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REGISTRAČNÍ ŘÁD VOLEJBALU 
 

 

Článek 1 

Základní ustanovení 
 

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

 

2. Podklady RMK k registraci člena se podávají elektronicky, výjimečně doporučeně poštou nebo 
osobně s tím, že termínem podání je datum zaznamenaný VISem nebo datum poštovního razítka 
na podacím lístku nebo datum potvrzení o převzetí podkladů pracovníkem RMK. 

 

3. Podklady RMK k registraci oddílu se podávají doporučeně poštou nebo osobně s tím, že termí-
nem podání je datum poštovního razítka na podacím lístku nebo datum potvrzení o převzetí pod-
kladů pracovníkem RMK. 

 

4. Dokladem pro rozhodování RMK se rozumí údaje ve VIS, originál nebo kopie dokladu. 
 

5. Zahájením registračního řízení se rozumí datum podání žádosti ve VISu splňující náležitosti nebo 
den podání doporučené zásilky obsahující podklady pro RMK na poště nebo den jejího osobního 
předání pracovníku RMK. 

 

6. Za oddíl v registračním řízení vystupuje oprávněná osoba oddílu (dále jen "oprávněná osoba"), 
která je uvedena ve VISu. Oprávněná osoba musí mít zaplacen licenční příspěvek pro příslušné 
soutěžní období. 

 

Článek 2 

Registrace člena 
 

1. Registrací člena (dále jen "registrace") se rozumí zavedení člena do VIS, které stanoví jeho pří-
slušnost k určitému oddílu oprávněnému zúčastňovat se svými družstvy soutěží pořádaných or-
gány ČVS všech stupňů. 

 

2.  Člen může být registrován jen za jeden oddíl. 
 

3.  Startovat v soutěžích ČVS může pouze člen, který je registrován. 
 

4.  Dokladem o registraci je "Průkaz člena ČVS" bez vyznačení příslušnosti k oddílu (dále jen "prů-
kaz"). Průkaz je majetkem ČVS. 

 

5.  Registraci provádí výhradně RMK ve VISu. 
 

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

 6.1 aktivní členy - z tohoto počtu vede registraci 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  neaktivní členy, 
 

 6.3  bývalé členy, jímž zaniklo členství - archiv (jedna společná databáze), 
 

 6.4  zemřelé členy - archiv (jedna společná databáze). 
 

Článek 3 

Podklady pro registraci 
 

1.  Podkladem pro registraci je 

 při použití elektronického způsobu: 
 a) elektronicky vyplněná „Přihláška k registraci“, 
 b) elektronický souhlas žadatele, u žadatelů mladších 15 let rodiče nebo zákonného zástupce, 
 c) elektronický souhlas oprávněných osob. 
 

 nebo výjimečně 
 

 při použití písemného způsobu: 
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 d) ve všech rubrikách podle předtisku hůlkovým písmem nebo psacím strojem vyplněný tiskopis 
„Přihláška k registraci“, 

 e) vlastnoručně podepsaný, u žadatelů mladších 15 let rodičem nebo zákonným zástupcem, 
 f) potvrzený razítkem oddílu, 
 g) podepsaný oprávněnou osobou. 
 

2. Za řádné vyplnění "Přihlášky k registraci" a pravdivost všech údajů odpovídá žadatel a oddíl. 
Úmyslné uvedení nepravdivých údajů je disciplinárním proviněním. 

 

3.  Podkladem pro registraci cizího státního příslušníka (dále jen "cizinec") jako hráče je kromě výše 
uvedeného v článku 3, odst. 1. potvrzený transfer FIVB. Podkladem pro registraci cizince jako tre-
néra nebo rozhodčího je kromě výše uvedeného v článku 3, odst. 1. doklad o získání kvalifikace 
vystavený příslušnou národní federací. 

 

4.  "Přihlášku k registraci" podává žadatel prostřednictvím oddílu. 
 

5.  Žadatel respektive oddíl 

 při použití elektronického způsobu: 
 a) elektronicky provede úhradu stanoveného registračního poplatku podle přílohy č. 1,   
 b) zadá do VISu elektronicky současnou fotografii (vzor pasová),  
 

 nebo výjimečně 
 

 při použití písemného způsobu: 
 c) řádně vyplní "Přihlášku k registraci", 
 d) přiloží kopii dokladu o úhradě stanoveného registračního poplatku podle přílohy č. 1, 
 e) přiloží současnou fotografii velikosti 3,5 cm x 4,5 cm (vzor pasová). 
 f) uvede přesnou zpáteční adresu v případě požadavku zaslání průkazu na jinou adresu, než je 

uvedena v přihlášce k registraci. 
 

