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Dne 18. října 2019 zemřel ve věku 74 let pan Ing. Jan Přib, CSc., člen RMK 
ČVS, který se nenahraditelným způsobem zabýval statistickými údaji členské 
základny ČVS. 
Čest jeho památce! 

 

Z Á P I S č. 15/2019 
 

z 15. zasedání RMK ČVS 
konaného dne 4. prosince 2019 v Praze 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přítomni  - členové:  Ing. Jaroslav Háza, Tomáš Kavala, Václav Nidrle a Vladimír Tabara 
 - omluven: Martin Drobný, Štěpán Říha    
 - hosté: ---- 
 
Program:  1. Kontrola plnění usnesení ze zápisu 01/2017 - 14/2019 
 2. Kontrola provozu „Elektronických registrací“ 
 3. Plnění úkolů ze správní rady ČVS 
 4. Informace o vývoji počtu družstev mládeže v soutěžích do 30.6.2019 
 5. Telefony – paušální náhrady za II. pololetí 2019 
 6. Rozhodnutí o přestupech či hostování 
 7. Založení, přejmenování, obnova a zrušení oddílů ve VISu 
 8. Duplicitní registrace 
 9. Různé 
 10. Usnesení 
 

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

 
1. Kontrola plnění usnesení ze zápisu 01/2017 - 14/2019: 
                                         

 Splněné úkoly: 
 V daných termínech byly splněny nebo nejsou dále sledovány tyto úkoly: 
 100/12, 113/14, 114/14, 115/14, 116/14, 117/14 a 118/14. 
 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: 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 připo-
mínky k funkčnosti systému a co konkrétně není v souladu s legislativou ČVS, a to:  

 - Petra Swienczyková (79297349) – dne 15.2.2012 byla na základě žádosti Přihláška k regis-
traci provedena registrace do oddílu Tělovýchovná jednota Třineckých železáren, spolek a 
měl jí být vystaven průkaz člena ČVS č. 050139 s platností do 15.2.2022. Ve skutečnosti však 
má vystaven průkaz člena ČVS č. 050139 s platností do 15.9.2022. Ve VIS je vyznačena plat-
nost průkazu člena do 15.9.2022 avšak je označen jako „nový“ tedy s č. 79297349. Ve VIS 
není nikde důvod proč by měl být vystaven nový průkaz,  

 - dne 10.10.2019 bylo zadána žádost č. 819066083 Ohlášení přestupu Nicole Míková 
(20885584) a téhož dne byla podána, neboť žádost měla všechny náležitosti. Přestup se však 
automaticky neuskutečnil. V detailu žádosti je uveden Stav žádosti „zamítnutá“ ačkoli k tomu 
nebyl žádný důvod. 
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 - k žádosti č. 321626333 Ohlášení přestupu Jiří Pýcha (31524689) zadané dne 6.9.2019 byla 
podána námitka. K námitce se RMK nevyjádřila, v detailu žádosti je uveden Stav žádosti „řeší 
RMK“ a žádost se již nezobrazuje. 

 - v modulu Oddíly v menu Seznam v položce Aktivní oddíly je zobrazen oddíl číslo 7204053 IČ 
18810748 Sportovní klub Pozlovice, z.s. avšak v modulu Registrace v menu Statistiky v po-
ložce Statistika oddílů uveden není. Když je oddíl aktivní, tak musí mít alespoň jednoho člena. 

 - v modulu Oddíly v menu Seznam v položce Zrušené oddíly je zobrazen oddíl číslo 7201501 
IČ 18190367 Sportovní klub školy Kroměříž, avšak v modulu Registrace v menu Statistiky 
v položce Statistika oddílů je uveden. Přesto, že je zrušený, tak v evidence je jeden člen. 

    (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) 

 

 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 - 
96,43 (112 – 108 – 4); STC - 93,42 (76 – 71 – 5); JHC - 96,55 (58 – 56 - 2); PLK - 97,87 (47 – 46 
– 1); KVK - 82,14 (28 – 23 – 5); ULK - 85,71 (35 – 30 – 5); LBK 95,12 (41 – 39 – 2); HKK - 96,47 
(85 – 82 – 3); PAK - 86,36 (44 – 38 – 6); VYS - 82,93 (41 – 34 – 7); JHM - 87,50 (96 – 84 – 12); 
OLK - 93,18 (44 – 41 – 3); ZLK - 91,67 (36 – 33 – 3) a MSK - 94,12 (85 – 80 – 5). 

  ČVS celkem 92,39 (828 – 765 – 63). 
 

