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Z Á P I S č. 12/2019 
 

ze 12. zasedání RMK ČVS 
konaného dne 7. června 2019 v Dřevěnici 

 
 
Přítomni  - členové:  Ing. Jaroslav Háza, Václav Nidrle, Ing. Jan Přib, Štěpán Říha a 

Vladimír Tabara 
 - omluven: Martin Drobný, Tomáš Kavala    
 - hosté: ---- 
 
 
Program:  1. Kontrola plnění usnesení ze zápisu 01/2017 - 11/2019 
 2. Kontrola provozu „Elektronických registrací“ 
 3. Plnění úkolů ze správní rady ČVS 
 4. Telefony – paušální náhrady za I. pololetí 2019 
 5. Rozhodnutí o přestupech či hostování 
 6. Založení, přejmenování, obnova a zrušení oddílů ve VISu 
 7. Legislativní úpravy směrnic (RŘV, PŘV, SŘV a souvisejících směrnic) 
 8. Různé 
 9. Usnesení 
 

 K programu nebyly připomínky a byl schválen. (Hlasování: 5  0  0) 
 
1. Kontrola plnění usnesení ze zápisu 01/2017 - 11/2019: 
                                         

 Splněné úkoly: 
 V daných termínech byly splněny nebo nejsou dále sledovány tyto úkoly: 
 079/09, 087/11, 088/11, 089/11, 090/11, 091/11, 092/11 a 093/11. 
 Nesplněné a trvající úkoly:  
 V daných termínech doposud nebyly splněny, termín splnění trvá nebo je sledován 

průběžně u těchto úkolů: 
013/01 a 051/07. (Hlasování: 5  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:  

 - Anna Bémová - Mifková (12528389), Kateřina Bucková (39044753), Mi-
chaela Giuliani - Večerková (91701419), Zdena Vlčková – Zimmermanno-
vá (30019659) nemá v modulu Registrace vyznačenu platnost průkazu člena 
ČVS, je tudíž neaktivním členem, ale má vyznačen oddíl Český volejbalový 
svaz a v modulu Přestupy je v oddílu Český volejbalový svaz od 3.10.2012 a 
tedy je aktivním členem, 
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 - Michaela Vávrová (49702014), nemá v modulu Registrace vyznačenu plat-
nost průkazu člena ČVS, je tudíž neaktivním členem, ale má vyznačen oddíl 
Tělocvičná jednota Sokol Vysočany a v modulu Přestupy je v oddílu Tělo-
cvičná jednota Sokol Vysočany od 26.8.2016 a tedy je aktivním členem, 

 - Vladimír Matušů (96069357) byl neaktivní člen do 5.3.2012. Při označení ja-
ko „zemřelý“ se objeví platnost průkazu do dne vyznačení v systému VIS, tj. 
do 11.4.2019, dtto Zdeněk Němec (20422202) neaktivní člen do 31.5.2017, 

 - zemřelého člena již nejde vyhledat, tedy nelze zpětně doplnit údaje o datu 
úmrtí. (Hlasování: 5  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: 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 - 96,49 (114 – 110 – 4); STC - 90,91 (77 – 70 
– 7); JHC - 94,83 (58 – 55 - 3); PLK - 97,92 (48 – 47 – 1); KVK - 82,76 (29 – 24 
– 5); ULK - 81,08 (37 – 30 – 7); LBK 93,02 (43 – 40 – 3); HKK - 93,33 (90 – 84 
– 6); PAK - 86,67 (45 – 39 – 6); VYS - 82,93 (41 – 34 – 7); JHM - 85,71 (98 – 
84 – 14); OLK - 88,89 (45 – 40 – 5); ZLK - 91,89 (37 – 34 – 3) a MSK - 94,19 
(86 – 81 – 5). 

  ČVS celkem 91,04 (848 – 772 – 76). 
 
