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Z Á P I S č. 18/2020 
 

z 18. zasedání RMK ČVS 
konaného dne 3. září 2020 v Dřevěnici 

 

Přítomni  - členové:  Tomáš Kavala, Václav Nidrle, Štěpán Říha a Vladimír Tabara 
 - omluven: Vladimír Bednář, Martin Drobný a Bc. Petr Dušek    
 - hosté: ---- 
 

Program:  1. Kontrola plnění usnesení ze zápisu 01/2017 – 17/2020 
 2. Změna ve složení RMK ČVS 
 3. Kontrola provozu „Elektronických registrací“ 
 4. Plnění úkolů ze správní rady ČVS 
 5. Telefony – paušální náhrady za I. pololetí 2020 
 6. Čerpání rozpočtu RMK za I. pololetí roku 2020 
 7. Zpracování návrhu „Rozpočtu RMK na rok 2021“ a předání EÚ 
 8. Zpracování návrhu odměn pro členy RMK 
 9. Rozhodnutí o přestupech či hostování 
 10. Založení, přejmenování, obnova a zrušení oddílů ve VISu 
 11. Duplicitní registrace 
 12. Různé 
 13. Usnesení 
 

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

1. Kontrola plnění usnesení ze zápisu 01/2017 - 17/2020: 
                                         

 Splněné úkoly: 
 V daných termínech byly splněny nebo nejsou dále sledovány tyto úkoly: 
 051/07, 136/17, 137/17, 138/17, 139/17, 140/17 a 141/17. 
 Nesplněné a trvající úkoly:  
 V daných termínech doposud nebyly splněny, termín splnění trvá nebo je sledován průběžně u těchto 

úkolů: 
013/01. (Hlasování: 4  0  0) 

   

2. Změna ve složení RMK ČVS: 
                                         

     Místo odstoupivšího p. Ing. Jaroslava Házy byl dne 8.7.2020 hlasováním per-rollam jmenován správní 
radou ČVS za člena RMK ČVS p. Vladimír Bednář, který bude vykonávat funkci registračního pracov-
níka v Praze a sekretáře RMK ČVS. 

 

3. Kontrola provozu "Elektronických registrací": 
                                         

Od 1.7.2011 je postupně zaváděn provoz "Elektronických registrací".  
  

a) RMK rozhodla po jednotlivých modulech předat generálnímu sekretáři ČVS k řešení připomínky 
k funkčnosti systému a co konkrétně není v souladu s legislativou ČVS, a to: 

 v modulu Podatelna: 
 - v případě podání žádosti „Přihláška k registraci“, např. Barbora Chalušová číslo žádosti 

944795649, VIS umožní žádost zadat a podat i bez fotografie a po schválení RMK žádost 
zamítne s odůvodněním „Žádost zamítnuta: Nový průkaz nelze vystavit: Osoba nemá 
nahranou fotografii“. Přesto, že je žádost zamítnuta, tak registrace člena je provedena pod 
registračním číslem 98875072 a rodným číslem 075802/4267, ale v položce „Průkaz člena“ 
bez data platnosti průkazu a v položce „Registrace, hostování – Více“ do příslušného oddílu 
s datem zamítnutí žádosti! 

  VIS umožní následně zadat a podat žádost „Přihláška k registraci“, Barbora Chalušová číslo 
žádosti 193723839 s rodným číslem 075802/4267 přesto, že Barbora Chalušová je již regis-
trována pod registračním číslem 98875072 a stejným rodným číslem 075802/4267, 

 - v případě podání žádosti „Přihláška k registraci“ VIS žádost zamítne s odůvodněním „Žádost 
zamítnuta: Nepodařilo se zkontaktovat registrovanou osobu. Certifikát na toto telefonní číslo 
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již existuje“ nebo s odůvodněním „Žádost zamítnuta: Nepodařilo se zkontaktovat 
registrovanou osobu. Kontakt +420731761003 neodpovídá telefonu ani mailu“.  

 - v případě podání žádosti „Obnova registrace“, např. Gabriela Boháčková (23893729) číslo 
žádosti 318167168, VIS je nastaven tak, že neumožní RMK o žádosti rozhodnout a 
rozhodnutí, tj. zamítnutí provede za RMK! VIS umožní žádost zadat a podat bez fotografie, 
s chybným formátem telefonního čísla a žádost o obnovu registrace vyhodnotí jako pokus o 
přestup a žádost zamítne s odůvodněním „Žádost zamítnuta: Přestup se nezdařil: Nelze 
přestoupit do mateřského oddílu“ nebo s odůvodněním „Žádost zamítnuta: Nový průkaz nelze 
vystavit: Osoba nemá nahranou fotografii“ nebo s odůvodněním „Žádost zamítnuta: 
Nepodařilo se zkontaktovat registrovanou osobu. Kontakt +420606718020 neodpovídá 
telefonu ani mailu“. Přesto, že je žádost zamítnuta, tak v profilu člena je obnova registrace 
provedena, ale v položce „Průkaz člena“ bez data platnosti průkazu a v položce „Registrace, 
hostování – Více“ do příslušného oddílu s datem zamítnutí žádosti! 

