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Z Á P I S č. 08/2018 
 

z 8. zasedání RMK ČVS 
konaného dne 3. října 2018 v Praze 

 

Přítomni  - členové:  Ing. Jaroslav Háza, Václav Nidrle, Ing. Jan Přib a Vladimír Ta-
bara 

 - omluven: Martin Drobný, Tomáš Kavala a Štěpán Říha 
 - hosté: ---- 
 

Program:  1. Kontrola plnění usnesení ze zápisu 01/2017 - 07/2018 
 2. Kontrola provozu "Elektronických registrací" 
 3. Plnění úkolů ze správní rady ČVS 
 4. Zpracování návrhu „Plánu činnosti RMK na rok 2018“ 
 5. Zpracování statistických údajů za léta 2000 - 2017“ 
 6. Rozhodnutí o přestupech či hostování 
 7. Založení, přejmenování, obnova a zrušení oddílů ve VISu 
 8. Metodický pokyn k doplnění rodného čísla 
 9. Různé 
 10. Usnesení 
 

 K programu nebyly připomínky a byl schválen. (Hlasování: 4  0  0) 
 

1. Kontrola plnění usnesení ze zápisu 01/2017 - 07/2018: 
                                         

 Splněné úkoly: 
 V daných termínech byly splněny nebo nejsou dále sledovány tyto úkoly: 
 046/06, 052/07, 053/07, 055/07, 056/07, 057/07, 058/07 a 059/07. 
 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 054/07. (Hlasování: 4  0  0) 
 

2. Kontrola provozu "Elektronických registrací": 
                                         

Od 1.7.2011 je postupně zaváděn provoz "Elektronických registrací".  

  

  a) RMK projednala situaci vzniklou na registračních pracovištích v Praze a Brně 
po zavedení přečíslování členů ČVS, tisku průkazu člena ČVS s novou grafikou 
a provedené revitalizaci modulů Registrace a Oddíly, jelikož byla oprávněným 
osobám oddílů u svých členů odebrána možnost provádět úpravu telefonních 
čísel, e-mailových adres, zřizování a obnovu přístupu do systému VIS. 

   Tato činnost byla přenesena na dosavadní dva pracovníky registrace, a to bez 
změny jejich pracovní náplně. Jejich časová pracovní vytíženost se tím natolik 
zvýšila, že nejsou schopni výše uvedené činnosti provádět, včetně vyřizování 
s tím spojené korespondence, aniž by nezanedbávali svou hlavní pracovní čin-
nost, tj. provádění registrací, přestupů, hostování, tisk a distribuci průkazů členů 
ČVS a ostatní administrativu. 
RMK ČVS se obává, že neřešení vzniklé situace by vedlo k nespokojenosti 
části členské základny ČVS, která využívá služby registračních pracovišť. 
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   Z výše uvedených důvodů RMK ČVS neprodleně navrhuje, s účinností od 
1.11.2018, pověřit touto činností za měsíční odměnu 5.000,- Kč Vladimíra Ta-
baru jako externího pracovníka, tj. odborníka znalého teoreticky i prakticky 
registračně matriční problematiku a práci se systémem VIS. 

   (Hlasování: 4  0  0) 
 

b) RMK předala Revitalizační komisi k řešení: 
- nelze zrušit registraci na žádost člena, protože je podmíněno zrušením hos-

tování, 
- odstranění člena ze soupisky z nezjištěné příčiny, 
- nesoulad doby platnosti průkazů vytisknutých a uvedených v systému VIS, 

- obnovit systémem VIS zasílání zpráv o ukončení platnosti průkazu člena 
ČVS se správnou češtinou,  

- odstranit chybu v označení platnosti průkazu u neaktivních členů, 
- odstranit chybu vyznačení registračního čísla při tisku soupisky,   
- v systému VIS vylepšit vyhledávání členů ČVS, 
- změnit nastavení práv pro pracovníky registrace od práva „4 – Správce“, 
- umožnit oprávněným osobám oddílů, sekretářům KVS, předsedům KVS, 

předsedům odborných komisí měnit u členů fotografie, nepovinné údaje a 
zřizovat oprávnění 

- opravit zasílaná hlášení systémem VIS stylisticky, gramaticky a věcně, 
- vyřešit zobrazování zemřelých členů a jejich platnosti průkazů, 

 

c) RMK požaduje prostřednictvím Revitalizační komise řešit podněty členů ČVS 
týkající se VIS, které RMK ČVS nedokáže vyřešit ve své kompetenci. 