3. Plnění úkolů ze správní rady ČVS: 
 

01/28 c) Ukládá zaslat „Informace o vývoji členské základny volejbalu v letech 2008 – 2018“ všem 
KVS a aktivním oddílům. 

 odpovídá: předseda RMK splněno T: 23.10.2019 
 

07/28 d) Ukládá předsedům odborných komisí ČVS účastnit se 8. porady předsedy ČVS s předsedy 
KVS a předsedy odborných komisí dne 22.11.2019. 

  odpovídá: předseda RMK splněno T: 22.11.2019 
 

4. Informace o vývoji počtu družstev mládeže v soutěžích do 30.6.2019: 
                                         

 Dokument „Informace o vývoji počtu družstev mládeže v soutěžích do 30.6.2019“ nemohl být p. Ing. 
Janem Přibem předložen z důvodu jeho úmrtí. RMK rozhodla informaci o vývoji počtu družstev mlá-
deže v soutěžích do 30.6. příslušného roku již dále nesledovat. (Hlasování: 4  0  0) 

   

5. Telefony – paušální náhrady za II. pololetí 2019: 
 

Níže uvedeným členům RMK byla za II. pololetí 2019 vyplacena paušálních částka za používání vlast-
ních telefonů pro účely RMK 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 II. pololetí 2019     4.200,- Kč 
 

 Celková částka je zahrnuta v rozpočtu RMK na rok 2019. (Hlasování: 4  0  0) 
 

6. 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 
 60 Jiří Pýcha (31524689)  321626333 27.09.2019 
  "SK Prosek Praha" (00539601)   SK Volejbal Kolín, z.s. (26670381)  

  Námitka – odstupné ve výši 10.000,- Kč nebylo uhrazeno. 
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 63 Barbora Machutová (21544441)  206269241 20.11.2019 
  Sportovní Klub školy ZŠ Mikulova Praha, spolek (26990270)  SK HAMR, z.s. (22846662)  

  Námitka – odstupné ve výši 5.000,- Kč nebylo uhrazeno. 
 64 Andrea Teichmannová (82109850)  621946728 20.11.2019 
  Sportovní Klub školy ZŠ Mikulova Praha, spolek (26990270)  SK HAMR, z.s. (22846662)  

  Námitka – odstupné ve výši 5.000,- Kč nebylo uhrazeno.  (Hlasování: 4  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 
  Lukáš Herman (91548204)  752673957 02.10.2019 
  TJ Bystřice pod Hostýnem, z.s. (18188532)  Sportovní klub policie Holešov, z.s. (47933852)   

  Miroslav Denk (89965774)  335745187 03.10.2019 
  TJ Český lev Tonaso (44226276) SK VOLEJBAL Ústí nad Labem, z.s. (26632217)  

  Marie Vohralíková (30655409)  693484217 16.10.2019 
  Beachklub Ládví z.s. (22735135) Tělovýchovná jednota Tatran Střešovice, z.s. (00539015)   

  Vanda Hamouzová (89162917)  569669729 30.10.2019 
  TJ Orion Praha, z.s. (48135682) Beachvolejbalová škola Praha, z.s. (22757147)  

  Valerie Koromházová (58947658)  853064160 01.11.2019 
  TJ Slavia Hradec Králové, z.s. (00484326) Tělocvičná jednota Sokol Pouchov (13582721)  

  Veronika Mindlová (15433076)  404502988 01.11.2019 
  SK Ještědská Liberec z.s. (70845697)  Beach club Harcov - Liberec, z.s. (04282680) 

  Kateřina Vaňková (39081873)  584381934 05.11.2019 
  SKUP Olomouc, z.s. (00562335) Volejbalová akademie mládeže Olomouc, z.s. (01781952)  

  Nora Pletichová (67864131)  234648767 22.11.2019 
  Super amatérský volejbalový oddíl Praha z.s. (22759034) Sportovní klub Španielka Řepy z.s. (27034933)  

  Viktorie Sochůrková (79798961)  786475224 22.11.2019 
  Super amatérský volejbalový oddíl Praha z.s. (22759034) Sportovní klub Španielka Řepy z.s. (27034933)  

  Teresa Koldová (63503416)  417129788 29.11.2019 
  Sportovní klub BEACHKLUB PRAHA, spolek (27000508) Policejní volejbalový klub Olymp Praha z.s. (62941712) 

  Nicole Koldová (93485696)  513195812 29.11.2019 
  Sportovní klub BEACHKLUB PRAHA, spolek (27000508) Policejní volejbalový klub Olymp Praha z.s. (62941712) 

  Tereza Ulmannová (68346808)  384737512 29.11.2019 
  TJ Krnov (14613131)  VO Slezská Orlice, z.s. (05428173) 

