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E-mail 
 Krajským volejbalovým svazům 
 Okresním volejbalovým svazům 
 Oddílům volejbalu v ČR  
 
VÁŠ DOPIS NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE V PRAZE DNE 

 023/06/11 Vladimír Tabara  30. června 2011 
 
Věc: Zavedení elektronických registrací v ČVS 
 
 Vážení předsedové, sportovní přátelé! 
 

  Dnem 1. července 2011 vstoupí v platnost nové směrnice č. 02/2011 „Směrnice 
o členství v ČVS, č. 05/2011 „Registrační řád volejbalu“ a č. 06/2011 „Přestupní řád 
volejbalu“. Na základě těchto směrnic bude dnem 1. července 2011  postupně zavede-
no ve Volejbalovém informačním systému (dále jen „VIS“) provádění „Elektronických 
registrací“ , a to nových registrací, obnovy registrací, přestupů, nebo hostování. 
  

Bude zavedeno: 
 

a)  vystavování jednotného „Průkazu člena ČVS“, který nebude podmíněn příslušností 
k oddílu a postupně nahradí registrační průkaz, průkaz trenéra, průkaz rozhodčího 
a průkaz funkcionáře prostřednictvím elektronické „Přihlášky k registraci “ ve VISu 
v modulu „Podatelna“, 

 

b)  provádění přestup ů, nebo hostování  elektronickou formou prostřednictvím elek-
tronického „Ohlášení p řestupu“ nebo „Ohlášení hostování “ ve VISu v modulu 
„Podatelna“, 

 

c) hrazení stanovených poplatků elektronickou formou  ve VISu v modulu „Banka“. 
 

 K tomu, aby systém provádění „Elektronických registrací“ byl pro oddíly funkční, 
musí mít každý oddíl ve VISu zavedenu „Oprávněnou osobu“, která musí mít zaplacen 
licenční příspěvek pro příslušné soutěžní období. Jedině tyto „Oprávněné osoby“ budou 
moci provádět v systému VIS potřebné úkony. Dále je nutné mít u každého aktivního 
člena oddílu zadanou „elektronickou fotografii“, „e-mailovou adresu“ nebo číslo „mobil-
ního telefonu“, nejlépe všechny údaje. 
 Upozorňujeme, že dosavadní (písemný) způsob provádění registrací, přestupů ne-
bo hostování se neruší a je jej možné použít do 31. 12. 2011 bez poplatku a od 1. 1. 
2012 s poplatkem ve výši 100 Kč za každou registraci, přestup nebo hostování.   
 

 Dále doporučujeme se řídit pokynem programátora VISu, který přikládáme, a pří-
slušnou nápovědou, zpracovanou ke každému modulu.  
 

 Děkujeme za pochopení.  
 
 
PaedDr. Zdeněk  Haník , Ph.D., v.r. Ing. Ivan  Iro , v.r. Vladimír  Tabara , v.r. 
předseda ČVS generální sekretář ČVS předseda RMK ČVS 
 
 
Příloha: 1 x Pokyn programátora (2 listy A4) 


