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Z Á P I S č. 04/2018 
 

ze 4. zasedání RMK ČVS 
konaného dne 31. ledna 2018 v Brně 

 
Přítomni  - členové:  Ing. Jaroslav Háza, Tomáš Kavala, Václav Nidrle, Ing. Jan Přib, 

Štěpán Říha a Vladimír Tabara 
 - omluven: Martin Drobný   
 - hosté: ---- 
 
Program:  1. Kontrola plnění usnesení ze zápisu 01 - 03/2017 
 2. Kontrola provozu "Elektronických registrací" 
 3. Plnění úkolů ze správní rady ČVS 
 4. Čerpání rozpočtu RMK za rok 2017 
 5. Rozhodnutí o přestupech či hostování 
 6. Založení, přejmenování, obnova a zrušení oddílů ve VISu 
 7. Různé 
 8. Usnesení 
 

 K programu nebyly připomínky a byl schválen. (Hlasování: 6  0  0) 
 
 
1. Kontrola plnění usnesení ze zápisu 01 - 03/2017: 
                                         

 Splněné úkoly: 
 V daných termínech byly splněny nebo nejsou dále sledovány tyto úkoly: 
 021/02, 022/03, 023/03, 024/03, 025/03, 026/03, 027/03, 028/03 a 027/03. 
 Nesplněné a trvající úkoly: 
 V daných termínech doposud nebyly splněny, termín splnění trvá nebo je sledován 

průběžně u těchto úkolů: 
013/01. (Hlasování: 6  0  0) 
 

2. Kontrola provozu "Elektronických registrací": 
                                         

Od 1.7.2011 je postupně zaváděn provoz "Elektronických registrací".    

 a) 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, 

- při zrušení oddílu na jeho žádost podle RŘV článku 10, odst. 2., písm. c) v 
systému VIS tímto krokem mají být všichni jeho členové podle RŘV článku 7, 
odst. 2.2, písm. ba) převedeni do evidence bývalých členů s možností obno-
vení registrace do jakéhokoliv oddílu v ČVS podle článku 8, odst. 1.1. U čle-
nů, kteří byli na hostování, např. Magdalena Bukovská (114914), systém ne-
zrušil její hostování v oddílu Volejbalový klub Královo Pole, z.s. (65348028) a 
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provedl chybně přestup do oddílu Volejbalový klub Královo Pole, z.s. 
(65348028). 

- při zrušení oddílu, se musí zrušit i platnost průkazů členů ČVS, 
- pokud žádost má všechny náležitosti a není vyřízena RMK, tak nemůže být 

zamítnuta, 
- při zamítnutí žádosti umožnit RMK na e-mailovou adresu nebo MT žadatele 

sdělit důvod, 
- k hlášení VISu o konci platnosti průkazu člena ČVS pro člena, rodiče nebo 

zákonného zástupce doplnit větu: „Kontaktujte odpovědnou osobu svého od-
dílu“. 

- v systému VIS zajistit tisk adres na obálky, 
- v sekci pro zřizování přístupu do systému VIS dát práva KVS, tj. jejím před-

sedům a sekretářům, 
- vyřešit možnost bezproblémového tisku průkazů člena ČVS v současných 

verzích Windows. (Hlasování: 6  0  0) 
 

 b) 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 - 70,45 (44 – 31 – 13); LBK 90,70 (44 – 39 – 4); HKK - 91,21 (91 – 
83 – 8); PAK - 80,77 (52 – 42 – 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: 
 

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 splněno 1.1.2018 T: 05.01.2018 
 

25/06 b) Ukládá předsedovi RMK ČVS zveřejnit „Informace o vývoji počtu družstev 
mládeže v soutěžích do 30.6.2017“ na webových stránkách ČVS. 

  odpovídá: předseda RMK splněno 15.12.2017 T: 20.12.2017 
 

25/06 c) Ukládá předsedovi RMK ČVS zaslat „Informace o vývoji počtu družstev 
mládeže v soutěžích do 30.6.2017“ všem KVS a aktivním oddílům. 

  odpovídá: předseda RMK splněno 18.12.2017 T: 20.12.2017 
 

04/07 a) Ukládá všem odpovědným osobám podílejícím se na přípravě Rozpisu 
mistrovských soutěží ČVS dospělých a mládeže 2018/2019 zaslat předse-
dovi STK ČVS podklady a připomínky na jeho úpravy, a to nejpozději 
do 15.2.2018. 

  odpovídá: předseda RMK trvá T: 15.02.2018 
 
 
 
 



              

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

strana 3 

 

4. Čerpání rozpočtu RMK za rok 2017: 
 

 Čerpání rozpočtu RMK za rok 2017 nemohlo být projednáno, protože ekonomickým 
úsekem sekretariátu ČVS nebyly dodány podklady. Bude předmětem programu 
příštího zasedání. (Hlasování: 6  0  0) 

 

5. 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 
  - žádné přestupy nebyly zamítnuty. 