6. Žadatel respektive oddíl úplné a přesně vyplněné podklady k registraci podá podle článku 1, 
odst. 2. RŘV. 

 

Článek 4 

Provedení registrace 
 

1.  RMK 

 při použití elektronického způsobu: 
 a) provede do 10 dnů od podání přihlášky registraci nového člena do VISu, pokud jsou splněny 

všechny podmínky podle článku 3 RŘV, 
 b) vystaví průkaz, 
 c) předá osobně nebo odešle průkaz oddílu, členu, respektive jiné osobě uvedené v žádosti, 
 d) pokud nejsou splněny podmínky podle článku 3 RŘV, žádost bude po 30 dnech ve VISu 

automaticky zrušena a žadatel může podat přihlášku k registraci znovu, 
 

  nebo výjimečně 
 

 při použití písemného způsobu: 
 e) provede do 15 dnů od doručení podkladů, registraci nového člena do VISu, pokud jsou spl-

něny všechny podmínky podle článku 3 RŘV, 
 f) převede fotografii člena do digitální formy, 
 g) vystaví průkaz, 
 h) předá osobně nebo odešle průkaz oddílu, členu, respektive jiné osobě uvedené v žádosti, 
 i) na "Přihlášce k registraci" vyznačí datum vystavení průkazu, 
 j) založí "Přihlášku k registraci" do evidence registrovaných členů, 
 k)  pokud nejsou splněny podmínky podle článku 3 RŘV, vrátí RMK nejpozději do 7 dnů ode dne 

doručení podklady zpět oddílu, aby je opravil nebo doplnil. 
 

2.  Zjistí-li RMK, že žadatel je již registrován, registraci neprovede. Podklady k registraci a poplatek 
se nevrací. 

 

Článek 5 

Průkaz 
 

1. Průkazem se člen prokazuje v případech stanovených předpisy ČVS. 
 

2.  Jakýkoliv zásah do průkazu je nepřípustný a průkaz se tím stává neplatným. 
 

3. V průkazu jsou uvedeny tyto údaje: 
 a) jméno, příjmení, datum narození a fotografie člena, 
 b) registrační číslo a doba platnosti průkazu. 
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4.  Průkaz platí: 
 a) členu 19 letému a staršímu po dobu deseti let, 
 b) členu mladšímu 19 let po dobu čtyř let, 
 c) cizinci, registrovanému jako hráč, do doby platnosti transferu FIVB. 

 

Článek 6 

Vystavení nového průkazu 
 

1.  Povinnost nechat si vystavit nový průkaz je stanovena při: 
 a) ztrátě, závažném poškození nebo zničení průkazu, 
 b) změně jména nebo příjmení člena (uzavření manželství apod.), 
 c) výrazné změně podoby člena (nošení brýlí, plnovousu apod.), 
 d) ukončení doby platnosti průkazu, 
 e) při změně názvu oddílu v případě, že ještě nevlastní průkaz, 
 f) prvním přestupu nebo hostování v případě, že ještě nevlastní průkaz. 
 

2.  O vystavení nového průkazu RMK požádá člen, prostřednictvím oddílu, podle čl. 3 RŘV. 
 

3.  Poplatek za vystavení nového průkazu je uveden v příloze č. 1, vyjma odst. 1, písm. f), kdy se 
poplatek neplatí. 

 

Článek 7 

Zrušení registrace 
 

1.  Registraci ruší výhradně RMK ve VISu. 
 

2.  Registraci RMK zruší u: 
 2.1 aktivních členů automatickým převedením do: 
  a) neaktivních členů, pokud nedošlo k vystavení nového průkazu rok po skončení plat-

nosti průkazu, 
 2.2 aktivních a neaktivních členů převedením do: 
  b) 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) zemřelých členů: 
   ca) při úmrtí člena. 
 

3. Žádost o zrušení registrace podává oprávněná osoba příslušného oddílu, a to elektronicky. 
 

4. Zrušení registrace nepodléhá poplatku. 
 

Článek 8 

Obnova registrace 
 

1.  Člen, kterému byla zrušena registrace podle článku 7, odst. 2.1 a 2.2, RŘV: 
 1.1 podle písm. a), ba) a bc) má právo se ihned nechat zaregistrovat za jakýkoliv oddíl. 
 1.2 podle písm. bb) může být znovu zaregistrován: 
  a) za jiný oddíl nejdříve za rok; 
  b) za původní oddíl kdykoliv. 
 