 - VIS umožní provést „Obnovu registrace“ přesto, že zadaná fotografii člena není v souladu 
s ustanovením RŘV např. žádost č. 131522271 Bc. Tereza Pospíšilová (73169762),   

 - v podané žádosti „Obnova registrace“ není zobrazena fotografie, 
 - při vytváření žádosti „Vystavení nového průkazu“, např. Pavel Laža (57619649) číslo žádosti 

872213973 nejde zadat zaslání průkazu na adresu člena přesto, že adresa bydliště je správně 
zadána, 

 - podaná žádost „Vystavení nového průkazu“, např. Jakub Ratiborský (56294560) číslo žádosti 
398765490 je chybná fotografie a RMK má možnost pouze „Tisk“, není možnost žádost za-
mítnout, 

 - v menu Spravovat v položkách „Vystavení nového průkazu“, kde se tiskne průkaz člena ČVS, 
v detailu žádosti zajistit, aby v Doručení byla uvedena úplná adresa oddílu, člena a na jinou 
adresu vždy jméno a příjmení, 

 - v případě zadané žádosti „Změna fotografie“ je nadbytečně požadováno vyjádření RMK, viz 
např. Olga Janů (78363772) číslo žádosti 207694400. RMK se vyjadřuje pouze k podaným 
žádostem, 

 - v případě realizované žádosti „Změna fotografie“ je zobrazeno, že se RMK nevyjádřila, viz 
např. Tereza Pospíšilová (73169762) číslo žádosti 498497631. VIS žádost schválil přesto, 
že fotografie člena není v souladu s ustanovením RŘV, 

 - v detailu typu žádosti „Změna fotografie“ v tabulce „Podaná žádost“, pokud RMK žádost za-
mítne, tak umožnit RMK z detailu žádosti žadateli oznámit důvod zamítnutí. Texty důvodu za-
mítnutí byly vypracovány, 

 - v žádosti „Vytvořit žádost“ v typu „Změna osobních údajů“ ve výčtu možných změn chybí „Mo-
bilní telefon“, „E-mail“, „Státní příslušnost“ a „Člen beachvolejbalu“, 

 - v případě podání žádosti „Ohlášení přestupu“, např. Jiří Stejskal (51023783) číslo žádosti 
186875025, která byla zadána dne 17.6.2020 a podána dne 17.6.2020 s námitkou „od-
stupné“, VIS žádost dne 3.7.2020 zamítl s odůvodněním „Žádost zamítnuta: Zamítnuto z 
důvodu vypršení platnosti žádosti“. Žádost nebyla dne 17.6.2020 převedena z tabulky „Za-
dané žádosti“ do tabulky „Podané žádosti“, tím nebylo RMK umožněno podanou žádost s ná-
mitkou řešit. Žádost „Ohlášení přestupu“ v případě, že má všechny náležitosti vyjma vyjádření 
mateřského oddílu, nemůže být z důvodu „vypršení platnosti žádosti“ zamítnuta, naopak musí 
být „schválena“, 

 - v případě podání žádosti „Ohlášení přestupu“, např. Barbora Fojtášková (48414877) číslo žá-
dosti 570087525, která byla zadána dne 11.7.2020 a zamítnuta VISem dne 27.7.2020 s odů-
vodněním „Žádost zamítnuta: Osoba je již v jiném oddíle“. VIS neohlásil RMK souběžné 
odsouhlasení dvou žádostí členem o přestup, a to žádost Ohlášení přestupu č. 716389775 
odsouhlasena dne 10.07.2020 a č. 570087525 odsouhlasena dne 11.07.2020. VIS RMK neu-
možnil podanou žádost řešit, 

 - v případě podání žádosti „Ohlášení přestupu“, např. Markéta Kubínová (16751620) číslo žá-
dosti 861856811 byla podána námitka „Odstupné“. RMK dne 31.8.2020 ve 13:34:01 rozhodla 
přestup schválit a vydala Rozhodnutí. Žádost měla být ve stavu Realizovaná. VIS však žá-
dost dne 31.8.2020 ve 13:34:01 zamítl s odůvodněním „Žádost zamítnuta: Osoba je již v jiném 
oddíle“ a poplatek za přestup byl vrácen. Markéta Kubínová (16751620) byla od 14.9.2016 
v oddílu TJ Slavia Hradec Králové, z.s. a dne 18.8.2020 byla zadána žádost Ohlášení přestupu 
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do oddílu TJ Baník Rtyně v Podkrkonoší „z.s.“. Žádost byla dne 25.8.2020 ve 14:06:16 po-
dána. V profilu je správně uvedeno, že dne 27.8.2020 byla registrace v oddílu TJ Slavia Hra-
dec Králové, z.s. ukončena, když skončila jednoroční ochranná lhůta a stala neaktivním čle-
nem. 