 

 b) Zamítnuté přestupy neprojednáním 
  - tyto přestupy jsou evidovány v systému VIS a byly systémem automaticky zamítnuty. 
 

 c) Schválené přestupy, přes nevyjádření se mateřského oddílu 
   Zuzana Vrbková (125303)  714072880 08.12.2017   
   Tělocvičná jednota Sokol Brno I (00557650) BEACH ACADEMY VIKTORIA BRNO, z.s. (03417581) 
   Lenka Machová (115716)  557759222 14.12.2017 
   Sportovní klub bojových umění Hostivař, z.s. (48135216) Sportovní Klub školy ZŠ Mikulova Praha, spolek (26990270) 
   Veronika Krásová (125916)  691030829 23.01.2018 
   Sportovní klub bojových umění Hostivař, z.s. (48135216) Sportovní Klub školy ZŠ Mikulova Praha, spolek (26990270) 
        (Hlasování: 6  0  0) 
 

 d) Schválené přestupy, přes námitky mateřského oddílu 
  07 Marek Michal (122981)  254176404 03.01.2018   
 Volejbalový klub Ostrava, z.s. (70312958) Volejbal Ostrava, s.r.o. (05087571)  
 Námitka – odstupné ve výši 2.000,- Kč uhrazeno. (Hlasování: 6  0  0) 
 

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

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

 a) RMK ČVS založila tyto nové oddíly: 
- 1006 995 Česká asociace beachvolejbalových klubů, z.s., 140 00 Praha 

4 - Krč, Horáčkova 1213/21 
    IČ: 04175433 
  - 5302 501 Beachpoint z. s., 530 06 Pardubice – Staré Čívice, Přeloučská 

395 
    IČ: 06633382  
  - 6404 505 TJ Lokomotiva Břeclav volejbalový oddíl, pobočný spolek, 

690 02 Břeclav, Veslařská 2753/1a 
    IČ: 06398570     (Hlasování: 6  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: 
  - 4207 141 Beach Aréna Ústí, z.s., 400 11 Ústí nad Labem, Větrná 2730/38 
    IČ: 22675264 
  - 6404 007 TJ Lokomotiva Břeclav, z.s., 690 02 Břeclav, Denisova 4 
    IČ: 18511830  (Hlasování: 6  0  0) 
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7. Různé: 
 

 a) RMK ČVS zjistila duplicitní registrace: 
 - Břetislav Habarta (040433) – Břetislav Habarta (113143) zemřel, 
 - Jaroslav Javůrek (003942) – Jaroslav Javůrek (127932) zemřel, 
 - Zdeněk Vrbenský (001337) – Zdeněk Vrbenský (133278) zemřel, 
 - Josef Hrazdíra (040314) – Josef Hrazdíra (128287) zemřel, 
 - Jaroslav Žajdlík (092543) – Jaroslav Zajdlík (011435), 
 - Martin Mihaliček (090605) – Martin Mihalíček (067660), 
 - Roman Nedomlel (010910) – Roman Nedomlel (082290) 
  

 Tyto duplicity vznikly nedopatřením při registraci. Aby nemohlo dojít k jejím 
zneužití, tak registrace čísel uvedených jako druhé, bude ve spolupráci 
s programátorem VISu zrušeny. (Hlasování: 6 0  0) 

 

 b) RMK se zabývala registrací pobočných spolků při oddílech. Do příštího zasedá-
ní členové RMK podají návrhy na řešení. (Hlasování: 6  0  0) 

 

 c) V systému VIS byla zjištěna registrace oddílu č. 4207505 s názvem TJ Slovan 
Chabařovice, z.s., (18383483), když pod tímto číslem by měl být oddíl s ná-
zvem Volejbalový klub Slovan Chabařovice (44554052). Oddíl s názvem TJ 
Slovan Chabařovice, z.s., (18383483) by měl mít č. 4207019. 

  RMK rozhodla po konzultaci s předsedou oddílu p. Vlastimilem Pabiánem 
(002907), v systému VIS provést opravu čísla oddílu s názvem TJ Slovan 
Chabařovice, z.s., (18383483) na 4207019. (Hlasování: 6  0  0) 

 

d) RMK rozhodla o vybavení registračního místa v Brně novým počítačem.  
  (Hlasování: 6  0  0) 
e) RMK rozhodla přeložit zasedání RMK v Dřevěnici z pátku 1.6.2018 na středu 

6.6.2018. (Hlasování: 6  0  0) 

 
8. Usnesení: 
 

030/04 Předat požadavky RMK revitalizační komisi dle bodu 2., písm. a). 
 odpovídá: Martin Drobný  T: do 28.02.2018 
 

031/04 Plnit úkoly SR ČVS dle bodu 3.  
 odpovídá: předseda  T: průběžně 
 

032/04 Provádět oznámení o rozhodnutí RMK ČVS dle bodu 5., písm. a) až d). 
 odpovídá: Tomáš Kavala  T: průběžně 
 

033/04 Předat SR ČVS ke schválení oddíly uvedené v bodě 6., písm. a). 
 odpovídá: předseda  T: do 07.02.2018 
 

034/04 Odstranit z VISu duplicity uvedené v bodě 7., písm. a). 
 odpovídá: předseda T: do 28.02.2018 
 

035/04 Podat návrhy na řešení registrací pobočných spolků při oddílech. 
 odpovídá: všichni T: do 04.04.2018 
 

036/04 Provést v systému VIS opravu čísla oddílu dle bodu 7., písm. c). 
 odpovídá: předseda T: do 01.02.2018 
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037/04 Předat generálnímu sekretáři ČVS požadavek na vybavení registračního místa 
v Brně novým počítačem. 

 odpovídá: předseda T: do 01.02.2018 
 

 
 

Příští zasedání:  4. dubna 2018 v 10,00 hod., v Praze, Bělohorská 19. 
  

 (!!! Bez pozvánek !!!).  
 
Zapsal: Ing. Jaroslav Háza 
 
V Brně 31. ledna 2018 
 Vladimír T a b a r a, v.r. 
  předseda RMK ČVS 