3. Plnění úkolů ze správní rady ČVS: 
 

Správní radou ČVS byly RMK uloženy tyto úkoly: 
 

12/22 d) Ukládá předsedům odborných komisí ČVS účastnit se 5. porady předsedy ČVS 
s předsedy KVS a předsedy odborných komisí dne 17.05.2019 a podat na této 
poradě informaci o činnosti. 

  odpovídá: předseda RMK omluva T: 17.05.2019 
 
4. Telefony – paušální náhrady za I. pololetí 2019: 
 

Níže uvedeným členům RMK ČVS byla za I. pololetí 2019 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 6 100,- Kč 600,- Kč 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 Celkem za I. pololetí 2019    4.200,- Kč 
 

 Celková částka je zahrnuta v rozpočtu RMK ČVS na rok 2019. (Hlasování: 5  0  0) 
 
5. Rozhodnutí o přestupech či hostování: 
                                         

 RMK k dnešnímu dni zamítla, zamítla neprojednáním nebo schválila přes nevyjád-
ření nebo námitky mateřského oddílu tyto přestupy: 
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 a) Zamítnuté přestupy 
 34 Kristýna Rymonová (86680794)  403261157 15.05.2019   
  Beach volleyball club Chodov, zapsaný spolek (26650835) Volejbalový klub Karlovy Vary z.s. (63555271) 

  Námitka – smlouva byla doložena.    (Hlasování: 5  0  0) 
 

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

 c) Schválené přestupy, přes nevyjádření se mateřského oddílu 
   Tereza Nováková (43447368)  822967024 29.03.2019   
   TJ Orion Praha, z.s. (48135682) Beachvolejbalová škola Praha, z.s. (22757147) 

   Anna Gschwentnerová (27122183)  632015428 31.03.2019 
   TJ VK DUKLA LIBEREC z.s. (46747001) Beach club Harcov - Liberec, z.s. (04282680) 

   Mikuláš Plšek (35459456)  772559121 12.04.2019 
   Just Sport and fun z.s. (01475550) Beachpoint z. s. (06633382)   

   Jan Berčík (47635781)  579223603 16.04.2019 
   Just Sport and fun z.s. (01475550) Prague beach team, z.s. (27043126)   

   Zuzana Pěluchová (28302159)  182158072 17.04.2019 
   Volejbalový spolek Ostrava (00533831) Klub volejbalu Kopřivnice, z.s. (44937628)   

   Kamila Pálová (93551926)  619854286 26.04.2019 
   Volejbalový klub Chemopetrol Litvínov (62209841) Tělovýchovná jednota Baník Most, z.s. (00525456)   

   Jiří Adamec (88219634)  231903335 05.06.2019 
   Tělocvičná jednota Sokol Bzenec (00542849) Volejbalový sportovní klub Staré Město, z.s. (48491977)   

       (Hlasování: 5  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: 
  - 2007 204 FC Malibu Mladá Boleslav, z.s., 293 01 Mladá Boleslav, Jana 

Palacha 1034, 
    IČ: 27006182   
  - 2010 706 Tělocvičná jednota Sokol Mníšek pod Brdy, 252 10 Mníšek pod 

Brdy, Dobříšská 52, 
    IČ: 62930923   
  - 4103 502 Základní škola Březová, okres Sokolov, 357 61 Březová, Ko-

menského 232, 
    IČ: 75005760  
  - 5102 502 Volejbalový klub Malá Skála, z.s., 468 22 Malá Skála, Vranové 

4, 
    IČ: 08083436 
  - 8005 086 Tělovýchovná jednota Sokol Velké Heraltice, z.s., 747 75 Velké 

Heraltice, Sportovní 210, 
    IČ: 47810084  (Hlasování: 5  0  0) 
 

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

 c) RMK provedla přejmenování těchto oddílů: 
  - žádný oddíl nebyl přejmenován. 
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 d) RMK rozhodla o zrušení těchto oddílů: 
  - 2003 703 Tělocvičná jednota Sokol Zlonice, 273 71 Zlonice, Nádražní 

