
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Z Á P I S č. 03/2021 
 

z 3. zasedání RMK ČVS 
konaného dne 13. října 2021 v Brně  

 
 

Přítomni  - členové:  Petr Dušek , Tomáš Kavala, Václav Nidrle a Štěpán Říha  
 - omluven: Vladimír Bednář   
 - hosté: - 
 
Program:  1. Kontrola plnění usnesení ze zápisu 01/2021 
 2. Kontrola provozu „Elektronických registrací“ 
 3. Plnění úkolů z výboru ČVS 
 4. Rozhodnutí o přestupech či hostování 
 5. Založení, přejmenování, obnova a zrušení oddílů ve VISu 
 6. Duplicitní registrace 
 7. Členství v ČABVK 
 8. Různé 
 9. Usnesení 
 

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

 
1. Kontrola plnění usnesení ze zápisu 01/2021 - 02/2021: 
                                         

 Splněné úkoly: 
 V daných termínech byly splněny nebo nejsou dále sledovány tyto úkoly: 
 010/02, 011/02, 012/02, 013/02, 014/02, 015/02, 017/02, 018/02, 019/02. 
 Nesplněné a trvající úkoly:  
 V daných termínech doposud nebyly splněny, termín splnění trvá nebo je sledován průběžně u 

těchto úkolů: 
016/02. (Hlasování: 4  0  0) 

 
2. Kontrola provozu "Elektronických registrací": 
                                         

a) Dne 9.9. učinila RMK rozhodnutí per rollam ve věci duplicitní registrace J. Šplíchalové. RMK 
celou věc prošetřila a rozhodla Nepodávat podnět Disciplinární Komisi ČVS k zahájení 
disciplinárního řízení. 

b) V souvislosti s projednávanou duplicitou v bodě 3 a) dostala RMK podnět od Jana Šrittera (VIS) 
na možnost náhodného výběru a kontroly rodných čísel členů ČVS. Předseda RMK konzultoval 
záležitost s p. RNDr. Jiřím Sloupem a RMK nemá právo po členech vyžadovat doklad (OP, 
kartičku pojištěnce, pas,...) člena ČVS ke kontrole správnosti údajů. Vzhledem k tomu, že VIS 
není propojen na registr občanů, není možné kontrolu zautomatizovat. Návrh RMK je náhodnou 
kontrolu nad rámec činnosti RMK nevykonávat. Důvodem je, že v současné chvíli základní 
kontrola probíhá při nových registracích a zároveň při změnách, které RMK řeší během své 
běžné agendy. 

c) RMK navrhuje úpravu VISu tak, aby fungovalo našeptávání zkratky státu při zadávání členů cizí 
národnosti. 

d) RMK navrhuje úpravu VISu tak, aby do pole rodné číslo nebylo možné zadávat jiné znaky, než 
čísla a lomítko (například písmena a mezeru), stejně tak aby nebylo možné do jména zadávat 
číslice a jiné znaky, než písmena a mezeru 
- Žádost číslo 487842711 – do pole „Rodné jméno“ bylo zadáno rodné číslo. VIS žádost 

akceptoval, ale ke změně nedošlo. 
e) Š. Říha podal podnět týkající se kontroly adres ve VISu: VIS je nastaven tak, že při žádosti 

"vystavení nového průkazu" má žadatel volbu možností kam průkaz odeslat: 
-  Na adresu oddílu (v žádosti se adresa neobjeví, musí se hledat na webu CVF, kde však je 
uvedena bez PSČ - pokud je nesprávná, což se stává, dopis se vrací jako nedoručitelný) - 
musíme složitě dohledávat přes funkcionáře toho oddílu, komu vlastně průkaz doručit! 