    (Hlasování: 4  0  0) 
 

 d) 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 - 96,52 (115 – 111 – 4); STC - 85,90 (78 – 67 
– 11); JHC - 94,55 (55 – 52 - 3); PLK - 95,92 (49 – 47 – 2); KVK - 76,67 (30 – 
23 – 7); ULK - 75,00 (40 – 30 – 10); LBK 90,70 (43 – 39 – 4); HKK - 93,10 (87 – 
81 – 6); PAK - 83,67 (49 – 41 – 8); VYS - 82,93 (41 – 34 – 7); JHM - 84,31 (102 
– 86 – 16); OLK - 88,89 (45 – 40 – 5); ZLK - 91,89 (37 – 34 – 3) a MSK - 92,05 
(88 – 82 – 7). 

  ČVS celkem 89,17 (859 – 766 – 93). 
 
3. Plnění úkolů ze správní rady ČVS: 
 

Správní radou ČVS byly RMK uloženy tyto úkoly: 
 

13/13 q) Ukládá všem správcům kapitol předat podklady vedoucímu Ekonomického 
úseku ČVS dle předloženého harmonogramu. 

  odpovídá: předseda RMK splněno T: průběžně 
 

26/15 a) Ukládá předsedovi RMK ČVS předložit předsedovi LK ČVS návrh úpravy 
směrnice č. 05/2011 „Registrační řád volejbalu“ k opětovnému zavedení 
rodného čísla při podání přihlášky za člena ČVS s účinností od 1.7.2019. 

  odpovídá: předseda RMK splněno T: 30.09.2018 
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 26/15 b) Ukládá předsedovi RMK ČVS předložit předsedovi LK ČVS Metodický 
pokyn k doplnění rodného čísla u aktivních členů ČVS. 

  odpovídá: předseda RMK  T: 31.12.2018 
 

 26/15 d) Ukládá předsedovi RMK ČVS předložit návrhy na úpravy v modulech týka-
jících se činnosti RMK ČVS revitalizační komisi ČVS k projednání. 

  odpovídá: předseda RMK  T: 30.11.2018 
 

4. Zpracování návrhu „Plánu činnosti RMK na rok 2018“: 
                                         

 Sekretář RMK p. Ing. Jaroslav Háza předložil k projednání návrh „Plánu činnosti 
RMK na rok 2019“. Návrh „Plánu činnosti RMK na rok 2019“ byl po projednání a 
doplnění schválen a je přílohou č. 1 tohoto zápisu. (Hlasování: 4  0  0) 

 

5. Zpracování statistických údajů za léta 2008 - 2017: 
                                         

a) Dokument předložený p. Ing. Janem Přibem „Informace o vývoji členské základny 
volejbalu v letech 2008 – 2017“ zpracovaný na základě podkladů z evidence VIS byl 
po připomínkovém řízení členů RMK projednán a schválen. Dokument bude předlo-
žen správní radě ČVS s doporučením, aby byl zveřejněn na webových stránkách 
ČVS a elektronickou poštou zaslán všem KVS a aktivním oddílům. 
 (Hlasování: 4  0  0) 
 

b) Ing. Jan Přib předloží do 30.11.2018 materiál s názvem „Informace o vývoji počtu 
družstev mládeže v soutěžích do 30.6.2018“. Členové RMK ČVS si jej prostudují a 
podají připomínky k rukám předkladatele do příštího zasedání. (Hlasování: 4  0  0) 

 

6. Rozhodnutí o přestupech či hostování: 
                                         

 RMK k dnešnímu dni zamítla, zamítla neprojednáním nebo schválila přes nevyjád-
ření 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 
   Luděk Kohout (96160002)  782823253 13.09.2018   
   Tělocvičná jednota Sokol Nový Bydžov (15061779) TJ Jiskra Novbý Bydžov, z.s. (15062155) 

   Evelína Doležalová (56484290)  892774984 13.09.2018 
   SK Slavia Praha - volejbal, z.s. (49629191) Policejní volejbalový klub Olymp Praha z.s. (62941712) 

