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Z Á P I S č. 20/2020 
 

ze 20. zasedání RMK ČVS 
konaného dne 2. prosince 2020 v Praze – videokonference 

 
 Předseda RMK podal informaci, že „Směrnice pro hlasování per rollam v ČVS – změna 01/2020“ byla 
rozšířena o možnost dálkové účasti na zasedáních orgánů ČVS, tedy i RMK ČVS dvousměrnou zvukově 
obrazovou (video konferencí) v reálném čase. Umožňuje se dálková účast na zasedání ve dvou režimech, 
tj. že všichni členové orgánu se zúčastní zasedání vzdáleně nebo někteří členové se mohou účastnit za-
sedání vzdáleně. Hlasování se provádí zvednutím ruky a předseda po každém hlasování provede jmeno-
vitou rekapitulaci hlasování členů. 
 
Přítomni  - členové:  Vladimír Bednář, Bc. Petr Dušek, Václav Nidrle, Štěpán Říha a Vladimír Tabara 
 - omluven: Martin Drobný a Tomáš Kavala   
 - hosté: ---- 
 
Program:  1. Kontrola plnění usnesení ze zápisu 01/2017 – 19/2020 
 2. Kontrola provozu „Elektronických registrací“ 
 3. Plnění úkolů ze správní rady ČVS 
 4. Telefony – paušální náhrady za II. pololetí 2020 
 5. Rozhodnutí o přestupech či hostování 
 6. Založení, přejmenování, obnova a zrušení oddílů ve VISu 
 7. Duplicitní registrace 
 8. Různé 
 9. Usnesení 
 

 K programu nebyly připomínky a byl schválen. (Hlasování: 5  0  0) 

 
1. Kontrola plnění usnesení ze zápisu 01/2017 - 19/2020: 
                                         

 Splněné úkoly: 
 V daných termínech byly splněny nebo nejsou dále sledovány tyto úkoly: 
 149/18, 152/19, 153/19, 155/19, 156/19 a 157/19. 
 Nesplněné a trvající úkoly:  
 V daných termínech doposud nebyly splněny, termín splnění trvá nebo je sledován průběžně u těchto 

úkolů: 
013/01, 150/18, 151/18 a 154/19. (Hlasování: 5  0  0) 

   
2. 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“ člena jiné národní federace podle RŘV 

článku 3, odst. 3.2 je možné registraci provést za předpokladu, že člen doloží kvalifikaci tre-
néra nebo rozhodčího. VIS by si měl takovou registraci zapamatovat a nedovolit v budoucnosti 
členu start jako hráči. (Hlasování: 5  0  0) 

 

b) RMK dále rozhodla prostřednictvím generálního sekretáře ČVS 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 - 
98,15 (108 – 106 – 2); STC - 94,74 (76 – 72 – 4); JHC - 98,21 (56 – 55 - 1); PLK - 97,92 (48 – 47 
– 1); KVK - 82,14 (28 – 23 – 5); ULK - 91,18 (34 – 31 – 3); LBK 95,00 (40 – 38 – 2); HKK - 97,62 
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(84 – 82 – 2); PAK - 90,48 (42 – 38 – 4); VYS - 85,00 (40 – 34 – 6); JHM - 88,54 (96 – 85 – 11); 
OLK - 95,24 (42 – 40 – 2); ZLK - 94,29 (35 – 33 – 2) a MSK - 95,29 (85 – 81 – 4). 

  ČVS celkem 93,98 (814 – 765 – 49). 

 
3. Plnění úkolů ze správní rady ČVS: 
 

09/36 a) Ukládá RMK ověřit oddílům ČABVK evidenci členské základny dle požadavků a požado-
vané struktury pro potřeby ČABVK. 

 odpovídá: předseda RMK plněno  T: průběžně 
 

07/37 b) Ukládá předsedovi RMK ČVS zveřejnit „Přehled počtu družstev v mistrovských soutěžích 
k 30.6.2020“ na webových stránkách ČVS. 

 odpovídá: předseda RMK splněno  T: 18.11.2020 
 

07/37 c) Ukládá předsedovi RMK ČVS zaslat „Přehled počtu družstev v mistrovských soutěžích k 
30.6.2020“ všem KVS a aktivním oddílům. 

 odpovídá: předseda RMK splněno  T: 18.11.2020 
 
4. Telefony – paušální náhrady za II. pololetí 2020: 
 

Níže uvedeným členům RMK byla za II. pololetí 2020 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 
 Štěpán Říha registrace 6 100,- Kč 600,- Kč 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 Celkem za II. pololetí 2020     3.600,- Kč 
 