 - pokud je žádost „Zadaná“ tak umožnit žadateli a oddílu zrušení žádosti a u typů žádosti Oh-
lášení hostování, Ohlášení přestupu a Předčasné ukončení hostování pouze žadateli, 

 - ve všech detailech žádostí v tabulce „Podaná žádost“, pokud RMK žádost zamítne, tak umož-
nit RMK z detailu žádosti žadateli oznámit důvod zamítnutí, včetně uvedení „jiného důvodu“. 
Texty důvodu zamítnutí byly vypracovány, 

 - zajistit, aby v době, kdy je žádost zadávána do VIS nebo je zadaná ve VIS, tj. „Zadaná“, tak 
systém nemohl žádost „zamítnout“, vyjma případů stanovených RŘV a PŘV! Při zjištění za-
dání chybných údajů žadatelem, systém mu v žádosti „nedovolí“ pokračovat s tím, že žada-
tele „vyzve“, které údaje má opravit, aby v zadávání žádosti žadatel mohl pokračovat nebo ji 
mohl zrušit, 

 -  ve všech žádostech, jako číslo oddílu, uvádět „IČ oddílu“, 
 - komplexně zajistit postupné doplňování rodného čísla u členů ČVS, tj. také při podání žádosti 

„Obnova registrace“, „Vystavení nového průkazu“, „Změna osobních údajů“, „Ohlášení hosto-
vání“, „Ohlášení přestupu“ a „Předčasné ukončení hostování“,  

 - zajistit, aby systém hlásil dvojí odsouhlasení žádosti Ohlášení hostování, Ohlášení přestupu 
a Předčasné ukončení hostování, tj. že došlo k disciplinárnímu provinění, 

  v modulu Registrace: 
 -  umožnit RMK vystavení průkazu člena ČVS na určitou dobu (dle platnosti certifikátu – trans-

feru FIVB), 
 - v registraci jsou uvedena chybná rodná čísla např.: 
  Jan Stejskal (29516848) nar. 1.10.1990 a r.č. 810414/1111, 
  Václav Chudomel (20265491) nar. 19.3.1944 a r.č. 440319/1241 - třímístné, 
  Otto Kubíček (79382988) nar. 7.2.1929 a r.č. 295207/473, 

  Jaroslav Čech (71437471) nar. 4.1.1934 a r.č. 340104/4103 - třímístné, 

  Pavel Sokol (70923657) nar. 21.9.1941 a r.č. 410921/1064 - třímístné, 

  Otakar Caithamel (77596803) nar. 25.12.1950 a r.č. 501225/0342 - třímístné, 

  Vladimír Maša (67122826) nar. 22.12.1951 a r.č. 511222/0277- třímístné, 
  Tereza Pitrová (53727523) nar. 3.10.1982 a r.č. 630617/0662, 
  Stanislav Dobroň (91824984) nar. 30.11.1949 a r.č. 491130/1821 - třímístné, a 
  rodná čísla do ročníku narození 1953 včetně musí mít za lomítkem pouze třímístné číslo, u 

řady členů tomu tak není, 
 - vyhledávání členů není možné podle data narození, 
 v modulu Oddíly: 

 - v seznamech členů nefunguje filtr „Všechny“. (Hlasování: 4  0  0) 
 

b) RMK projednala a po připomínkách schválila návrh na úpravu modulu Podatelna všech typů žá-
dostí, které spravuje. Návrh bude zaslán generálnímu sekretáři ČVS. (Hlasování: 4  0  0) 

 

c) RMK dále rozhodla prostřednictvím generálního sekretáře ČVS 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 - 
97,25 (109 – 106 – 3); STC - 93,42 (76 – 71 – 5); JHC - 96,49 (57 – 55 - 2); PLK - 97,92 (48 – 47 
– 1); KVK - 82,14 (28 – 23 – 5); ULK - 88,89 (36 – 32 – 4); LBK 95,24 (42 – 40 – 2); HKK - 97,62 
(84 – 82 – 2); PAK - 88,37 (43 – 38 – 5); VYS - 85,00 (40 – 34 – 6); JHM - 87,63 (97 – 85 – 12); 
OLK - 95,45 (44 – 42 – 2); ZLK - 94,29 (35 – 33 – 2) a MSK - 94,19 (86 – 81 – 5). 

  ČVS celkem 93,21 (825 – 769 – 56). 
 

4. Plnění úkolů ze správní rady ČVS: 
 

1/34 mm) Ukládá předsedům odborných komisí ČVS účastnit se 10. porady předsedy ČVS s před-
sedy KVS a předsedy odborných komisí dne 26.06.2020 a podat na této poradě informaci 
o činnosti komise 

 odpovídá: předseda RMK splněn  T: 26.06.2020 
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5. Telefony – paušální náhrady za I. pololetí 2020: 
 

Níže uvedeným členům RMK ČVS byla za I. pololetí 2020 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 2020    4.200,- Kč 
 

 Celková částka je zahrnuta v rozpočtu RMK ČVS na rok 2020. (Hlasování: 4  0  0) 
 

6. Čerpání rozpočtu RMK za I. pololetí roku 2020: 
 

 Hospodář RMK p. Štěpán Říha předložil čerpání rozpočtu RMK za I. pololetí roku 2020 na základě 
podkladů od ekonoma ČVS. Stav čerpání je následující: 