 
 
 
 
 

 

 

 

-  Na adresu člena (stejný problém, adresy členů uvedené ve VIS občas, nefungují a dopisy se 
vrací jako nedoručitelné) 
-  Na jinou adresu - to je jediný správný postup, žadatel napíše úplnou adresu do žádosti a 
odeslání průkazu je bez problémů. 
Problém je v tom, že dohledávání adres značně zpomaluje celý proces a brzdí včasné 
provedení žádostí ze stran registrátorů. 
RMK doporučuje ve VIS u této žádosti ponechat pro odeslání průkazu jenom možnost uvedení 
celé adresy včetně PSČ 

f) Když RMK ve VISu narazí na fotografii, která nesplňuje podmínky RŘV, nemá možnost na 
takovou fotografii upozornit přes sysém VIS. RMK navrhuje, aby ve VISu fungovala možnost 
zaslání e-mailu/SMS na takové osoby s upozorněním, že je potřeba nahrát/dodat novou 
fotografii. 

g) Když člen ČVS zadává změnu telefonního čísla, nemá možnost změnit mobilní telefon. Proto 
vyplní jinou možnost, nicméně původní mobilní telefon se nepřepíše. V případě potvrzování pak 
člen možnost potvrzení pozbývá. RMK navrhuje upravit VIS tak, aby bylo možné měnit pole 
mobilní telefon, pokud tomu nebrání jiné souvislosti. 

h) V případě, kdy je osoba cizí národnosti zavéděna do VISu pro účely zastávání pozice 
funkcionáře, není to vedeno jako transfer. Nicméně to do budoucna nebrání tomu, aby byl takový 
člen zapsán i na soupisku jako hráč/ka. RMK navrhuje úpravu VISu tak, aby byla možnost 
vyznačit, že takový člen může být pouze v pozici funkcionáře. 

i) RMK navrhuje otevřít diskuzi týkající se elektronických registrací. Mimo jiné by se to týkalo 
úpravy rozpisu soutěže, aby bylo možné startovat na elektronické průkazy nejen ve výjimečných 
případech. 

 
3. Plnění úkolů z Výboru ČVS: 
 

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

 odpovídá: předseda RMK plněno  T: průběžně 
 

4. 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 
  Tobiáš Přichystal (19887073)  178971850 12.09.2021 
  Beachklub Ládví, z.s.  (22735135)  Beachvolejbalová škola Praha, z.s.  (22757147) 

 Amálie Ebertová (87901010)  635801465 12.09.2021 
  Beachklub Ládví, z.s.  (22735135)  Beachvolejbalová škola Praha, z.s.  (22757147) 

 Amálie Žitná (83508128)  644496319 14.09.2021 
  Volejbalový klub Univerzity Poalackého v Olomouci, z.s.  (04100794)   
   VK Prostějov, spolek  (27057518) 

  Kateřina Tučková (13750048)  813366343 15.09.2021 
  TJ Šumperk, z.s.  (14617790)  Volejbalový oddíl TJ Lanškroun, z.s.  (15029034) 

  Markéta Bílková (38529942)  391971267 15.09.2021 
  Volejbalový klub Univerzity Poalackého v Olomouci, z.s.  (04100794) 
     TJ OP Prostějov  (00547409) 

  Julie Ošťádalová (41153445)  705122161 18.09.2021 
  Beachklub Ládví, z.s.  (22735135)  Sportovní klub Meteor Praha  (00538469) 

  Tomáš Kotrch (67745202)  209797104 18.09.2021 
  Volejbalový klub Odolena Voda, z.s.  (22664998)  TJ Slavia Hradec Králové, z.s.  (00484326) 

  Lukáš Kittel (34262912)  677124214 22.09.2021 
  Volejbalový sportovní klub Zlín, z.s.  (00567931)  Volejbalový sportovní klub Staré Město, z.s.  (48491977) 

  Eliška Kindlová (56226315)  484028448 22.09.2021 
  TJ ABC Braník, z.s.  (00198773) Policejní volejbalový klub Olymp Praha, z.s.  (62941712) 

  Barbora Veselá (28822050)  622007311 25.09.2021 



 
 
 
 
 

 

 

 

  Beachklub Ládví, z.s.  (22735135)  SK Kometa Praha, z.s.  (69780790) 