 Celková částka je zahrnuta v rozpočtu RMK na rok 2020. (Hlasování: 5  0  0) 
 
5. 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 
 

  - 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 
  Lucie Chaloupková (15602484)  391349585 12.11.2020 
  Beach Service club z.s. (01475550)  Beachpoint z. s. (06633382) 

  Barka Kořánová (90198551)  282969422 19.11.2020 
  SK Kometa Praha, z.s. (69780790)  Beach Service club z.s. (01475550) 

  Rozálie Otavová (55884732)  520029449 20.11.2020 
  Beach Service club z.s. (01475550)  Beachpoint z. s. (06633382) 

  Adam Janecký (26543632)  187086775 20.11.2020 
  Beach Service club z.s. (01475550)  Beachpoint z. s. (06633382)  

  Jan Brdíčko (88568165)  696790943 25.11.2020 
  Beach Service club z.s. (01475550)  Beachpoint z. s. (06633382) 

  Jessika Rusínová (61626731)  910912250 26.11.2020 
  Beachclub Strahov, z.s. (26670828)  Prague beach team, z.s. (27043126)  

  Tomáš Karský (74978832)  132999700 27.11.2020 
  Tělocvičná jednota Sokol Roztoky u Prahy (00472956) TJ Hrajeme volejbal z.s. (02280426)  

  Kateřina Čermáková (84443439)  513440544 28.11.2020 
  Beachvolejbalová škola Praha, z.s. (22757147)  Sportovní klub BEACHKLUB PRAHA, spolek (27000508) 

  Sarah Dörrerová (97659133)  473908568 28.11.2020 
  Beachvolejbalová škola Praha, z.s. (22757147)  Sportovní klub BEACHKLUB PRAHA, spolek (27000508) 
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  Markéta Cílková (12505277)  551447488 28.11.2020 
  Beachvolejbalová škola Praha, z.s. (22757147)  Sportovní klub BEACHKLUB PRAHA, spolek (27000508) 

       (Hlasování: 5  0  0) 
 

 d) Schválené přestupy, přes námitky mateřského oddílu 
  

  - žádné přestupy, přes námitky mateřského oddílu nebyly schváleny. 
 

 e) Odvolání k přestupu 
 

  - žádné odvolání proti rozhodnutí RMK nebylo správní radou ČVS řešeno. 
       
6. Založení, přejmenování, obnova a zrušení oddílů ve VISu: 
                                         

 a) RMK založila tyto nové oddíly: 
  - 2003 010 SK Družec z.s., 273 62 Družec, Hlavní 332 
    IČ: 48705144 (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. 
  

 d) RMK rozhodla o zrušení těchto oddílů: 
 

  - 5103 011 Tělovýchovná jednota Starý Harcov Liberec z.s., 460 15 Liberec, Otakarova 
58 

    IČ: 46744151 (Hlasování: 5  0  0) 
 
7. Duplicitní registrace: 
 

a) RMK zjistila tyto nové duplicitní registrace: 
 

- žádné nové duplicitní registrace nebyly zjištěny. 

 

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), 
 urgence č. 007/TA ze dne 23.09.2020 – Petr Forejt (40462644), 
 urgence č. 009/TA ze dne 14.11.2020 – Stanislav Pszczolka (90104438), 
 

- žádost č. 002/TA ze dne 04.02.2020  – David Sekerák (28735889), 
 urgence č. 005/TA ze dne 23.06.2020 
 urgence č. 007/TA ze dne 23.09.2020 
 urgence č. 009/TA ze dne 14.11.2020   
 

- žádost č. 003/TA ze dne 28.04.2020  – Martina Bednářová (51453878), 
urgence č. 005/TA ze dne 23.06.2020 – Martin Langer (51570616),  
urgence č. 007/TA ze dne 23.09.2020 – Amálie Egemová (47928594),  
urgence č. 009/TA ze dne 14.11.2020 – 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), 
  urgence č. 007/TA ze dne 23.09.2020 – Jana Jeřábková (80016940). 
  urgence č. 009/TA ze dne 14.11.2020   
 

- žádost č. 006/TA ze dne 23.09.2020  – Jan Stejskal (36719949), 
  urgence č. 009/TA ze dne 14.11.2020 – Petra Kvasniková (21552349), 
    – Adéla Jílková (70876175),   
    – Jasmine Gebauerová (94746997), 
    – Anna Hein-Schmiedberská (93436856), 
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   – Radek Staš (99487056). 
 