 

 Náklady: 
 Název akce plánované náklady skutečné náklady zbývá čerpat 
  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 Schůze RMK: 
 - cestovné 58.000,00 Kč  11.340,00 Kč 46.660,00 Kč 
 - nocležné 8.000,00 Kč  0,00 Kč 8.000,00 Kč 
 - stravné 4.000,00 Kč  1.450,00 Kč 2.550,00 Kč 
  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 Celkem 70.000,00 Kč  12.790,00 Kč 57.210,00 Kč 
 

 Registrační místa: 
 - telefonní poplatky 8.400,00 Kč  0,00 Kč 8.400,00 Kč 
 - kancelářské potřeby 73.600,00 Kč  0,00 Kč 73.600,00 Kč 
 - elektronická zařízení 128.000,00 Kč  0,00 Kč 128.000,00 Kč 
  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 Celkem 210.000,00 Kč  0,00 Kč 210.000,00 Kč 
 

 Registrační pracovníci: 
 - mzdy 240.000,00 Kč  120.596,00 Kč 119.404,00 Kč 
 - odměny pracovníkům 40.000,00 Kč  0,00 Kč 40.000,00 Kč 
 - odměny funkcionářům 70.000,00 Kč  0,00 Kč 70.000,00 Kč 
  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 Celkem 350.000,00 Kč  120.596,00 Kč 229.404,00 Kč 
 

 Náklady RMK celkem 630.000,00 Kč 133.386,00 Kč 496.614,50 Kč 
 

 RMK bere čerpání rozpočtu za I. pololetí roku 2020 na vědomí.   
   

7. Zpracování návrhu „Rozpočtu RMK na rok 2021 a předání EÚ: 
                                         

 Hospodář RMK p. Štěpán Říha předložil k projednání návrh "Rozpočtu RMK na rok 2021". Kalkulo-
vané náklady jsou navrhovány ve výši 630.000,- Kč. Návrh "Rozpočtu RMK na rok 2021" byl po jed-
notlivých kapitolách projednán a schválen a je přílohou č. 1 tohoto zápisu. Návrh bude předložen eko-
nomickému úseku ČVS. (Hlasování: 4  0  0) 

 

8. Návrh odměn pro členy RMK: 
 

 Předseda RMK p. Vladimír Tabara navrhl za činnost v registračně matriční komisi v soutěžním období 
2019/20 udělení odměn těmto členům RMK: 
- Martin Drobný na úseku registrací beachvolejbalu a revitalizace VIS  ................  6.000,- Kč, 
- Ing. Petr Dušek na úseku statistky  ........................................................................  8.000,- Kč, 
- Ing. Jaroslav Háza ve funkci sekretáře  ......................................................................  14.000,- Kč, 
- Tomáš Kavala na úseku vydávání rozhodnutí k námitkám  .................................  16.000,- Kč, 
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- Václav Nidrle ve funkci místopředsedy, na úseku VIS a webových stránek  .....  12.000,- Kč, 
- Štěpán Říha ve funkci hospodáře  ....................................................................  14.000,- Kč, 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

  Celkem  .........................................................................................................................  70.000,- Kč. 
 

 Celková výše odměn je v souladu se schváleným rozpočtem RMK ČVS na rok 2020. 
 

9. 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 
 71 Jan Kasík (39092711)  101330858 09.06.2020 
  USK Slavia Plzeň, z.s. (16735218)  Tělocvičná jednota Sokol Plzeň - Skvrňany (00669041)  

  Námitka – odstupné nebylo uhrazeno 
 73 Petr Koubek (40922115)  370042064 08.07.2020 
  Volejbal Sokolov, z.s. (70858110)  VK Karlovarsko, z.s. (02720132) 

  Námitka – smlouva byla doložena.     
 83 Adéla Dušková (48581930)  351624021 18.08.2020 
  Tělocvičná jednota Sokol Česká Třebová (44470215)  Tělocvičná jednota Sokol Česká Třebová II (75158248)  

  Námitka – odstupné ve výši 15.000,- 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 
  Daniela Votroubková (49620492)  966874164 16.06.2020 
  Beachklub Ládví z.s. (22735135)  Beachclub Strahov, z.s. (26670828) 

  Klára Voslařová (81083639)  445213888 24.06.2020 
  Tělocvičná jednota Sokol Vlkov (48622010)  Volejbalový klub Dvůr Králové nad Labem, z.s. (01666363)  

  Valerie Semenová (76966933)  818131043 05.07.2020 
  SK Slavia Praha - volejbal, z.s. (49629191)  Sportovní klub BEACHKLUB PRAHA, spolek (27000508)  

  Helena Jehličková (53570223)  466054203 17.07.2020 
  Policejní volejbalový klub Olymp Praha z.s. (62941712)  SK Volejbal Kolín, z.s. (26670381)  

  Amálie Poklembová (90243157)  634735173 18.07.2020 
  TJ VK DUKLA LIBEREC z.s. (46747001)  TJ Auto Škoda Mladá Boleslav, z.s. (42716403)  

