
Zpravodaj KR OVS Frýdek-Místek č. 1/2013                                           5. února 2013 

 1  z  4 

 
Okresní volejbalový svaz 

Frýdek-Místek 
Komise rozhodčích 

 

 
 

Zpravodaj KR OVS Frýdek-Místek 
č. 1/2013 ze dne 5. února 2013

 
 

1. Konference ČVS (volební) 
 

 Dle stanov ČVS se v roce 2013 koná X. konference ČVS, které předcházejí okresní a krajské 
konference a které vesměs jsou zároveň volebními konferencemi pro období 2013 - 2016 :  
 

a) XXIII. konference OVS Frýdek-Místek se uskuteční v pátek 15. února 2013 v 16:30 hodin 
    v zasedací místnosti OS ČSTV Frýdek-Místek, ul. 8. pěšího pluku 81, 
 

b) X. konference MS KVS se uskuteční v neděli 7. dubna 2013 v 09:00 hodin v Ostravě 
    na Černé louce, 
 

c) X. konference ČVS se uskuteční v neděli 19. května 2013 v Brně. 
 

2. Registrace členů ČVS 
 

Na základě rozhodnutí Správní rady Českého volejbalového svazu (dále jen „ČVS“) jsou zřízena na 
území České republiky tato registrační místa: 
 

Registrační místo Praha: 
  ČVS Praha, 160 17 Praha 6 - Břevnov, Bělohorská 19 (sídlo registračního místa), 
  ČVS Praha, 160 17 Praha 6 - Břevnov, Zátopkova 100/2, PS - 40 (korespondenční adresa),  
  Jaroslav Háza, TZ: 245 006 214, E-mail: haza@cvf.cz 
  Úřední hodiny: úterý a čtvrtek od 9 - 12 hod. a od 13 - 17 hod. 
 

Registrační místo Brno: 

   Sportovní hala Brno, 639 00 Brno, Vídeňská 9, 
   Štěpán Říha, TZ: 542 211 815, MT: 602 766 605, E-mail: stepan.riha@email.cz  
   Úřední hodiny: pondělí a středa od 10 - 17 hod. 
 

Upozornění: 
 

 Obě registrační místa provádí registrace členů ČVS komplexně, s výjimkou evidování kvalifikačních 
tříd trenérů, rozhodčích a registrace nových oddílů, které provádí výhradně registrační místo v Praze. 
 

 V současnosti se přestupy (transfery) do a ze zahraničí provádí elektronicky a proto finální provedení 
(hostování) mohou provést obě registrační místa. 
 

 Registrace a přestupy se provádí dle „Registračního řádu volejbalu“ a „Přestupního řádu volejbalu“ - 
v platném znění. 
 

Tyto řády je možno získat na webových stránkách ČVS: Směrnice ČVS 
(http://www.cvf.cz/?rubrika=124). 
 

Elektronický způsob: 
 

 Podkladem pro základní registraci, vystavení nového průkazu člena ČVS, zrušení a obnovy 
registrace, ohlášení přestupu a hostování a předčasného ukončení hostování je: 
 

    * v systému VIS, v modulu „Podatelna“ řádně vyplněná „příslušná žádost“, elektronický souhlas  
       žadatele (u žadatelů mladších 15 let rodiče nebo zákonného zástupce), elektronický souhlas  
       oprávněné osoby mateřského oddílu (u přestupů případně podání námitky) i nového oddílu, 
 

    * zadání do systému VIS elektronické fotografie (vzor pasová), 
 

    * elektronické uhrazení registračního, či přestupního poplatku.  
 

Pro vydání elektronického souhlasu jednotlivých žadatelů je na webových stránkách ČVS na adrese 
Přístup do VISu (http://www.cvf.cz/vis.php?action=looser) možnost „Zřídit /obnovit přístup do systému 

VIS". 
Pro vydání elektronického souhlasu oprávněné osoby oddílu je nutné mít tyto osoby uvedené 
v systému VIS, v modulu „Oddíly“ s patřičnými právy. 
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Písemný způsob: 
 

 Podkladem pro základní registraci, vystavení nového průkazu člena ČVS, zrušení a obnovy 
registrace je: 
 

    * ve všech rubrikách podle předtisku hůlkovým písmem nebo psacím strojem vyplněný tiskopis  
       „Přihláška k registraci“, vlastnoručně podepsaný (u žadatelů mladších 15 let rodičem nebo  
       zákonným zástupcem), podepsaný oprávněnou osobou oddílu a potvrzený razítkem oddílu, 
 

    * pasová fotografie velikosti 3,5 x 4,5 cm, ne starší dvou let (na zadní stranu fotografie je nutno  
       napsat jméno, příjmení a datum narození žadatele), 
 

    * doklad (kopie) o úhradě registračního poplatku. 
 

