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Okresní volejbalový svaz 

Frýdek-Místek 
Komise rozhodčích 

 
 
 

Zpravodaj KR OVS Frýdek-Místek 
č. 15/2014 ze dne 18. května 2014

 

 
1. Směrnice ČVS 
 

 Bodem 2 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 14/2014 ze dne 11. května 2014 byly sděleny změny 
směrnic ČVS, novela směrnice ČVS a vydání směrnice ČVS schválených na 3. zasedání výboru ČVS 
konaného dne 8. května 2014 v Brně. 
 

 Tyto byly dne 12. května 2014 uvedeny na webových stránkách ČVS. 

 
2. Směrnice o členství v ČVS (směrnice ČVS č. 02/2011 - změna 03/2014) 
 

 V příloze č. 1 zpravodaje KR OVS Frýdek - Místek č. 15/2014 je uvedena směrnice ČVS 
č. 02/2011 kategorie C „Směrnice o členství v ČVS - změna 03/2014“. 
 

Schválené změny této směrnice s účinnosti od 1. července 2014 jsou uvedeny zeleně: 
 

Článek 1 
Členství fyzické osoby 

 

7. Evidence a registrace členů 
 

   7.2 Registračně matriční komise ČVS registruje odděleně:  
 

         a) registruje aktivní členy všech věkových kategorií a kvalifikací na základě vystavených 
             "Průkazů členů ČVS",  
 

         b) eviduje neaktivní členy všech věkových kategorií a kvalifikací,  
 

         c) eviduje bývalé členy všech věkových kategorií a kvalifikací, jimž zanikla registrace - archiv,  
 

         d) eviduje zemřelé členy všech věkových kategorií a kvalifikací - archiv. 
 

Článek 2 
Členství právnické osoby 

 

6. Registračně matriční komise ČVS registruje odděleně:  
 

     a) registruje aktivní právnické osoby - oddíly,  
 

     b) eviduje právnické osoby - oddíly se zaniklým členstvím. 
 
 Zároveň se tímto ke dni 30. června 2014 upravuje bod 1, zároveň se ruší příloha č. 1 
zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 28/2012 ze dne 4. prosince 2012. 
 

3. Registrační řád volejbalu (směrnice ČVS č. 05/2011 - změna 02/2014) 
 

 V příloze č. 2 zpravodaje KR OVS Frýdek - Místek č. 15/2014 je uvedena směrnice ČVS 
č. 05/2011 kategorie C „Registrační řád volejbalu - změna 02/2014“. 
 

Schválené změny této směrnice s účinnosti od 1. července 2014 jsou uvedeny zeleně: 
 

Článek 1 
Základní ustanovení 

 

1. Registrační řád volejbalu (dále jen „RŘV“) je souhrn pravidel a podmínek, za jakých Český 
    volejbalový svaz (dále jen "ČVS") prostřednictvím registračně matriční komise ČVS (dále jen  
    "RMK") ve Volejbalovém informačním systému (dále jen "VIS") registruje a eviduje právnické osoby  
     - vlastnící Identifikační číslo (dále jen „oddíl“) a fyzické osoby, tj. hráče, trenéry, rozhodčí, školitele,  
        delegáty ČVS, funkcionáře a ostatní osoby (dále jen "člen"). 
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Článek 2 
Registrace a evidence člena 

 

1. Registrací člena (dále jen "registrace") se rozumí zavedení člena do VIS, které stanoví jeho 
    příslušnost k určitému oddílu oprávněnému zúčastňovat se svými družstvy soutěží pořádaných 
    orgány ČVS všech stupňů. 
    Evidencí člena (dále jen „evidence“) se rozumí ponechání člena ve VIS po zrušení jeho  
    registrace. 
 