       (Hlasování: 4  0  0) 
 

 d) Schválené přestupy, přes námitky mateřského oddílu 
 59 Sandra Přechová (29469433)  199309072 01.11.2019 
  Sportovní Klub školy ZŠ Mikulova Praha, spolek (26990270) SK HAMR, z.s. (22846662) 

  Námitka – odstupné do beachvolejbalu není stanoveno. 
 61 Michal Kašák (91727863)  769790961 04.11.2019 
  Volejbalový klub Ostrava, z.s. (70312958) Univerzitní sportovní klub Slávie Ostravská Univerzita, z.s. (66739705) 

  Námitka – odstupné ve výši 5.000,- Kč bylo uhrazeno. 
 62 Kateřina Honešová (66092273)  592084530 08.11.2019 
  Klub volejbalu Kopřivnice, z.s. (44937628)  Tělovýchovná jednota Nový Jičín, z.s. (44937504)  

  Námitka – odstupné ve výši 15.000,- Kč bylo uhrazeno. 
 65 Bartek Ruben (93851386)  313772368 28.11.2019 
  Beachclub Strahov, z.s. (26670828)  VK Lvi Praha, z.s. (40766837)  

  Námitka – odstupné ve výši 5.000,- Kč bylo uhrazeno.   (Hlasování: 4  0  0) 
 

 e) Odvolání k přestupu 
  - žádné odvolání proti rozhodnutí RMK nebylo správní radou ČVS řešeno. 
       
7. Založení, přejmenování, obnova a zrušení oddílů ve VISu: 
                                         

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

 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: 
  - 1004 104 Sportovní klub Volejbalové školy Praha, 149 00 Praha 4, Konstantinova 

1471/4, 
   IČ: 64937101 
  - 4207 504 TJ Český lev Tonaso, 403 31 Ústí nad Labem - Neštěmice, Sportovní, 
   IČ: 44226276 
 - 7105 017 Tělovýchovná jednota Sokol Horní Studénky, z.s., 789 02  Horní Studénky 

156, 
   IČ: 49589610 
  - 8006 169 Dělnická tělovýchovná jednota Polanka nad Odrou, z.s., 725 25 Polanka nad 

Odrou, Hraničky 701, 
   IČ: 63731576  (Hlasování: 4  0  0) 
 
8. Duplicitní registrace: 
 

 RMK zjistila tyto nové duplicitní registrace: 
   

 - Aleš Firek (62254635) – Firek Aleš (63954481), 
 - Vlastimil Žůrek (91895007) – Vlastimil Žůrek (67898313), 
 - Petr Forejt (90255319) – Petr Forejt (40462644), 
 - Stanislav Pszczolka (87362860) – Stanislav Pszczolka (90104438). 
 

 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 provedeného šetření RMK konstatuje, že u výše uvedených duplicitních 
registrací nedošlo k disciplinárnímu provinění. RMK rozhodla registrace členů čísla uvedeného jako 
první ponechat a jako druhé zrušit. Žádost o zrušení registrací ve VIS bude podána sekretariátu ČVS.
 (Hlasování: 4  0  0) 

 
9. Různé: 
 

 a) RMK zjistila nesprávně provedené registrace u těchto členů: 
 - r.č. 11919875 - Matěj Šmídl – ověřit datum narození 25.1.1997 – transfer 25.2.1997, 
 - r.č. 37533827 - Markéta Vaňková – oprava příjmení na Koutová, (vyřešeno) 
 - r.č. 78166445 - Jabuk Laník – oprava jména na Jakub, (vyřešeno) 
 - r.č. 90549362 - Markéta Marketa Tumová – odstranění jména Marketa, 
 - r.č. 76454737 - Dagmar Černá – oprava příjmení na Párová, (vyřešeno) 
  - r.č. 67898313 - Vlastimil Žůrek – ověřit datum narození 3.2.1077 na 3.2.1977, (vyřešeno) 
 - r.č. 34345039 - Kateřina Kočiová – oprava příjmení na Charlier, 
 - r.č. 47365003 - Radek Pospíšil – ověřit datum narození 8.7.2005 na 5.8.2007, (vyřešeno) 
 - r.č. 52757885 - Petra Petra Suchá – odstranění jména Petra, (Hlasování: 4  0  0) 
 

 b) Transfery do zahraničí: 
  Uskutečněno 68 transferů do zahraničí. Z toho je 8 s neplatným průkazem člena, které není 

možné zaznamenat ve VIS, a to: 
  - Aneta Havlíčková (23240361) – neaktivní člen, původní oddíl Policejní volejbalový klub 