   Ivana Kaňková (88263546)  301532031 15.09.2018 
   Sportovní klub Španielka Řepy z.s. (27034933) Tělocvičná jednota Sokol Šternberk (62335421))   

   Jana Šuríková (42884390)  162136899 15.09.2018 
   LAPOS PZ spol. s r.o. (47973030) Tělovýchovná jednota Nový Jičín, z.s. (44937504)  

   Tomáš Klbík (82730162)  117381710 21.09.2018 
   Volejbalový klub České Budějovice, z.s. (60074205)  TJ DYNAMO České Budějovice z.s. (48208965) 

   Zdeněk Hladký (76414452)  893695249 22.09.2018 
   Tělovýchovná jednota Sokol Opava - Kateřinky, z.s. (44941846) Volejbalový klub Kylešovice, z.s. (66144337)  

   Veronika Schandlová (19312208)  735413391 22.09.2018 
   SKUP Olomouc, z.s. (00562335) Tělocvičná jednota Sokol Šternberk (62335421)  

   Sára Müllerová (83363729)  956456290 23.09.2018 
   Tělovýchovná jednota Lokomotiva Liberec I, z.s. (00483371) Beach club Harcov - Liberec, z.s. (04282680)  

   Tomáš Klement (20171630)  296114636 23.09.2018 
   Tělovýchovná jednota Budoclub Písek (46665978) Tělocvičná jednota Sokol Písek (48256943)  

   Lenka Mikulášková (98821147)  223675094 25.09.2018 
   TJ Jiskra Dobronín, z.s. (48461695)  Tělovýchovná jednota Sokol Štoky, z.s. (15058298)  
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   Ivan Jakubíček (95492298)  194642698 27.09.2018 
   Tělovýchovná jednota Starý Harcov Liberec z.s. (46744151) VK Dukla Liberec (46746765))  

   Kateřina Mikulášková (18967572)  834428053 28.09.2018 
   TJ Jiskra Dobronín, z.s. (48461695)  Tělovýchovná jednota Sokol Štoky, z.s. (15058298)  

   Kateřina Bělavská (64254152)  796210888 28.09.2018 
   Just Sport and fun z.s. (01475550) Policejní volejbalový klub Olymp Praha z.s. (62941712)  

   Kateřina Bělavská (64254152)  986708485 29.09.2018 
   Just Sport and fun z.s. (01475550) Policejní volejbalový klub Olymp Praha z.s. (62941712)  

   Eliška Fichtlová (41103468)  543749911 03.10.2018 
   Policejní volejbalový klub Olymp Praha z.s. (62941712) Tělocvičná jednota Sokol Praha Vršovice (00552941)  

        (Hlasování: 4  0  0) 

 d) Schválené přestupy, přes námitky mateřského oddílu 
  22 Michal Křižák (90736512)  240626256 06.09.2018   
   Sportovní klub volejbalu Havířov, z.s. (48806323) Volejbalová akademie mládeže Havířov, z.s. (04319478) 

   Námitka – odstupné ve výši 2.000,- Kč bylo uhrazeno. 
  23 Daniela Urešová (55082088)  296410252 17.09.2018   
   TJ Lokomotiva Plzeň z.s. (40525724) Sportovní klub 15. základní školy v Plzni, z.s. (70809089) 

 Námitka – na odstupné není nárok podle PŘV článku 11, odst. 2., písm. a).  
       (Hlasování: 4  0  0) 

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

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

 a) RMK založila tyto nové oddíly: 
  - žádný oddíl nebyl založen.  
 

 b) RMK vzala na vědomí obnovu těchto zrušených oddílů: 
  - 1006 999 Transfery, 160 17 Praha 6 - Břevnov, Zátopkova 100/2, PS. 40,  
    IČ: 99999999 
    Oddíl byl obnoven programátorem VISu, bez rozhodnutí RMK. 