2.  V případech obnovy registrace člena se postupuje jako v případech první registrace. 

 

Článek 9 

Registrace 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.   

 

2.  Registrován může být oddíl na základě písemné "Přihlášky za člena Českého volejbalového svazu 
právnická osoba - oddíl" (dále jen "Přihláška"), která musí být podepsána statutárním zástupcem 
a opatřena razítkem právního subjektu. Nedílnou součástí přihlášky je kopie stanov právního sub-
jektu s doložkou Ministerstva vnitra ČR (dále jen "MV ČR") o registraci. 

 Při změně názvu oddílu se postupuje stejným způsobem. 
  

3.  Registraci oddílu provádí výhradně RMK a po provedení registrace založí dokumenty uvedené 
v článku 9, odst. 2. tohoto řádu do evidence oddílů. 
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4.  RMK vede ve VISu registraci oddílů rozdělenou na: 
 a) aktivní oddíly, 
 b) zrušené oddíly. 

 

Článek 10 

Zrušení registrace oddílu 
 

1.  Registraci oddílu ruší výhradně RMK ve VISu. 
 

2.  Registraci oddílu RMK zruší: 
 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.  
 

3. Žádost o zrušení registrace oddílu podává oprávněná osoba příslušného oddílu, a to elektronicky 
nebo písemně. 

 

4.  Zrušení registrace oddílu nepodléhá poplatku. 

 

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 u MV ČR a 
v RES ČSÚ. 

 

2.  V případech obnovy registrace oddílu je "Identifikační číslo" a "Číslo oddílu" zachováno. 

 

Článek 12 

Odvolání proti rozhodnutí RMK 
 

1.  Řízení ve sporech o registraci členů je dvoustupňové. V prvním stupni rozhoduje RMK. 
 

2. Proti rozhodnutí prvního stupně může člen nebo oddíl podat doporučeně odvolání k orgánu dru-
hého stupně, který ve smyslu stanov ČVS RMK zřídil, tj. ke správní radě ČVS (dále jen „odvolací 
orgán“) a to do 20 dnů od odeslání rozhodnutí. 

 

3.  Odvolání podávané oddílem musí být vlastnoručně podepsáno oprávněnou osobou s uvedením 
jména, příjmení a funkce v oddílu a opatřeno razítkem oddílu. 

 

4. K odvolání musí být přiloženy: 
 a) kopie dokladů o zaslání kopií odvolání všem dalším účastníkům řízení, 
 b) kopie dokladu o uhrazení poplatku za odvolání podle přílohy č. 1, bodu 3. RŘV. 
 

5.  Odvolání nemá odkladný účinek a až do rozhodnutí odvolacího orgánu platí rozhodnutí prvního 
stupně, tj. RMK. 

 

Článek 13 

Rozhodnutí odvolacího orgánu 
 

1.  Odvolací orgán rozhodne o odvolání nejdéle do 30 dnů od data podání odvolání, a to tak, že od-
volání: 

 a) vyhoví a nahradí jej vlastním rozhodnutím, 
 b) zamítne a rozhodnutí prvního stupně potvrdí, 
 c) zamítne bez projednání, pokud je odvolání podáno opožděně, nemá-li formální náležitosti 

podle článku 12, odst. 2., 3. a 4. RŘV nebo v případě, že není podáno účastníkem řízení. 
 

2.  Rozhodnutí o odvolání zašle odvolací orgán účastníkům řízení a to nejdéle do 10 dnů od rozhod-
nutí. 

 

3.  Vyhoví-li odvolací orgán odvolání, poplatek za odvolání vrátí. V ostatních případech propadá po-
platek ve prospěch odvolacího orgánu. 

 

Článek 14 

Závěrečná ustanovení 
 

1.  Porušení RŘV je disciplinárním proviněním. 
 

2.  K výkladu RŘV je oprávněna výhradně legislativní komise ČVS. 
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3.  Stávající registrační průkazy, průkazy trenérů, rozhodčích a funkcionářů dočasně nahrazují "Prů-
kaz člena ČVS", a to až do dne ukončení jejich platnosti, nebo do dne jejich výměny za "Průkaz 
člena ČVS".   