369, 
    IČ: 48707643 
  - 5103 022 TJ Spartak Chrastava, spolek, 463 31 Chrastava, Turpišova 292, 
    IČ: 46744657 
  - 6403 702 Tělocvičná jednota Sokol Čebín, 664 23 Čebín 146, 
    IČ: 00543675   
  - 6405 701 Tělocvičná jednota Sokol Bzenec, 696 81 Bzenec, Těmická 18, 
    IČ: 00542849  
  - 6406 032 Tělocvičná jednota Letonice, z.s., 683 35 Letonice, U Hřiště 

605, 
    IČ: 42660521 (Hlasování: 5  0  0) 
 
7. Legislativní úpravy směrnic (RŘV, PŘV, SŘV a souvisejících směrnic): 
 

a) RMK na základě přijatých změn směrnic č. 05/2011 Registrační řád volejbalu, č. 
06/2011 Přestupní řád volejbalu, č. 04/2011 Soutěžní řad volejbalu a č. 08/2011 
Školení a jmenování trenérů, rozhodčích a školitelů v ČVS na 5. zasedání výbo-
ru ČVS dne 18.5.2019 s účinností od 1.7.2019 projednala návrh na úpravu VIS. 

 Návrh na úpravu VIS byl po připomínkách schválen a bude zaslán revitalizační ko-
misi.  (Hlasování: 5  0  0) 

 Návrh na úpravu VIS je přílohou č. 1 tohoto zápisu. 
 

b) RMK rozhodla zaslat všem oddílům informaci o změně směrnice č. 05/2011 Regis-
trační řád volejbalu článku 3, odst. 1., článku 14, odst. 4. a přílohy č. 4. 

    (Hlasování: 5  0  0) 
 

c) RMK se zabývala způsobem řešení náhodně vzniklých duplicitních registrací. Tento 
způsob není obsažen v platném znění Registračního řádu volejbalu, a proto rozhod-
la vypracovat návrh legislativního řešení.  (Hlasování: 5  0  0) 

 
8. Různé: 
 

 a) RMK zjistila duplicitní registrace: 
 - Adéla Marvalová (22929872) – Adéla Marvalová (92335572), 
 - Kristýna Pacltová (94537715) – Kristýna Pacltová (70711447), 
 - Klára Mikelová (85362037) – Klára Mikelová (12262991), 
 

 Výše uvedené duplicitní registrace, které vznikly nedopatřením při registraci 
byly projednány. RMK provedla u každé duplicitní registrace okamžitě opatření 
k zamezení neoprávněnému startu člena a zjistila správnost údajů. Dle prove-
deného šetření RMK konstatuje, že u výše uvedených duplicitních registrací 
nedošlo k disciplinárnímu provinění. Aby nemohlo dojít k jejich zneužití, tak re-
gistrace čísla uvedené jako druhé, bude ve spolupráci s programátorem VIS 
zrušena. (Hlasování: 5  0  0) 

 

 b) RMK zrušila nesprávně provedenou obnovu registrace: 
 - r.č. 28522410 - Jiří Hakl, nar. 29.10.1988 - obnova registrace byla chybně provedena na 

základě žádosti č. 305160249, když došlo zadavatelem k záměně jména 
a příjmení Jiří Hakl (52642455) nar. 27.5.1958.  

    (Hlasování: 5  0  0) 
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 c) RMK zjistila nesprávně provedené registrace u těchto členů: 
 - r.č. 22929872 - Adéla Marvalová – změna roku narození z 2006 na 2005, 

    (Hlasování: 5  0  0) 
 

 d) RMK projednala e-mail ze dne 31.5.2019 od generálního sekretáře ČVS p. Ing. 
Milana Labašty e-mail, ve kterém RMK žádá o vysvětlení, jak mohlo dojít ke 
schválení duplicity (konkrétní osoby) a dále o ověření, zda tito „duplicitní“ členo-
vé ČVS nestartovali na dva členské průkazy v různých soutěžích. Dále uvádí, 
že k odstranění duplicit souhlas nelze udělit a myslí si, že to je tak závažná věc, 
že to nelze uzavřít bez jakýchkoliv dalších šetření. 