  (Hlasování: 4  0  0) 
 c) RMK provedla přejmenování těchto oddílů: 
  - žádný oddíl nebyl přejmenován. 
  

 d) RMK rozhodla o zrušení těchto oddílů: 
  - 1003 503 SK SETTO o.s., 251 01 Říčany - Jažlovice, Na dlouhém 85, 
    IČ: 65401883 
  - 1006 501 ŠSK ZŠ Laudova Praha, 164 00 Praha 6 - Nebušice, K vinicím 

202/386, 
    IČ: 48133841 
  - 1006 503 D.A.M.O. spol. s r.o., 164 00 Praha 6 - Nebušice, K vinicím 

202/386, 
    IČ: 49242512 
  - 2008 504 Školní sportovní klub při Gymnáziu v Nymburce, o.s., 288 02 

Nymburk, Komenského 779, 
    IČ: 22668501 
  - 2009 701 Tělocvičná jednota Sokol Říčany a Radošovice, 251 01 Říča-

ny, Sokolská 395, 
    IČ: 16556836 
  - 3101 067 Sportovní klub Včelná z.s., 373 82 Včelná u Českých Budějovic, 

U stadionu 272, 
    IČ: 14498570 
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  - 3201 025 TJ Slavoj Koloveč, z.s., 345 43 Koloveč, Sportovní 334, 
    IČ: 18230725 
  - 3207 025 Tělovýchovná jednota Sokol Planá, z.s., 348 15 Planá u Mari-

ánských Lázní, Revoluční 517, 
    IČ: 18252656 
  - 4102 013 TJ Jáchymov z.s., 362 51 Jáchymov, nám.Republiky 75, 
    IČ: 00478962 
  - 4102 161 Volejbalovotenisový klub Žlutice, spolek, 364 52 Žlutice, Mlýn-

ská 460, 
    IČ: 70878595 
  - 4103 026 Sport klub Oloví, z.s., 357 07 Oloví, Tovární, 
    IČ: 18249574 
  - 4206 503 Všesportovní centro Teplice Lázně, 415 02  Teplice - Trnovany, 

Antonína Sochora 1516, 
    IČ: 68975422 
  - 4207 100 Volejbalový klub Tygrů, 400 01 Ústí nad Labem - Bukov 1, Du-

kelských hrdinů 545/29, 
    IČ: 70226237 
  - 4207 116 Sportovní klub SpolReg Ústí nad Labem, 400 01 Ústí nad La-

bem 1, Okružní 116/4, 
    IČ: 63154404 
  - 5201 222 Sportovní vodácký spolek - HK, 500 09 Hradec Králové 9, Na 

občinách 928, 
    IČ: 64811077 
  - 5203 125 Volejbalový klub Puls ZBA Nové Město nad Metují, 549 01 No-

vé Město nad Metují, ČSA 376, 
    IČ: 48652652 
  - 5302 279 VK Lázně Bohdaneč, 533 41 Lázně Bohdaneč, Jana Veselého 

421, 
    IČ: 27041425 
  - 6303 054 TJ Slavoj Žirovnice, 394 68 Žirovnice, Komenského 456, 
    IČ: 49056743 
  - 6403 705 Tělocvičná jednota Sokol Rosice, 665 01 Rosice u Brna, Tyršo-

va, 
    IČ: 48480461 
  - 6406 022 Tělovýchovná jednota Slovan Ivanovice na Hané, z.s., 683 23 

Ivanovice na Hané, 
    IČ: 46270710 
  - 7103 014 TJ Sokol Brodek u Prostějova, z.s., 798 07  Brodek u Prostějo-

va, 
    IČ: 16367634 
  - 7203 007 TJ Sokol Horní Bečva z.s., 756 57 Horní Bečva, 
    IČ: 44740565 
  - 8002 020 TJ Spartak Jablunkov, 739 91  Jablunkov, Bělá 1057, 
    IČ: 60045744 
  - 8002 068 TJ Důl Staříč, 739 43 Staříč, Gagarinova 1767, 
    IČ: 60340819 
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  - 8004 504 LAPOS PZ spol. s r.o., 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, Nádraž-
ní 140, 

    IČ: 47973030 (Hlasování: 4  0  0) 
 
8. Metodický pokyn k doplnění rodného čísla: 
 

 RMK ČVS pověřila vypracováním návrhu „Metodického pokynu“ k doplnění rodného 
čísla u aktivních členů ČVS p. Vladimíra Tabaru a stanovila následující zadání: 
- rodné číslo bude používáno výhradně z důvodu pro: 