5. Registraci a evidenci provádí výhradně RMK ve VISu. 
 

6. RMK vede registraci a evidenci všech členů v oddílech rozdělenou na:  
 

    6.1 registraci aktivních členů - z tohoto počtu rozdělenou do skupin:  
 

          a) hráčů volejbalu a beachvolejbalu,  
 

          b) rozhodčích volejbalu a beachvolejbalu podle kvalifikačních tříd nebo licencí,  
 

          c) školitelů rozhodčích volejbalu a beachvolejbalu podle kvalifikačních licencí,  
 

          d) trenérů volejbalu a beachvolejbalu podle kvalifikačních tříd nebo licencí,  
 

          e) členů působících v zahraničí,  
 

          f) cizinců hrajících v České republice (dále jen "ČR"),  
 

    6.2 evidenci neaktivních členů - z tohoto počtu rozdělenou do skupin:  
 

          a) hráčů volejbalu a beachvolejbalu,  
 

          b) rozhodčích volejbalu a beachvolejbalu podle kvalifikačních tříd nebo licencí, 
 

          c) školitelů rozhodčích volejbalu a beachvolejbalu podle kvalifikačních licencí,  
 

          d) trenérů volejbalu a beachvolejbalu podle kvalifikačních tříd nebo licencí,  
 

    6.3 evidenci bývalých členů, jímž zaniklo členství - archiv (jedna společná databáze).  
 

    6.4 evidenci zemřelých členů - archiv (jedna společná databáze). 
 

Článek 7 
Zrušení registrace 

 

2. Registraci RMK zruší u:  
 

    2.1 aktivních členů automatickým převedením do:  
 

          a) evidence neaktivních členů, pokud nedošlo k vystavení nového průkazu rok po skončení  
              platnosti průkazu, 
 

    2.2 aktivních a neaktivních členů převedením do:  
 

           b) evidence bývalých členů:  
 

               ba) při zrušení oddílu,  
 

               bb) na základě žádosti člena, prostřednictvím oddílu,  
 

               bc) na žádost oddílu - oddíl může požádat o zrušení registrace pouze v případě, že člen  
                     nevyvíjí činnost déle než jeden rok,  
 

           c) evidence zemřelých členů: 
 

               ca) při úmrtí člena. 
Článek 9 

Registrace a evidence oddílu 
 

1. Registrací oddílu se rozumí zavedení oddílu do VISu, které stanoví jeho příslušnost k určitému kraji    
    a okresu dle "Číselníku krajů a okresů pro VIS", který je přílohou č. 2. 

    Evidencí oddílu se rozumí ponechání oddílu ve VIS po zrušení jeho registrace.  
 

3. Registraci oddílu provádí výhradně RMK a po provedení registrace ve VISu založí dokumenty  
    uvedené v článku 9, odst. 2. tohoto řádu do registrace, resp. evidence oddílů.  
 

4. RMK vede ve VISu registraci a evidenci oddílů rozdělenou na:  
 

     a) registraci aktivních oddílů,  
 

     b) evidenci zrušených oddílů. 
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Článek 10 
Zrušení registrace oddílu 

 

2. Registraci oddílu RMK zruší, a to jeho převedením do evidence zrušených oddílů:  
 

    a) při zániku oddílu, 
 

    b) automaticky, pokud v oddílu není registrován ani jeden aktivní člen,  
 

    c) na žádost oddílu - oddíl musí doložit prohlášení příslušného krajského, respektive okresního  
        volejbalového svazu, že vzal na vědomí žádost o zrušení oddílu.  
 
 

Článek 11 
Obnova registrace oddílu 

 

1. Oddíl, kterému byla zrušena registrace oddílu podle článku 10, odst. 2, tohoto řádu, může být znovu     
    zaregistrován kdykoliv, pokud nebylo provedeno zrušení právního subjektu ve veřejném rejstříku     
    vedeném rejstříkovými soudy.  
 
Zároveň se tímto dnem 30. června 2014 upravuje bod 5, zároveň se ruší příloha č. 4 zpravodaje 
KR OVS Frýdek-Místek č. 7/2012 ze dne 4. června 2012. 