- žádost č. 008/TA ze dne 14.11.2020  – Zuzana Bartošková (22836156), 
   – Karolina Fričová (58328320), 
    – David Demel (58276609),   
    – Zdeněk Měrka (22554657), 
    – Barbora Jandová (DUPLICITNI UCET,NEPOUZI-

VAT) (42626422), 
   – Alžběta Zvárová (10227990). 
 

 RMK rozhodla sledovat odstranění duplicitních registrací z VIS. (Hlasování: 5  0  0) 
 
8. Různé: 
 

 a) Souběžné odsouhlasení dvou žádostí o přestup, hostování nebo o předčasné ukončení hostování 
nebylo zjištěno. 

 

 b) RMK na upozornění p. Ing. Ivana Ira prověřila registraci Lenka Štepániková (47509393), nar. 
24.6.1993, která byla do ČVS zaregistrována ve VIS dne 29.11.2012 registračním pracovníkem 
p. Štěpánem Říhou, a to oddílem Volejbalový klub Královo Pole, z.s. na základě zadané žádosti. 
Z takto zadané žádosti nebylo zřejmé, že se jedná o člena, který je již registrován v jiné národní 
federaci, proto byla registrace provedena. Jaké byly oddílem údaje v žádosti uvedeny, která byla 
realizována dne 29.11.2012, nemá RMK možnost zjistit, natož po 8. letech.  
Dále RMK zjistila, že Lenka Štepániková (47509393), nar. 24.6.1993 byla dne 14.6.2012 jmeno-
vána trenérem III. třídy, a aby její kvalifikace mohla být ve VIS zaznamenána, tak ji oddíl nechal 
do ČVS zaregistrovat. Tedy ne jako hráčku, ale jako trenéra. 
RMK také provedla šetření i u pí Lenky Štepánikové, dnes již Soldánové, která se přestěhovala 
z Brna do Hoštic – Heroltic. V ČR má přiděleno dokonce rodné číslo, ale státní příslušnost má 
slovenskou. Šetřením bylo potvrzeno, že registrace byla provedena z důvodu trenérské kvalifi-
kace, aby se jako funkcionář mohla dostat na soupisku. Pí Lenka Štepániková prohlásila, že nikdy 
jako hráčka do utkání nenastoupila a nyní má zájem o přestup do oddílu VOLEJBAL VYŠKOV, 
z.s. Ten se však může uskutečnit pouze na „transfer“. Proto byla dne 20.11.2020 přeřazena do 
fiktivního oddílu Transfery (99999999), kde jsou registrováni členové jiných národních federací.  

   (Hlasování: 5  0  0) 
 c) Vyznačování kvalifikací ve VIS provádí RMK ČVS, a to na základě řádně schválených „Návrhů 

na jmenovaní“. Sekretář RMK ČVS p. Vladimír Bednář prověří, zda byly ÚBV vystaveny návrhy 
na jmenování trenérů beachvolejbalu (SR ČVS 12.12.2018 a 16.10.2019) a trenéry beachvolej-
balu II. třídy (SR ČVS 5.1.2020).   (Hlasování: 5  0  0) 

 
9. Usnesení: 
 

158/20 Předávat generálnímu sekretáři ČVS návrhy na řešení dle bodu 2., písm. a) až b).  
 odpovídá: předseda  T: průběžně 
 

159/20 Plnit úkoly SR ČVS dle bodu 3.  
 odpovídá: předseda  T: průběžně 
 

160/20 Provádět oznámení o rozhodnutí RMK dle bodu 5., písm. a) až d). 
 odpovídá: Tomáš Kavala  T: průběžně 
 

161/20 Předat SR ČVS ke schválení oddíly uvedené v bodě 6., písm. a). 
 odpovídá: předseda  T: do 03.12.2020 
 

162/20 Prověřit, zda byly ÚBV vystaveny návrhy na jmenování TBV a TBV II dle bodu 8., písm. c). 
 odpovídá: předseda T: do 10.12.2020 
 
 

Příští zasedání:  27. ledna 2021 v 11,00 hod., v Brně, Vídeňská 19. 
 
Zapsal: Vladimír Bednář 
 
V Praze 2. prosince 2020  Vladimír T a b a r a, v.r. 
  předseda RMK ČVS 