  Kristýna Adamčíková (15425988)  990248464 18.07.2020 
  Happy Sport Opava, z.s. (65888774)  S.K. P.E.M.A. Opava, z.s. (70630119)  

  Barbora Hudečková (75600051)  382457867 19.07.2020 
  Volejbalový klub Královo Pole, z.s. (65348028)  START B6, z.s. (09080562)  

  Jan Šrámek (85077777)  399285865 23.07.2020 
  SK Aritma Praha, z.s. (43002609)  SK Čechie Uhříněves, z.s. (15268551)  

  Adam Mrázek (26676348)  653993343 25.07.2020 
  Tělovýchovná jednota Holubice, z.s. (46270680)  Tělocvičná jednota Sokol Bučovice (13693247)  

  Julie Špitová (50872399)  757291788 25.07.2020 
  Policejní volejbalový klub Olymp Praha z.s. (62941712)  Sportovní klub Meteor Praha (00538469)  

  Klára Kuchaříková (87519522)  470531952 26.07.2020 
  Volejbalová akademie mládeže Olomouc, z.s. (01781952) SKUP Olomouc, z.s. (00562335)  
  Barbora Fojtášková (48414877)  716389775 26.07.2020 
  Volejbalová akademie mládeže Olomouc, z.s. (01781952) SKUP Olomouc, z.s. (00562335)  

  Aleš Správka (48033989)  883594207 29.07.2020 
  VK Dukla Liberec (46746765)  Tělocvičná jednota Sokol Mnichovo Hradiště (67675174)  

  Jakub Jánský (66808094)  311784177 30.07.2020 
  Volejbalový klub Kladno, z.s. (62979680)  TJ Břevnov, z.s (00536318)  

  Tereza Francová (35168401)  100987495 04.08.2020 
  Policejní volejbalový klub Olymp Praha z.s. (62941712)  Sportovní klub BEACHKLUB PRAHA, spolek (27000508)  

  Tereza Tomašová (31277187)  188590797 12.08.2020 
  Tělovýchovná jednota Jiskra Nový Bor, z.s.  (46750568) Schrödingerův institut Varnsdorf (71341510)  

  Julie Tarabová (91060971)  710162684 12.08.2020 
  Tělovýchovná jednota Jiskra Nový Bor, z.s.  (46750568) Schrödingerův institut Varnsdorf (71341510)  

  Beáta Bednaříková (57577753)  542095371 12.08.2020 
  Prague beach team, z.s. (27043126)  VK Lvi Praha, z.s. (40766837)  
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  Klára Půlpánová (74368932)  497780561 14.08.2020 
  Tělovýchovná jednota SOKOL Plotiště nad Labem, z.s. (42193028) TJ Slavia Hradec Králové, z.s. (00484326)  

  Dita Aimová (19071384)  197306984 14.08.2020 
  Tělovýchovná jednota SOKOL Plotiště nad Labem, z.s. (42193028) TJ Slavia Hradec Králové, z.s. (00484326)  

  Marie Blaháková (47955531)  845352751 17.08.2020 
  Sportovní Klub školy ZŠ Mikulova Praha, spolek (26990270) SK Aritma Praha, z.s. (43002609)  

  Andrea Knoppová (36528757)  385546434 20.08.2020 
  VK Polanka nad Odrou, z.s.  (04129423)  Tělovýchovná jednota Ostrava (00561916) 

  Karolína Kaválková (22690876)  123818756 22.08.2020 
  Asociace sportovních klubů Lovosice z.s. (18380468)  Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice (41326334) 

  Jan Štefko (48486464)  801311417 23.08.2020 
  VK Ostrava, s.r.o. (25860542)  Volejbal Ostrava, s.r.o. (05087571) 

  Nicole Šmídová (20222133)  442842680 29.08.2020 
  VK Prostějov, spolek (27057518)  Tělocvičná jednota Sokol Šternberk (62335421) 

  Karolína Věncková (83429334)  807508963 29.08.2020 
  Happy Sport Opava, z.s. (65888774)  Volejbalový klub Kylešovice, z.s. (66144337) 

  Jakub Janouch (80294903)  999070477 30.08.2020 
  VK Dukla Liberec (46746765)  VK Lvi Praha, z.s. (40766837)  

  Matěj Bálek (83526214)  290064980 01.09.2020 
  Vysokoškolský sportovní klub VŠB - TU Ostrava (44938829) Tělovýchovná jednota Dolní Benešov, z.s. (14616076)  

       (Hlasování: 4  0  0) 
 d) Schválené přestupy, přes námitky mateřského oddílu 

 72 Kristýna Vernerová (62315881)  578618376 28.05.2020 
  Tělocvičná jednota Sokol Česká Třebová (75158248)  Volejbalový klub TJ Lanškroun, z.s. (15029034)  

  Námitka – odstupné ve výši 5.000,- Kč bylo uhrazeno. 
 74 Tomáš Kopecký (93723409)  336807218 10.07.2020 
  Volejbalový klub Ostrava, z.s. (70312958)   Green Volley Frýdek-Místek, z.s. (22733582)  