  Matyáš Mlček (91150452)  225949466 24.09.2021 
  Club Sport Vítkov, z.s.  (22846026)  Sportovní klub Meteor Praha  (00538469) 

  Kristýna Průšová (45953788)  901910931 24.09.2021 
  Beachvolejbalová škola Praha, z.s.  (22757147) Policejní volejbalový klub Olymp Praha, z.s.  (62941712) 

  Tereza Maštalířová (10569441)  288763042 01.10.2021 
  VK AUSTIN Vsetín, z.s.  (49563254) Vysokoškolský sportovní klub VŠB – TU Ostrava (44938829) 

  Alžběta Razimová (78367183)  848982015 06.10.2021 
  Sportovní klub bojových umění Hostivař, z.s.  (48135216) Sportovní klub školy ZŠ Mikulova Praha, spolek 

(26990270) 

  Alžběta Zvárová (94748615)  953006625 07.10.2021 
  Beach Service club, z.s.  (01475550)  Beachpoint, z.s.  (06633382) 

       (Hlasování: 4  0  0) 
 

 d) Schválené přestupy, přes námitky mateřského oddílu 
 011 Josef Drozd (53228284)  170636512 24.05.2021 
  Green Volley Frýdek-Místek, z.s. (22733582)  Univerzitní sportovní klub Slávie Ostravská Univerzita, 

z.s. (66739705)  

  Námitka – odstupné ve výši 70.000,- Kč bylo uhrazeno. 
 012 Jáchym Hrdý (61858079)  180639428 24.07.2021 
  VK Dukla Liberec (46746765)  Beach club Harcov-Liberec, z.s. (10000117)  

  Námitka – odstupné do beachvolejbalu není stanoveno. 
 013 Sára Horáková (36545844)  357729717 19.09.2021 
  Tělocvičná jednota Sokol Česká Třebová (3611702)  Volejbalový oddíl TJ Lanškroun, z.s. (3611175)  

  Námitka – odstupné ve výši 30.000,- Kč bylo uhrazeno.  
 014 Ondřej Kubeša (81639343)  571461844 13.09.2021 
  Volejbalový spolek Ostrava (00533831)  Green Volley Frýdek-Místek, z.s. (22733582)  

  Námitka – odstupné ve výši 5.000,- Kč bylo uhrazeno.  
 015 Vít Gelnar (83060802)  192663846 29.09.2021 
  Volejbalový spolek Ostrava (00533831)  Green Volley Frýdek-Místek, z.s. (22733582)  

  Námitka – odstupné ve výši 5.000,- Kč bylo uhrazeno.  
 016 Tereza Kozumplíková (33934270)  764929619 30.09.2021 
  Tělocvičná jednota Sokol Brno I. (00557650)  START B6, z.s.  (09080562)  

  Námitka – smlouva nebyla doložena. 
 017 Jana Hrudová (68161580)  878172711 23.09.2021 
  Volejbalový spolek Ostrava (00533831)  Klub volejbalu Kopřivnice, z.s. (44937628)  

  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. 
 
5. 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. 
  

 d) RMK rozhodla o zrušení těchto oddílů: 
  - žádný oddíl nebyl zrušen. 
     
6. Duplicitní registrace: 
 

a) RMK zjistila tyto nové duplicitní registrace: 
 - Radka Uhrová (20440960) – Radka Veselá (60212814), 
 - Kristýna Schandlová (27175852) – Kristyna Schandlová (24488534), 
  - Barbora Vrágová (34508262) – Barbora Slezáková (58420899), 
 - Kristýna Kobzová (30778359) – Kristyna Fajčáková (38940252), 
 - Lenka Hajduchová (13659793) – Lenka Dvořáková (92777619), 
 - Kateřina Buršíková (18288447) – Kateřina Buršíková (77993029), 



 
 
 
 
 

 

 

 

