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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),  
 Jindřiška Sudíková TZ: 233 017 378, 233 017 327, E-mail: sudikova@cvf.cz 
 Úřední hodiny: Pondělí, středa a pátek od 9 - 12 hod. a od 13 - 15 hod. 
 
Registrační místo Brno: JHM KVS Brno, 601 73  Brno, Zámečnická 2,  
    Štěpán Říha, TZ: 542 211 815, MT: 602 766 605, E-mail: stepan.riha@email.cz 
 Úřední hodiny: Pondělí a středa od 9 - 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: 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 žada-

telů mladších 15-ti 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 
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. 
 
 
 

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 regis-

traci“, vlastnoručně podepsaný (u žadatelů mladších 15-ti 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. 
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Podkladem pro ohlášení přestupu, hostování a předčasného ukončení hostování je: 
- ve všech rubrikách podle předtisku hůlkovým písmem nebo psacím strojem vyplněný tiskopis „Ohlášení - ukon-

čení přestupu - hostování“, vlastnoručně podepsaný (u žadatelů mladších 15-ti let rodičem nebo zákonným zá-
stupcem), 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  
 
 
 
 
Tiskopisy:  Přihláška za člena Českého volejbalového svazu právnická osoba – oddíl 
 Oprávněné osoby „Právnické osoby – oddílu“ 
 Zrušení oprávněné osoby „Právnické osoby – oddílu“ 