  Námitka – odstupné ve výši 30.000,- Kč bylo uhrazeno.  
 75 Tomáš Kiša (70542244)  899481887 10.07.2020 
  Volejbalový klub Ostrava, z.s. (70312958)   Green Volley Frýdek-Místek, z.s. (22733582)  

  Námitka – odstupné ve výši 30.000,- Kč bylo uhrazeno.  
 76 Ondřej Unzeitig (43735445)  420630310 10.07.2020 
  Volejbalový klub Ostrava, z.s. (70312958)   Green Volley Frýdek-Místek, z.s. (22733582)  

  Námitka – odstupné ve výši 30.000,- Kč bylo uhrazeno.  
 77 Lucie Kaslová (28763694)  613939726 14.07.2020 
  Volejbalový sportovní klub Spartak Děčín z.s. (44224818)  Volejbal Ústí nad Labem, z.s. (05612951)  

  Námitka – odstupné ve výši 5.000,- Kč bylo uhrazeno.  
 78 Erika Klementová (58223657)  190165970 14.07.2020 
  Volejbalový sportovní klub Spartak Děčín z.s. (44224818)  Volejbal Ústí nad Labem, z.s. (05612951)  

  Námitka – odstupné ve výši 5.000,- Kč bylo uhrazeno.  
 79 Anna Libichová (11639431)  350774976 14.07.2020 
  Volejbalový sportovní klub Spartak Děčín z.s. (44224818)  Volejbal Ústí nad Labem, z.s. (05612951)  

  Námitka – odstupné ve výši 5.000,- Kč bylo uhrazeno.  
 80 Ondřej Kundel (39070238)  897909839 26.07.2020 
  Volejbalový spolek Ostrava (00533831)   Klub volejbalu Kopřivnice, z.s. (44937628)  

  Námitka – byla doložena neplatná smlouva, uzavřena s jiným právním subjektem. 
 81 Radim Kylhof (51286143)  311472125 26.07.2020 
  Volejbalový spolek Ostrava (00533831)   Klub volejbalu Kopřivnice, z.s. (44937628)  

  Námitka – byla doložena neplatná smlouva, uzavřena s jiným právním subjektem. 
 82 Nela Tobiášová (77122821)  202590097 10.08.2020 
  Tělovýchovná jednota Ostrava (00561916)   PKBVA, z.s. (09214356)  

  Námitka – odstupné do beachvolejbalu není stanoveno.  
 84 Mila Stanojkovič (31505194)  283275672 19.08.2020 
  Školní sportovní klub Bílovec,z.s. (26626161)   PKBVA, z.s. (09214356)  

  Námitka – odstupné do beachvolejbalu není stanoveno.  
 85 Mikuláš Kroča (34658442)  923684078 31.08.2020 
  Volejbalový klub Ostrava, z.s. (70312958)   Green Volley Frýdek-Místek, z.s. (22733582)  

  Námitka – odstupné ve výši 5.000,- Kč bylo uhrazeno.  
 86 Vojtěch Nekola (83733058)  830899841 31.08.2020 
  Volejbalový klub Ostrava, z.s. (70312958)   Green Volley Frýdek-Místek, z.s. (22733582)  

  Námitka – odstupné ve výši 5.000,- Kč bylo uhrazeno.  
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 87 Markéta Kubínová (16751620)  861856811 31.08.2020 
  TJ Slavia Hradec Králové, z.s. (00484326)   TJ Baník Rtyně v Podkrkonoší "z.s."  (00529591) 

  Námitka – odstupné do okresních soutěží není stanoveno. 
 88 Daniela Vyhnalová - Váchová (74521440)  933143401 02.09.2020 
  Sportovní klub Pedagog České Budějovice, z.s. (48208884)  TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LOKOMOTIVA z.s. 
      (00514209) 

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

 e) Odvolání k přestupu 
  

 50 Štěpán Šonovský (29545759)  281308105 18.10.2019 
  Volejbal Ostrava, s.r.o. (05087571)  Volejbalový klub Ostrava, z.s. (70312958)  

  Oddíl Volejbal Ostrava, s.r.o. podal odvolání a správní rada ČVS doposud nerozhodla. 
 51 Adam Gorecki (60842279)  769622538 04.08.2019 

  Volejbal Ostrava, s.r.o. (05087571) Volejbalový klub Ostrava, z.s. (70312958)  
  Oddíl Volejbal Ostrava, s.r.o. podal odvolání a správní rada ČVS dne doposud nerozhodla. 

 52 Dominik Pasz (45277418)  579262428 18.10.2019 
  Volejbal Ostrava, s.r.o. (05087571) Volejbalový klub Ostrava, z.s. (70312958)  
  Oddíl Volejbal Ostrava, s.r.o. podal odvolání a správní rada ČVS doposud nerozhodla. 
 53 Vojtěch Herman (69808897)  373030721 18.10.2019 
  Volejbal Ostrava, s.r.o. (05087571)  Blue Volley Ostrava, z.s. (2278732)  

  Oddíl Volejbal Ostrava, s.r.o. podal odvolání a správní rada ČVS doposud nerozhodla. 
 54 Štěpán Míček (20062265)  796767367 18.10.2019 
  Volejbal Ostrava, s.r.o. (05087571)  Green Volley Beskydy, z.s. (22733582)  

  Oddíl Volejbal Ostrava, s.r.o. podal odvolání a správní rada ČVS doposud nerozhodla. 
 73 Petr Koubek (40922115)  370042064 08.07.2020 
  Volejbal Sokolov, z.s. (70858110)   VK Karlovarsko, z.s. (02720132) 

  Oddíl VK Karlovarsko, z.s.  podal odvolání a správní rada ČVS doposud nerozhodla. 
       