 

4.  Tato změna č. 01/2012 směrnice č. 05/2011 "Registrační řád volejbalu" včetně příloh byla schvá-
lena výborem ČVS dne 1. dubna 2012 a nabývá účinnosti dnem 1. července 2012. 

 
Přílohy: č. 1 Poplatky v registračním řízení 
 č. 2 Číselník krajů a okresů pro VIS 
 č. 3 Evropské licence hráčů a hráček 

 

 

 

 

 

 

 PaedDr. Zdeněk Haník, Ph.D., v.r. Ing. Ivan Iro, v.r. 
 předseda ČVS  generální sekretář ČVS 
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 ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ 
 Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 – Břevnov 
  

 

 Příloha č. 1 
ke směrnici 05/2011 – změna 01/2012 

Registrační řád volejbalu 

schválena dne: 1. dubna 2012 

účinná od: 1. července 2012 
 
 

 

POPLATKY V REGISTRAČNÍM ŘÍZENÍ 
 

   
Poř. Popis poplatku v registračním řízení dospělí mládež 
čís. za každý průkaz od 19 let do 19 let  do 12 let 

 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   

 
1. Poplatek za vystavení nového průkazu 
 a obnovy průkazu  ...........................................................  200,- Kč  100,- Kč  neplatí 
 
2. Příplatek za vystavení nového průkazu a obnovy průkazu  
 při použití písemného způsobu  .......................................  100,- Kč 100,- Kč  neplatí 
 
3. Poplatek za odvolání proti rozhodnutí RMK 
 v registračním řízení  .......................................................   500,- Kč  300,- Kč neplatí 
 
 

 PaedDr. Zdeněk Haník, Ph.D., v.r. Ing. Ivan Iro, v.r. 
 předseda ČVS  generální sekretář ČVS 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Směrnice č. 05/2011  "Registrační řád volejbalu" Strana 8 

 

 ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ 
 Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 – Břevnov 
  

 Příloha č. 2 
ke směrnici 05/2011 – změna 01/2012 

Registrační řád volejbalu 

schválena dne: 1. dubna 2012 

účinná od: 1. července 2012 

 

 

ČÍSELNÍK KRAJŮ A OKRESŮ PRO VIS 
 
Stanovení příslušnosti oddílu k určitému kraji a okresu ve VISu je prováděno podle tohoto "Číselníku 
krajů a okresů pro VIS", který byl převzat s nutnou modifikací od ČSÚ (platnost od 1.1.2008). Tento 
číselník slouží i jako převodník z původního číslování. 
 

Původní číslo Nové číslo Zkratka Název 
kraje, okresu kraje, okresu kraje, okresu kraje, okresu 
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

31 10 PHA Hlavní město Praha 
3101 1001 PH1 Praha 1 
3102 1002 PH2 Praha 2 
3103 1003 PH3 Praha 3 
3104 1004 PH4 Praha 4 
3105 1005 PH5 Praha 5 
3106 1006 PH6 Praha 6 
3107 1007 PH7 Praha 7 
3108 1008 PH8 Praha 8 
3109 1009 PH9 Praha 9 
3110 1010 PH10 Praha 10 
 

32 20 STC Středočeský kraj 
3201 2001 BE Benešov 
3202 2002 BN Beroun 
3203 2003 KD Kladno 
3204 2004 KO Kolín 
3205 2005 KH Kutná Hora 
3206 2006 ME Mělník 
3207 2007 MB Mladá Boleslav 
3208 2008 NB Nymburk 
3209 2009 PY Praha - východ 
3210 2010 PZ Praha - západ 
3211 2011 PB Příbram 
3212 2012 RA Rakovník 
 

33 31 JHC Jihočeský kraj 
3301 3101 CB České Budějovice 
3302 3102 CK Český Krumlov 
3303 3103 JH Jindřichův Hradec 
3305 3104 PI Písek 
3306 3105 PT Prachatice 
3307 3106 ST Strakonice 
3308 3107 TA Tábor 
 

34 32 PLK Plzeňský kraj 
3401 3201 DO Domažlice 
3404 3202 KT Klatovy 
3405 3203 PM Plzeň - město 
3406 3204 PJ Plzeň - jih 
3407 3205 PS Plzeň - sever 
3408 3206 RO Rokycany 
3410 3207 TC Tachov 
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Původní číslo Nové číslo Zkratka Název 
kraje, okresu kraje, okresu kraje, okresu kraje, okresu 
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

34 41 KVK Karlovarský kraj 
3402 4101 CH Cheb 
3403 4102 KV Karlovy Vary 
3409 4103 SO Sokolov 
 