  RMK přijala následující stanoviska: 
- VIS neumožní zadat žadateli žádost o novou registraci u člena stejného pří-

jmení a data narození. Při pokusu o vytvoření žádosti VIS žadatele upozor-
ní, že člen je již registrován! Pokud však žadatelem přesto dojde k žádosti o 
registraci stejného člena ve VIS, tak musí být žadatelem v žádosti uvedeny 
jiné než správné údaje, a to již VIS nezaznamená a žádost povolí vytvořit. 
Registrační pracovník takto podanou žádost není schopen vždy odhalit a 
žádost o registraci člena musí ve stanovené lhůtě provést. 

- RMK a registrační pracovníci nejsou podle RŘV odpovědni za pravdivost 
všech údajů při registraci člena, za to je odpovědný žadatel a oddíl, 

- RMK se každou náhodně zjištěnou duplicitní registrací zabývá. Předně zjiš-
ťuje, zda může či nemůže dojít k neoprávněnému startu člena a také zjišťu-
je, které údaje jsou správné a podle výsledků zjištění rozhoduje, která regis-
trace bude ponechána a která bude zrušena, 

- RMK je odbornou komisí ustavenou správní radou ČVS a ke svým rozhod-
nutím a usnesením nepotřebuje žádný souhlas, 

- vznik každé, náhodně zjištěné, duplicitní registrace byl RMK projednán a by-
lo rozhodnuto a usnesením uvedeném v zápise ze zasedání RMK uloženo 
její odstranění ve VIS, 

- všechny uvedené duplicitní registrace byly RMK šetřeny, a aby nemohlo do-
jít k neoprávněnému startu člena, tak jsou RMK požadovány ve VIS k od-
stranění. 

  RMK v tomto smyslu na e-mail dne 3.6.2019 odpověděla. (Hlasování: 5  0  0) 
 
9. Usnesení: 
 

094/12 Předávat Revitalizační komisi návrhy na řešení dle bodu 2., písm. a) a b).  
 odpovídá: předseda  T: průběžně 
 

095/12 Plnit úkoly SR ČVS dle bodu 3.  
 odpovídá: předseda  T: průběžně 
 

096/12 Provádět oznámení o rozhodnutí RMK dle bodu 5., písm. a) až d). 
 odpovídá: Tomáš Kavala  T: průběžně 
 

097/12 Předat SR ČVS ke schválení oddíly uvedené v bodě 6., písm. a). 
 odpovídá: předseda  T: do 03.07.2019 
 

098/12 Zaslat revitalizační komisi požadavek na úpravu VIS. 
 odpovídá: předseda T: do 09.06.2019 
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099/12 Vypracovat návrh legislativního řešení na způsob řešení duplicitních registrací. 
 odpovídá: předseda T: do 04.09.2019 
 

100/12 Zaslat všem oddílům informaci o změně směrnice č. 05/2011 RŘV. 
 odpovídá: předseda T: do 21.06.2019 
 

101/12 Odstranit z VIS duplicity uvedené v bodě 8., písm. a). 
 odpovídá: předseda T: do 31.07.2019 
 

102/12 Provést ve VIS nesprávně provedené registrace dle bodu 8., písm. b). 
 odpovídá: sekretář T: do 04.09.2019 
 
Příloha č. 1 Úprava VIS (4 listy A4)   
 
Příští zasedání:  4. září 2019 v 11,00 hod., v Brně, Vídeňská 9. 
  

 (!!! Bez pozvánek !!!).  
 
Zapsal: Ing. Jaroslav Háza 
 
V Dřevěnici 7. června 2019 
 Vladimír T a b a r a, v.r. 
 předseda RMK ČVS 
 