 - Jiří Vlk (23593813) – Jiří Vlk (82970305), 
 - Stanislav Honzírek (71330559) – Stanislav Honzírek (35026162), 
 - Sandra Koňáriková (99456422) – Sandra Seidlová (75018132), 
 - Barbora Drahotová (16250660) – Barbora Slavíková (50519173), 
 - Jarmila Šplíchalová (99119698) – Jarmila Nováková (46822672), 
 - Bára Marková (93423584) – Bára Marková (39252009), 
 - Karolína Fílová (12401278) - Karolína Fílová (83793386), 
 - Petra Březnová (10307351) - Petra Slabá (27289357), 
 - Lucie Duman (11275805) - Lucie Šimonová (18491093), 
 - MUDr. Tereza Pinkasová (17331639) - Tereza Horká (99565130), 
 - Vlasta Žáčková (19999910) - Vlasta Ulčáková (78289676), 
 - Vojtěch Adamec (61265950) - Vojtěch Adamec (63795817) a Vojtěch Adamec 

(64893380), 
 - Pavlína Skácelová (50175945) - Pavlína Štenclová (75714262), 
 - Mgr. Eliška Znojemská (26833754) - Eliška Dancová (31966231), 
 - Michala Konečná (14879677) - Michala Trubačová (75937396), 
 - Táňa Jakubcová (38372523) - Taťána Jakubcová (87374265), 
 - Hana Zídková (17142323) - Hana Polatová (20461100) 
 - Tereza Stuchlá (92153541) – Tereza Stuchlá (90025308), 
 
 
 

 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) 

 
 

7. Členství v ČABVK: 
 

 RMK ČVS potvrdila přihlášky za člena ČABVK těmto oddílům: 
- žádné přihlášky za člena ČABVK nebyly podány. 

      (Hlasování: 4  0  0) 
  

 
8. Různé: 

 

 a) Návrhy na jmenování trenérů, rozhodčích a školitelů: 
  - 29.06.2021  Výbor ČVS trenéři mládeže 16 vyznačeno 08.09.2021 16 
  - 29.06.2021  ÚL KVS trenéři III. třídy 19 vyznačeno 12.08.2021 19 
  - 30.04.2021  Výbor ČVS trenér II. třídy 1 vyznačeno 08.09.2021 1 
  - 08.06.2021  KR PVS rozhodčí II. třídy 3 vyznačeno 08.09.2021 2 
  - Návrh na uznání kvalifikace získané v zahraničí – Leona Neumannová. Schválil ÚV ČVS dne 

30.4.2021. Jmenoval Výbor ČVS 26.5.2021. Vyznačeno 8.9.2021 
   

     (Hlasování: 4  0  0) 
 

 b) Návrh na změnu dne konání následujícího zasedání RMK. Původní termín 1.12.2021 11:00 
v Praze. Navrhovaný termín 7.12.2021 10:30 v Praze.   (Hlasování: 4  0  0) 

 
9. Usnesení: 
 

 

018/03 Plnit úkoly Výboru ČVS dle bodu 3.  
 odpovídá: předseda  T: průběžně 
 

019/03 Provádět oznámení o rozhodnutí RMK dle bodu 4., písm. a) až d). 
 odpovídá: Tomáš Kavala  T: průběžně 
 

020/03 Podat sekretariátu ČVS žádost o odstranění duplicit uvedených v bodě 6. 
 odpovídá: předseda T: do 20.10.2021 
 

021/03 Zjistit, případně zažádat o realizaci, možnosti úpravy VISu podle bodu 2 písm. c) – h). 



 
 
 
 
 

 

 

 

 odpovídá: předseda T: do 31.10.2021 
 

016/02 Zjistit stanovisko STK a případné možnosti realizace podle bodu 2 písm. i).  
 odpovídá: předseda T: do 31.10.2021 
 

 
Příští zasedání:  7. prosince 2021 v 10:30 hod., v Praze. 
 

 
Zapsal: Petr Dušek 
 
V Brně 13. října 2021 
  Bc. Petr D u š e k, v.r. 
  předseda RMK ČVS 
 