 Podkladem pro ohlášení přestupu, hostování a předčasného ukončení hostování je: 
 

    * ve všech rubrikách podle předtisku hůlkovým písmem nebo psacím strojem vyplněný tiskopis  
       „Ohlášení - ukončení přestupu - hostování“, vlastnoručně podepsaný (u žadatelů mladších 15  
       let rodičem nebo zákonným zástupcem), podepsaný oprávněnou osobou mateřského i nového  
       oddílu a potvrzený razítkem obou oddílů, 
 

    * pasová fotografie velikosti 3,5 x 4,5 cm, ne starší dvou let (na zadní stranu fotografie je nutno  
       napsat jméno, příjmení a datum narození žadatele), 
 

    * doklad (kopie) o úhradě poplatku za přestup, či hostování. 
 

Žádosti o registrace a přestupy je možné posílat doporučeně poštou nebo vyřizovat osobně. 
 

Poplatky v registračním a přestupním řízení: 
 

Druh poplatku                                         dospělí                 mládež 
(za každý průkaz, přestup, hostování)  od 19 let         do 19 let  do 12 let 
 

 

Vystavení nového průkazu                200,- Kč  100,- Kč              neplatí 
 

Obnova průkazu                             200,- Kč  100,- Kč              neplatí 
 

Přestup, hostování                                   600,- Kč  300,- Kč      neplatí 
 

Předčasné ukončení hostování               200,- Kč           100,-  Kč              neplatí 
 

Příplatek za písemné použití                   100,- Kč  100,- Kč               neplatí   
 

Platby se provádí: 
 

a) elektronickým způsobem výhradně na účet číslo 226037156/0300 s variabilním symbolem   

    šestimístným číslem účtu v modulu Banka nebo devítimístným číslem žádosti v modulu Podatelna.  
    Úhradu je možné provést poštovní poukázkou, příkazem k úhradě nebo v hotovosti v peněžním  
    ústavě.  
 

b) písemným způsobem výhradně na účet číslo 777119/5500 s variabilním symbolem „68420“  

     při vystavení nového průkazu, „68480“ při obnově průkazu nebo „68430“ při přestupu, hostování,  
     či ukončení hostování. 
     Úhradu je možné provést poštovní poukázkou, příkazem k úhradě nebo v hotovosti na příslušném  
     registračním místě. 
 

V Praze 1. července 2012. 
 

Vladimír T a b a r a, předseda RMK ČVS 

 
 Výše uvedené informace ohledem „Registrace členů ČVS“ byly vydány vzhledem k provedeným 
změnám u „Registračních míst“ a jsou uvedeny na webových stránkách ČVS včetně tiskopisů a jejich 
vzorů týkajících se přihlášek oddílu za člena ČVS a oprávněných osob oddílů. 
Tímto se opravuje a zároveň ruší bod 5 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 8/2012 ze dne 
26. července 2012. 
 

V příloze č. 1 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 1/2013 je uvedena „Registrace členů ČVS“. 
 

 Tímto se opravuje a zároveň ruší bod 6, příloha č. 5 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 9/2012 
ze dne 10. srpna 2012. 
 



Zpravodaj KR OVS Frýdek-Místek č. 1/2013                                           5. února 2013 

 3  z  4 

3. Směrnice ČVS - změny 
 

 Na 45. zasedání správní rady konaném dne 16. ledna 2013 v Praze byla schválena změna 01/2013 
prováděcího předpisu „Účtování a inventarizace v ČVS“ ke směrnici ČVS č. 09/2011 
„Hospodaření a účtování v ČVS“ včetně přílohy 1 - účinnost od 16. ledna 2013 : 
 

- v článku 6, odstavec 4.1 byla vypuštěna druhá věta, 
 

- byla zrušena příloha č. 2 „Definice funkcí a forma zajištění činnosti ČVS“, 
 

- byla upravena příloha č. 3 „Cestovní náhrady v ČVS pro rok 2013“ - účinnost od 1. ledna 2013.    
 

 V příloze č. 2 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 1/2013  je uveden prováděcí předpis 

„Účtování a inventarizace v ČVS“ ke směrnici ČVS č. 09/2011 „Hospodaření a účtování v ČVS“ 
včetně 3 příloh. 
 

 Zároveň se tímto upravuje bod 7, zároveň se ruší příloha č. 9 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek 
č. 8/2011 ze dne 10. srpna 2011, dále se upravuje bod 2, zároveň se ruší p příloha č. 2 zpravodaje  
KR OVS Frýdek-Místek č. 2/2012 ze dne 9. března 2012. 
 

 V příloze č. 3 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 1/2013  je uvedena příloha č. 3 prováděcího 
předpisu „Účtování a inventarizace v ČVS“ ke směrnici ČVS č. 09/2011 
„Hospodaření a účtování v ČVS - změna 01/2013 „Cestovní náhrady v ČVS pro rok 2013“ - účinnost 
od 1. ledna 2013. 

 
4. Směrnice ČVS - vydání 
 

 Na 45. zasedání správní rady konaném dne 16. ledna 2013 v Praze byla schválena směrnice ČVS 
kategorie A č. 20/2013 „Statut trenérsko-metodické komise ČVS“ - účinnost od 16. ledna 2013. 
 