35 42 ULK Ústecký kraj 
3502 4201 DC Děčín 
3503 4202 CV Chomutov 
3506 4203 LT Litoměřice 
3507 4204 LN Louny 
3508 4205 MO Most 
3509 4206 TP Teplice 
3510 4207 UL Ústí nad Labem 

 

35 - 36 51 LBK Liberecký kraj 
3501 5101 CL Česká Lípa 
3504 5102 JN Jablonec nad Nisou 
3505 5103 LI Liberec 
3608 5104 SM Semily 
 

36 52 HKK Královéhradecký kraj 
3602 5201 HK Hradec Králové 
3604 5202 JC Jičín 
3605 5203 NA Náchod 
3607 5204 RK Rychnov nad Kněžnou 
3610 5205 TU Trutnov 
 

36 53 PAK Pardubický kraj 
3603 5301 CR Chrudim 
3606 5302 PU Pardubice 
3609 5303 SY Svitavy 
3611 5304 UO Ústí nad Orlicí 
 

33 - 36 - 37 63 VYS Vysočina 
3601 6301 HB Havlíčkův Brod 
3707 6302 JI Jihlava 
3304 6303 PE Pelhřimov 
3710 6304 TR Třebíč 
3714 6305 ZR Žďár nad Sázavou 
 

37 64 JHM Jihomoravský kraj 
3701 6401 BK Blansko 
3702 6402 BM Brno - město 
3703 6403 BI Brno - venkov 
3704 6404 BV Břeclav 
3706 6405 HO Hodonín 
3712 6406 VY Vyškov 
3713 6407 ZN Znojmo 
 

37 - 38 71 OLK Olomoucký kraj 
3811 7101 JE Jeseník 
3805 7102 OC Olomouc 
3709 7103 PV Prostějov 
3808 7104 PR Přerov 
3809 7105 SU Šumperk 
 

37 - 38 72 ZLK Zlínský kraj 
3708 7201 KM Kroměříž 
3711 7203 UH Uherské Hradiště 
3810 7203 VS Vsetín 
3705 7204 ZL Zlín 
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Původní číslo Nové číslo Zkratka Název 
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 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

38 80 MSK Moravskoslezský kraj 
3801 8001 BR Bruntál 
3802 8002 FM Frýdek - Místek 
3803 8003 KI Karviná 
3804 8004 NJ Nový Jičín 
3806 8005 OP Opava 
3807 8006 OV Ostrava - město 
 
 
 

 PaedDr. Zdeněk Haník, Ph.D., v.r. Ing. Ivan Iro, v.r. 
 předseda ČVS  generální sekretář ČVS 
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 ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ 
 Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 – Břevnov 
  

 Příloha č. 3 
ke směrnici 05/2011 – změna 01/2012 

Registrační řád volejbalu 

schválena dne: 1. dubna 2012 

účinná od: 1. července 2012 

 

 

EVROPSKÉ LICENCE HRÁČŮ A HRÁČEK 
 
1. V evropských pohárových soutěžích může startovat hráč nebo hráčka (dále jen "hráč") pouze na 

licenci platnou pro jeden pohárový ročník, kterou mu pro tuto soutěž vystaví CEV. 
 

2.  Licenci vystavuje příslušný orgán CEV na základě návrhu oddílu a potvrzení ČVS. Na vystavení 
licence může oddíl navrhnout pouze hráče, který je za oddíl registrován. 

 

3.  Pokud hráč, který má vystavenou evropskou licenci a je registrován za oddíl od počátku poháro-
vého ročníku, změní oddílovou příslušnost (transfer, přestup nebo hostování) v průběhu poháro-
vého ročníku, automaticky licenci ztrácí a nebude mu pro probíhající pohárový ročník již vystave-
na. 

 

4.  Pokud hráč přejde (transfer, přestup nebo hostování) do oddílu, který startuje v evropské poháro-
vé soutěži v průběhu pohárového ročníku, a následně mu je vystavena evropská licence pro start 
v evropské pohárové soutěži za nový oddíl, nemůže do konce soutěžního období z tohoto oddílu 
odejít. 

 

5.  Pro výklad této přílohy se pod pojmem pohárový ročník rozumí doba od zahájení do ukončení 
příslušného evropského poháru.  

 
 
 

 PaedDr. Zdeněk Haník, Ph.D., v.r. Ing. Ivan Iro, v.r. 
 předseda ČVS  generální sekretář ČVS 
 


