestupům. 
 odpovídá: předseda T: do 15.12.2017 
 

029/03 Podat návrh správní radě ČVS na doplnění člena pracovní komise k revitalizaci 
VIS. 

 odpovídá: předseda T: do 07.12.2017 
 

 
 

Příští zasedání:  31. ledna 2018 v 11,00 hod., v Brně, Vídeňská 9. 
  

 (!!! Bez pozvánek !!!).  
 
Zapsal: Ing. Jaroslav Háza 
 
V Praze 6. prosince 2017 
 Vladimír T a b a r a, v.r. 
  předseda RMK ČVS 