Olymp Praha z.s., platnost průkazu byla do 28.8.2018, příjmení Kocmanová Havlíčková, vy-
stavit nový průkaz člena ČVS, 

  - Michaela Kalinová (37115154) – aktivní člen v ochranné lhůtě, oddíl Tělocvičná jednota 
Sokol Žižkov I, platnost průkazu byla do 9.12.2018, vystavit nový průkaz člena ČVS, 

  - Petr Kuchař (42814706) – aktivní člen v ochranné lhůtě, oddíl Volejbalový oddíl Příbram, 
platnost průkazu byla do 8.1.2019, vystavit nový průkaz člena ČVS, 

  - Sylva Pavlínová (27107158) – neaktivní člen, příjmení Schlosser, vystavit nový průkaz 
člena ČVS, 

  - Matěj Šmídl (11919875) – aktivní člen v ochranné lhůtě, oddíl VK Ostrava, s.r.o., platnost 
průkazu byla do 18.9.2019, vystavit nový průkaz člena ČVS, 

  - Edita Navrátilová (66857840) – neaktivní člen, původní oddíl Volejbalový klub Přerov, plat-
nost průkazu byla do 5.3.2012, vystavit nový průkaz člena ČVS, 
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  - Jana Parmová (12680272) – neaktivní člen, původní oddíl Volejbalový klub Přerov, platnost 
průkazu byla do 21.12.2014, vystavit nový průkaz člena ČVS, 

  - Tereza Haníková (57093196) – neaktivní člen, původní oddíl Volleyball Nymburk z.s., plat-
nost průkazu byla do 7.9.2017, vystavit nový průkaz člena ČVS, 

 

  RMK ČVS nesouhlasí s výkladem mezinárodního sekretáře ČVS, že transfer není možné odmít-
nout z důvodu neplatnosti průkazu. (Hlasování: 4  0  0) 

 

 c) RMK na základě směrnice č. 05/2011 Registrační řád volejbalu, změna 04/2019 článku 9, odst. 
2. pověřuje řešením duplicit od 23.11.2019 předsedu RMK p. Vladimíra Tabaru. 

    (Hlasování: 4  0  0) 
 

 d) RMK ČVS není kompetentní vydávat oddílům potvrzení o členské základně k dotačním titulům. 
RMK ČVS je kompetentní pouze posoudit věcnou správnost předložených seznamů v návaznosti 
na ustanovení RŘV, zejména přílohy č. 4, článku 2, odst. 1., písm. c)., tj. že člen ČVS bez zada-
ného rodného čísla v systému VIS nebude do počtu členů oddílu pro dotaci zahrnut.  
 (Hlasování: 4  0  0) 

 

 e) RMK ČVS zjistila, že ze strany aktivních oddílů není důsledně prováděna aktualizace členů ČVS, 
zejména zemřelých členů. RMK ČVS ukládá p. Václavu Nidrlemu vypracovat dopis (výzvu), 
který(á) bude zaslán(a) všem aktivním oddílům. (Hlasování: 4  0  0) 

 

 
10. Usnesení: 
 

119/15 Předávat Revitalizační komisi návrhy na řešení dle bodu 2., písm. a) a b).  
 odpovídá: předseda  T: průběžně 
 

120/15 Plnit úkoly SR ČVS dle bodu 3.  
 odpovídá: předseda  T: průběžně 
 

121/15 Provádět oznámení o rozhodnutí RMK dle bodu 6., písm. a) až d). 
 odpovídá: Tomáš Kavala  T: průběžně 
 

122/15 Předat SR ČVS ke schválení oddíly uvedené v bodě 7., písm. a). 
 odpovídá: předseda  T: do 08.01.2020 
 

123/15 Podat sekretariátu ČVS žádost o odstranění duplicit uvedených v bodě 8. 
 odpovídá: předseda T: do 10.12.2019 
 

124/15 Provést ve VIS nesprávně provedené registrace dle bodu 9., písm. a). 
 odpovídá: sekretář T: do 29.01.2020 
 

125/15 Pokusit se vyřešit transfery s neplatnými průkazy dle bodu 9., písm. b). 
 odpovídá: sekretář T: do 29.01.2020 
 

126/15 Vypracovat a zaslat dopis oddílům dle bodu 9., písm. e). 
 odpovídá: Václav Nidrle a předseda T: do 29.01.2020 
 
 
 
Příští zasedání:  29. ledna 2020 v 11,00 hod., v Brně, Vídeňská 9. 
 

 (!!! Bez pozvánek !!!).  
 
Zapsal: Ing. Jaroslav Háza 
 
V Praze 4. prosince 2019 
 Vladimír T a b a r a, v.r. 
 předseda RMK ČVS 

 