 
4. Školení a jmenování trenérů, rozhodčích a školitelů v ČVS 
    (směrnice ČVS č. 08/2011 - změna 01/2014) 
 

 V příloze č. 3 zpravodaje KR OVS Frýdek - Místek č. 15/2014 je uvedena směrnice ČVS 
č. 08/2011 kategorie C „Školení a jmenování trenérů, rozhodčích a školitelů v ČVS - změna 01/2014“. 
 

Schválené změny této směrnice s účinnosti od 1. července 2014 jsou uvedeny zeleně: 
 

Článek 3 
Kvalifikační třídy trenérů 

 

1. V ČVS jsou udělovány tyto trenérské kvalifikační třídy:  
 

1.1 trenéři volejbalu  
 

      a) IV. třídy - již se neškolí, ale dříve získané kvalifikační třídy ČVS uznává s tím, že držitelé této  
                          kvalifikační třídy mohou vést pouze družstva dospělých, a to v okresních soutěžích,  
 

      b) III. třídy - školí trenérsko-metodická komise (dále jen "TMK") krajského volejbalového svazu 
                         (dále jen "KVS"), a to v souladu s tematickým plánem stanoveným TMK ČVS 
                         a jmenuje příslušný krajský volejbalový svaz na návrh TMK KVS,  
                         nebo  
                         - školí TMK ČVS a jmenuje SR na návrh TMK ČVS, 
 

      c) mládeže - školí TMK ČVS a jmenuje SR na návrh TMK ČVS,  
 

      d) II. třídy - školí TMK ČVS ve spolupráci s tělovýchovnými fakultami vysokých škol a pověřenými  
                         subjekty. Jmenuje SR na návrh TMK ČVS, 
 

      e) I. třídy - školí TMK ČVS ve spolupráci s tělovýchovnými fakultami vysokých škol a pověřenými  
                        subjekty. Jmenuje SR na návrh TMK ČVS,  
                        nebo  
                        - školí pověřené subjekty a tělovýchovné fakulty vysokých škol ve spolupráci 
                        s TMK ČVS. Jmenuje SR na návrh TMK ČVS. 
 

Článek 4 
Rozhodčí ČVS 

 

3. V ČVS jsou ustanoveny dvě kategorie rozhodčích:  
 

      b) rozhodčí beachvolejbalu - je definován oficiálními pravidly beachvolejbalu. Rozhodčím  
          beachvolejbalu jsou všichni rozhodčí, kteří splnili podmínky pro získání výkonnostní licence 
          a byli jmenováni příslušným orgánem ABV, nebo ČVS. 
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Článek 5 
Kvalifikační třídy a licence rozhodčích 

 

1. V ČVS jsou udělovány tyto kvalifikační třídy a licence rozhodčích:  
 

    1.1 rozhodčí volejbalu  
 

          a) IV. třídy - školí komise rozhodčích KVS (dále jen "KR KVS"), a to prostřednictvím   
                              jmenovaných školitelů licence "C", a jmenuje příslušný KVS na návrh KR KVS,  
 

          b) III. třídy - školí KR KVS, a to prostřednictvím jmenovaných školitelů licence "C", "B" a "A", 
                              a jmenuje příslušný KVS na návrh KR KVS,  
 

          c) II. třídy - školí KR KVS, a to prostřednictvím jmenovaných školitelů licence "B" a "A", 
                            a jmenuje příslušný KVS na návrh KR KVS,  
                            nebo  
                            školí komise rozhodčích ČVS (dále jen "KR ČVS"), a to prostřednictvím  
                            jmenovaných školitelů licence "B" a "A", a jmenuje SR na návrh KR ČVS, 
 

         d) I. třídy - školí KR ČVS, a to prostřednictvím jmenovaných školitelů licence "A", 
                           a jmenuje SR na návrh KR ČVS.  
 