V příloze č. 4 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 1/2013  je uvedena směrnice ČVS 

kategorie A č. 20/2013 „Statut trenérsko-metodické komise ČVS“ : účinnost od 16. ledna 2013. 

 
5. Soutěžní řád volejbalu 
 

V příloze č. 5 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 1/2013 je uveden 

„ Seznam zakázaných látek a metod dopingu pro rok 2013“, platný od 1. ledna 2013. 
 

V příloze č. 6 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 1/2013 je uveden 

„Monitorovací program dopingu 2013“. 

 
6. Sbírka směrnic a předpisů ČVS platná od 16. ledna 2013 
 

 Na webových stránkách cvf.cz byla v lednu 2013 uvedena „Sbírka směrnic a předpisů ČVS“, ve které 
najdete nejaktuálnější tabulkový přehled platných směrnic a předpisů, s pořadovými a jednacími 

čísly, s daty schválení a nabytí účinnosti, včetně všech prováděcích předpisů a příloh. 
 

 V příloze č. 7 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 1/2013 je uvedena „Sbírka směrnic a předpisů 

ČVS “ (platnost od 16. ledna 2013, od 25. listopadu 2012, od 1. července 2012, od 1. dubna 2012). 
 

 Tímto se zároveň doplňuje příloha č. 9 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 28/2012 
ze dne 4. prosince 2012. 
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7. Oficiální pravidla volejbalu 2013 - 2016 
 

 Bodem 1, v příloze č. 1 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 29/2012 ze dne 20. prosince 2012 byly 
vydány v anglické verzi „Oficiální pravidla volejbalu 2013 - 2016“, které jsou zároveň uvedeny na 
webových stránkách ČVS. 
 Překlad těchto „Oficiálních pravidel volejbalu 2013 - 2016“ schválených 33. kongresem FIVB, který se 
konal ve dnech 19. - 21. září 2012 v Anahaimu (USA - stát Californie), KR ČVS připravuje. 
 

Tyto pravidla měly být původně v České republice uplatněna od 1. července 2013, kdy KR ČVS 
doporučila, aby platnost „Pravidel volejbalu“ byla uplatněna od 1. července 2013 v souladu 
s postupem CEV 
(viz bod 9, písmeno c) zápisu z 24. zasedání KR ČVS konaného dne 9. prosince 2012 v Praze). 
 

 Sekretariát CEV písemně oznámil, že „Oficiální pravidla volejbalu 2013 - 2016“, schválená  XXXIII. 
kongresem FIVB 2012 v Anaheimu jsou v CEV platná od 1. května 2013. KR ČVS tímto doporučuje 
stanovit platnost výše uvedených pravidel v České republice taktéž od 1. května 2013, vyjma 
rozehraných stávajících mistrovství soutěží ČVS 
(viz bod 8, písmeno d) zápisu z 25. zasedání KR ČVS konaného dne 27. ledna 2013 v Praze). 
 

 Toto doporučení platnosti OPV v České republice dnem 1. května 2013 bude projednáno 
na nejbližším zasedání Správní rady ČVS a upřesněno na 26. zasedání KR ČVS konaném dne 
26. března 2013 
(viz bod 9 usnesení zápisu z 25. zasedání KR ČVS konaného dne 27. ledna 2013 v Praze 
- úkol 238/28). 
 

Vzhledem k tomu, že jarní část okresní soutěže muži začíná 19. dubna 2013 a jarní část okresní 
soutěže ženy začíná 2. května 2013, bude platnost OPV 2013 - 2016 pro tyto nemistrovské okresní 
soutěže ještě konzultována a včas sdělena.  
 

 Dle bodu G bod 1 „Plánu činnosti KR OVS Frýdek-Místek pro rok 2013“ je plánováno uskutečnění 
okresního semináře rozhodčích v červnu 2013. 
Tento plán činnosti byl však zpracováván 31. prosince 2012, kdy byla KR ČVS doporučena platnost 
OPV 2013 - 2016 od 1. července 2013. 
 

Přílohy: 
 

č. 1: Registrace členů ČVS (2 stránky) 
 

č. 2: Prováděcí předpis „Účtování a inventarizace v ČVS“ ke směrnici ČVS č. 09/2011 
        „Hospodaření a účtování v ČVS včetně 3 příloh (11 stránek) 
 

č. 3: Cestovní náhrady v ČVS pro rok 2013 (2 stránky) 
 

č. 4: Směrnice ČVS kategorie A č. 20/2013 „Statut trenérsko-metodické komise ČVS“ (3 stránky) 
 

č. 5: Seznam zakázaných látek a metod dopingu pro rok 2013 (6 stránek) 
 

č. 6: Monitorovací program dopingu 2013 (1 stránka) 
 

č. 7: Sbírka směrnic a předpisů ČVS 
        (platnost od 25. listopadu 2012, od 1. července 2012, od 1. dubna 2012, od 15. února 2012). 
 

 
Rozdělovník C. 

                                                                                                                                    předseda KR                                                                                                                                               
                                                                                                                         ing. Jiří W. Rucki 
 