10. Založení, přejmenování, obnova a zrušení oddílů ve VISu: 
                                         

 a) RMK založila tyto nové oddíly: 
  - 6406 505 TJ Sport Bučovice, z.s., 685 01 Bučovice, Na Padělcích 740, 
    IČ: 18164293 
  - 8002 510 PKBVA, z.s., 738 01 Frýdek – Místek, Jiráskova 2493, 
    IČ: 09214356  (Hlasování: 4  0  0) 
 

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

 c) RMK provedla přejmenování těchto oddílů: 
 - 4205 501 Volejbalový klub Chemopetrol Litvínov na VK Litvínov, z.s., 
    IČ: 62209841 je zachováno (Hlasování: 4  0  0) 
  

 d) RMK rozhodla o zrušení těchto oddílů: 
  - 1004 007 TJ Meteor Spořilov, 141 00 Praha 4 - Spořilov II., Hlavní 2528, 

   IČ: 16189311 

  - 1004 709 Tělocvičná jednota Sokol Praha 1, R-5, 120 00 Praha 2, Na Smetance 3 

   IČ: 71284265 

  - 1006 085 Vysokoškolský sportovní klub Fakulty tělesné výchovy a sportu, z.s., 
    162 52 Praha 6 - Veleslavín, José Martího 31, 
   IČ: 26532166 
 
  - 3107 701 Tělocvičná jednota Sokol v Táboře, 390 02 Tábor, Fügnerova 822, 
   IČ: 14504006 
  - 3203 289 Beach škola Plzeň, z.s., 301 00 Plzeň - Jižní Předměstí, Schwarzova 2022/36, 
   IČ: 04109074 (Hlasování: 4  0  0) 
 

11. Duplicitní registrace: 
 

a) RMK zjistila tyto nové duplicitní registrace: 
 - Jan Stejskal (29516848) – Jan Stejskal (36719949), 
 - Petra Milovanská (94075313) – Petra Kvasniková (21552349), 
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  - Adéla Jílková (58842496) – Adéla Jílková (70876175), 
 - Jasmine Gebauerová (77765731) – Jasmine Gebauerová (94746997), 
 - Anna Hain-Schmiedberská (47671729) – Anna Hein-Schmiedberská (93436856), 
 - Radoslav Staš (11602787) – Radek Staš (99487056), 
 

 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 po-
dána sekretariátu ČVS. (Hlasování: 4  0  0) 

 
 

b) RMK provedla kontrolu zrušení duplicitních registrací ve VIS a zjistila, že doposud nejsou zrušeny 
tyto duplicitní registrace přesto, že RMK zaslala sekretariátu ČVS žádost a urgence: 
- žádost č. 001/TA ze dne 09.01.2020  – Aleš Firek (63954481), 
 urgence č. 005/TA ze dne 23.06.2020 – Vlastimil Žůrek (91895007), 

– Petr Forejt (40462644), 
– Stanislav Pszczolka (90104438), 

 

- žádost č. 002/TA ze dne 04.02.2020  – David Sekerák (28735889), 
 urgence č. 005/TA ze dne 23.06.2020 
 

- žádost č. 003/TA ze dne 28.04.2020  – Martina Bednářová (51453878), 
urgence č. 005/TA ze dne 23.06.2020 – Martin Langer (51570616),  
 – Amálie Egemová (47928594),  
 – Lukáš Doleček (52336421), 
 – Eva Tisovská (24829636), 
 – Gabriela Rábová (44719335), 
 – a dalších 156 duplicitních registrací dle seznamu, 

  

- žádost č. 004/TA ze dne 23.06.2020  – Leona Halfarová (78142356), 
– Jana Jeřábková (80016940). 

 

 RMK rozhodla zaslat sekretariátu ČVS písemnou urgenci o zajištění odstranění duplicitních re-
gistrací z VIS. (Hlasování: 4  0  0) 

 

12. Různé: 
 

 a) Souběžné odsouhlasení dvou žádostí o přestup: 
  - Barbora Fojtášková (48414877), nar. 28.11.2006 žádost Ohlášení přestupu č. 716389775 

odsouhlasena dne 10.07.2020 a č. 570087525 odsouhlasena dne 11.07.2020. 
  - Ema Romanová (40863774), nar. 18.9.2008 žádost Ohlášení přestupu č. 138089456 odsou-

hlasena dne 17.08.2020 a č. 950407547 odsouhlasena dne 18.08.2020. 
  - Václav Kůrka (90337553), nar. 16.8.2003 žádost Ohlášení přestupu č. 259990398 odsouhla-

sena dne 18.08.2020 a č. 538616739 odsouhlasena dne 26.08.2020. 
  Z důvodu, že se jedná o nezletilé členy, za které souhlas provedl rodič či zákonný zástupce, tak 

RMK rozhodla od disciplinárního řízení upustit. (Hlasování: 4  0  0) 
 

 b) RMK rozhodla o úpravě znění PŘV článku 2, odst. 4. takto: „Hráč smí do téhož oddílu odsou-
hlasit vždy pouze jednu žádost o přestup, hostování nebo o předčasné ukončení hostování. Sou-
běžné odsouhlasení dvou nebo více žádostí do téhož oddílu je disciplinárním proviněním.  