Článek 8 
Společná ustanovení 

 

1. Získání kvalifikační třídy podléhá studijnímu poplatku, který je vždy stanoven pořadatelem školení    
    nebo zkoušek, vyjma článku 7, a je ostatním příjmem ČVS podle Směrnice č. 9/2011, čl. 1, odst.  
    3.1, písm. c). 
     V případě že školení nebo zkoušku pořádá KVS s právní osobností, je studijní poplatek  
     ostatním příjmem tohoto KVS. 
     Pořadatel školení nebo zkoušky je povinen provést vyúčtování, které předloží jmenovacímu orgánu  
     ke schválení.  
 
 Zároveň se tímto ke dni 30. června 2014 ruší příloha č. 7 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek 
č. 6/2011 ze dne 16. června 2011. 

 
5. Statut Asociace volejbalových oddílů a klubů žen 
    (směrnice ČVS č. 19/2014) 
    novela směrnice č. 4/2005 Statut Asociace volejbalových oddílů a klubů žen 
 

 V příloze č. 4 zpravodaje KR OVS Frýdek - Místek č. 15/2014 je uvedena směrnice ČVS 
č. 19/2014 kategorie C „Statut Asociace volejbalových oddílů a klubů žen“ 
s účinnosti od 9. června 2014. 

 
6. Reprezentant České republiky (směrnice ČVS č. 23/2014) 
 

 V příloze č. 5 zpravodaje KR OVS Frýdek - Místek č. 15/2014 je uvedena směrnice ČVS 
č. 23/2014 kategorie C „Reprezentant České republiky“ s účinnosti od 8. června 2014. 

 
7. Krajské semináře rozhodčích v roce 2014 
 

 Dle zápisu ze 7. schůze KR MS KVS jsou pravidelné každoroční před soutěžní semináře rozhodčích 
stanoveny na dny 7. září 2014 a 14. září 2014 v Ostravě.  
 
 

8. 5. ročník „Memoriálu Rudolfa Lišky“ pro rozhodčí  
 

 5. ročník „Memoriálu Rudolfa Lišky“ pro rozhodčí se bude konat jako v minulém roce v Kopřivnici 
Dne 30. srpna 2014. 
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9.  Přihláška rozhodčího k řízení utkání v soutěžích pořádaných Okresním  
      volejbalovým svazem Frýdek-Místek v soutěžním období 2014 - 2015  
 

 Byly evidovány zaslané přihlášky rozhodčích v pořadí: 
 

Ing. Dobroslav Štrouf - mail 1. dubna 2014, 
 

Radim Labuda - mail 1. dubna 2014, 
 

Ing. Miroslav Svoboda - mail 2. dubna 2014 (prozatímně uvedení do klidu), 
 

Ing. Pavel Petrovský - mail 3. dubna 2014,  
 

Pavel Holešovský - mail 5. dubna 2014 (vzdání se činnosti), 
 

Ing. Miroslav Kacíř - mail 10. dubna 2014, 
 

Karel Kohout - mail 26. dubna 2014, 
 

Dušan Duraj - mail 15. května 2014, 
 

Karel Pszczolka - mail 18. května 20014. 
 

Přihlášky nutno zaslat do 10. června 2014. 
 

Přílohy: 
 

č. 1: Směrnice ČVS č. 02/2011 „Směrnice o členství v ČVS - změna 03/2014“ (3 stránky) 
 

č. 2: Směrnice ČVS č. 05/2011 „Registrační řád volejbalu - změna 02/2014“ (11 stránek) 
 

č. 3: Směrnice ČVS č. 08/2011 „Školení a jmenování trenérů, rozhodčích a školitelů v ČVS 
        - změna 01/2014 (4 stránky) 
 

č. 4: Směrnice ČVS č. 19/2014 Statut Asociace volejbalových oddílů a klubů žen (3 stránky) 
 

č. 5: Směrnice ČVS č. 23/2014 Reprezentant České republiky (3 stránky) 
 
Rozdělovník A. 
                                                                                                                                    předseda KR                                                                                                                                               
                                                                                                                                  ing. Jiří W. Rucki 