- jedině nejlépe možnou identifikaci člena – odstranění duplicitních registrací, 
- kontrolu počtu členů oddílu při žádosti o dotaci – aktivní člen bez zadaného 

rodného čísla v systému VIS nebude do počtu členů oddílu pro dotaci zahr-
nut, 

- rodné číslo člena ČVS bude po jeho zadání do systému VIS zobrazeno pouze 
pro příslušného člena, rodiče, či zákonného zástupce v modulu Osobní nasta-
vení a v modulu Registrace uživatelům s právem „8 – Správce“ a vyšším, 

- doplnění rodného čísla bude prováděno průběžně s možností od 1.7.2019, 
- nedoplnění rodného čísla nebude mít vliv na platnost průkazu člena ČVS, a tím 

na jeho aktivní činnost v ČVS, 
- z doplnění rodného čísla budou vyjmuti členové cizích národních federací star-

tujících v soutěžích ČVS, 
- v systému VIS zavést u člena ČVS kontrolu správnosti stávajícího a doplňující-

ho rodného čísla a v případě chyby zavést způsob její opravy, 
- k doplnění rodného čísla dojde v systému VIS: 

- vždy při podání žádosti „Přihláška k registraci“ a dále při podání žádosti „Ob-
nova registrace“, „Ohlášení hostování“, „Ohlášení přestupu“, „Předčasné 
ukončení hostování“ a „Vystavení nového průkazu“. V případě, že v žádosti 
rodné číslo žadatel nedoplní, tak mu nebude umožněno v žádosti pokračo-
vat, 

- každý člen, který má zřízen přístup do systému VIS, bude mít možnost 
v modulu Osobní nastavení své rodné číslo doplnit. Tuto možnost budou mít i 
rodiče, či zákonní zástupci pro své svěřence do věku 15. let, 

oprávněná osoba aktivního oddílu s právem „6 – Správce“, bude mít možnost 
v modulu Oddíly u aktivních členů oddílu, kteří budou označeni, že nemají 
v systému VIS rodné číslo vyznačeno, je doplnit. 
 

Návrh „Metodického pokynu“ k doplnění rodného čísla u aktivních členů ČVS 
bude předložen na příštím zasedání RMK, tj. dne 5.12.2018  k jeho projednání a 
schválení, a poté předložen LK ČVS. (Hlasování: 4  0  0) 

 

 

9. Různé: 
 

 a) RMK ČVS zjistila duplicitní registrace: 
 - Tereza Fivebrová (32429784) – Tereza Fivébrová (12133757), 
 - Barbora Čmerdová (89967711) – Barbora Cmerdová (80353511), 
 - Rojas Guevara Andy Augustin (81425724) – Rojas Guevara Andy Augustin 

(55914735). 
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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) Transfery do zahraničí: 
  Uskutečněno 70 transferů do zahraničí. Z toho je 11 s neplatným průkazem 

člena a 1 není členem ČVS, a to: 
  - Jitka Jizerová (39505544) – neaktivní člen, původní oddíl Tělovýchovná 

jednota Bižuterie, z.s., platnost průkazu byla do 5.3.2012, chybné datum 
narození 24.10.1986 (ne 26.10.1986), vystavit nový průkaz člena ČVS. 

  - Pavla Kramářová (59762510) – neaktivní člen, původní oddíl TJ Auto Ško-
da Mladá Boleslav, z.s., platnost průkazu byla do 7.8.2012, vystavit nový 
průkaz člena ČVS. 

  - Soňa Mikysková (74665961) – neaktivní člen, původní oddíl Volejbalový 
klub Královo Pole, z.s., platnost průkazu byla do 11.9.2017, vystavit nový 
průkaz člena ČVS. 

  - Martin Hrubeš (97926916) – aktivní člen, oddíl Volejbalový sportovní klub 
Český Krumlov z.s., platnost průkazu byla do 21.8.2018, vystavit nový prů-
kaz člena ČVS. 

  - Jan Kalkus (20575065) – neaktivní člen, původní oddíl SK VOLEJBAL Ústí 
nad Labem, z.s., platnost průkazu byla do 26.9.2012, vystavit nový průkaz 
člena ČVS. 

  - Jaromír Koláčný (73888944) – aktivní člen, oddíl Volleyball.cz Kladno, 
platnost průkazu byla do 9.1.2018, vystavit nový průkaz člena ČVS. 

  - Tereza Faitová (70741942) – aktivní člen, oddíl TJ Lokomotiva Plzeň z.s., 
platnost průkazu byla do 17.9.2018, vystavit nový průkaz člena ČVS. 