   (Hlasování: 4  0  0) 
 

c) RMK stanovila kritéria pro posuzování fotografií vkládaných do VIS. Fotografie by měla být sou-
časná, s vyobrazením hlavy a horní částí ramen na jednobarevném pozadí a vyplňovat celou 
plochu rámečku. Fotografie nesmí být černobílá, otočená, viditelně poškozená, nevyplňující ce-
lou plochu rámečku, s obličejem z profilu, bez části hlavy, s pokrývkou hlavy, se zavřenýma 
očima, s vlasy zakrývající oči, či charakteristickou část obličeje, s tmavými brýlemi na očích či na 
hlavě, s vyplazeným jazykem či grimasou, se zvířaty či jinými předměty, s rušícím pozadím, s 
nepoměrem obličeje a těla, skupinová a podobně! (Hlasování: 4  0  0) 
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 d) Transfery do zahraničí: 
  Uskutečněno 7 transferů do zahraničí. Z toho je 2 s neplatným průkazem člena, které není možné 

zaznamenat ve VIS, a to: 
  - Helena Havelková (17871508) – aktivní člen v ochranné lhůtě, oddíl SK Slavia Praha - vo-

lejbal, z.s., platnost průkazu byla do 6.10.2019, vystavit nový průkaz člena ČVS, 
  - Karolína Doubková (35645349) – neaktivní člen, původní oddíl Školní sportovní klub De-

mlova Jihlava, z.s., platnost průkazu byla do 24.1.2017, 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) 

 
  

 e) Na základě požadavku člena RMK, který provádí statistiku, RMK rozhodla podat sekretariátu ČVS 
návrh na věcnou úpravu hlášení KVS tiskopisu č. 9 „Přehled družstev v krajských a okresních 
soutěžích“.   (Hlasování: 4  0  0) 

 

 f) RMK rozhodla provést na webových stránkách ČVS v rubrice Registrace aktualizaci zveřejněných 
dokumentů včetně příloh.   (Hlasování: 4  0  0) 

 

 g) RMK požaduje pro vypracování metodického pokynu sdělit, jak VIS přesně reaguje po vytvoření 
jednotlivých typů žádostí a jak je postupováno při požadavku uživatele o zřízení přístupu do VIS. 
   (Hlasování: 4  0  0) 

13. Usnesení: 
 

142/18 Předávat generálnímu sekretáři ČVS návrhy na řešení dle bodu 3., písm. a) až c).  
 odpovídá: předseda  T: průběžně 
 

143/18 Plnit úkoly SR ČVS dle bodu 4.  
 odpovídá: předseda  T: průběžně 
 

144/18 Předložit ekonomickému úseku návrh rozpočtu RMK ČVS na rok 2021. 
 odpovídá: předseda  T: do 10.09.2020 
 

145/18 Podat návrhy na odměny členům RMK. 
 odpovídá: předseda T: do 30.09.2020 
 

146/18 Provádět oznámení o rozhodnutí RMK dle bodu 9., písm. a) až d). 
 odpovídá: Tomáš Kavala  T: průběžně 
 

147/18 Předat SR ČVS ke schválení oddíly uvedené v bodě 10., písm. a). 
 odpovídá: předseda  T: do 30.09.2020 
 

148/18 Podat sekretariátu ČVS žádost a urgenci o odstranění duplicit uvedených v bodě 11. 
 odpovídá: předseda T: do 10.09.2020 
 

149/18 Podat sekretariátu ČVS žádost na úpravu tiskopisu č. 9 dle bodu 12, písm. e). 
 odpovídá: předseda T: do 30.10.2020 
 

150/18 Provést aktualizaci webových stránek ČVS dle bodu 12., písm. f). 
 odpovídá: předseda T: do 30.10.2020 
 

151/18 Připravit podklady pro vypracování metodického pokynu dle bodu 12., písm. g). 
 odpovídá: předseda T: do 30.10.2020 
 

 

Příští zasedání:   14. října 2020 v 11,00 hod., v Ostravě (místo bude upřesněno). 
 

 (!!! Bez pozvánek !!!).  
 

Příloha č. 1  Návrh "Rozpočtu RMK na rok 2021" 
 
Zapsal: Tomáš Kavala 
 
V Dřevěnici 3. září 2020 
 Vladimír T a b a r a, v.r. 
 předseda RMK ČVS 