  - Aleš Berounský – není členem ČVS. 
  - Adéla Novotná (69972351) – neaktivní člen, původní oddíl Sportovní Klub 

školy ZŠ Mikulova Praha, spolek, platnost průkazu byla do 5.9.2018, vysta-
vit nový průkaz člena ČVS. 

  - Petr Calábek (29572036) – neaktivní člen, původní oddíl SKUP Olomouc, 
z.s., platnost průkazu byla do 21.9.2018, vystavit nový průkaz člena ČVS. 

  - Tereza Pluhařová (52947316) – aktivní člen, oddíl Policejní volejbalový 
klub Olymp Praha z.s., platnost průkazu byla do 17.9.2018, vystavit nový 
průkaz člena ČVS. 

  - Klára Petrovická (87294064) – aktivní člen, oddíl Volejbalový sportovní 
klub Spartak Děčín z.s., platnost průkazu byla do 17.9.2018, vystavit nový 
průkaz člena ČVS. 

 

  RMK ČVS nesouhlasí s výkladem mezinárodního sekretáře ČVS, že transfer 
není možné odmítnout z důvodu neplatnosti průkazu, či neregistrování v ČVS. 

   (Hlasování: 4  0  0) 
  

 c) Předseda RMK podal informaci o neprojednání předloženého návrhu na zrušení 
tisku průkazu člena ČVS správní radou ČVS dne 19.9.2018. 

  

 d) RMK ČVS se zabývala nezajištěním dostatečného počtu kreditních karet pro 
tisk nových průkazů člena ČVS. RMK ČVS rozhodla zaslat generálnímu sekre-
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táři ČVS písemný požadavek na plynulé doplňování kreditních karet. Zněním 
písemného požadavku byl pověřen p. Václav Nidrle. (Hlasování: 4  0  0) 

 
10. Usnesení: 
 

060/08 Podat SR ČVS návrh na řešení situace dle bodu 2., písm. a). 
 odpovídá: předseda  T: do 10.10.2018 
 

061/08 Podávat Revitalizační komisi návrhy na řešení dle bodu 2., písm. c).  
 odpovídá: předseda  T: průběžně 
 

062/08 Plnit úkoly SR ČVS dle bodu 3.  
 odpovídá: předseda  T: průběžně 
 

063/08 Předat SR ČVS „Informace o vývoji členské základny volejbalu v letech 2008 – 
2017“ zpracované na základě podkladů z evidence VIS k dalšímu využití. 

 odpovídá: předseda  T: do 10.10.2018 
 

064/08 Předložit „Informace o vývoji počtu družstev mládeže v soutěžích do 30.6.2018“ 
zpracované na základě podkladů z evidence VIS k připomínkám. 

 odpovídá: Ing. Jan Přib  T: do 30.11.2018 
 

065/08 Provádět oznámení o rozhodnutí RMK dle bodu 6., písm. a) až d). 
 odpovídá: Tomáš Kavala  T: průběžně 
 

066/08 Předat SR ČVS ke schválení oddíly uvedené v bodě 7., písm. a). 
 odpovídá: předseda  T: do 10.10.2018 
 

067/08 Provést vypracování návrhu „Metodického pokynu“ k doplnění rodného čísla u 
aktivních členů ČVS dle bodu 8. 

 odpovídá: předseda T: do 05.12.2018 
 

068/08 Odstranit z VISu duplicity uvedené v bodě 9., písm. a). 
 odpovídá: předseda T: do 05.12.2018 
 

069/08 Pokusit se vyřešit transfery s neplatnými průkazy dle bodu 9., písm. b). 
 odpovídá: sekretář T: do 05.12.2018 
 

070/08 Vypracovat písemný požadavek dle bodu 9., písm. d). 
 odpovídá: Václav Nidrle T: do 08.10.2018 
 

 

Příloha č. 1 Návrh Plánu činnosti RMK ČVS na rok 2019 
 

 
Příští zasedání:  5. prosince 2018 v 10,00 hod., v Praze, Bělohorská 19. 
  

 (!!! Bez pozvánek !!!).  
 
Zapsal: Ing. Jaroslav Háza 
 
V Praze 3. října 2018 
 Vladimír T a b a r a, v.r. 
 předseda RMK ČVS 
 
 


