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LICENČNÍ PŘÍSPĚVKY V ČVS 
 

 

Článek 1 

Obecná ustanovení 
 

1.  Licenční příspěvek Českého volejbalového svazu (dále jen "LP" a "ČVS") je příspěvek člena ČVS 
na zajištění činnosti krajských volejbalových svazů (dále jen "KVS"). LP jsou příjmem rozpočtů 
příslušných KVS a Asociace beachvolejbalu (dále jen "ABV"). Tato směrnice stanovuje: 

 a) výši LP, 
 b)  výběr LP a jejich účtování, 
 c)  dělení LP, 
 d)  užití LP. 
 

2.  LP je roční a hradí se na každé příslušné soutěžní období podle čl. 4, odst. 2., písm. a) Soutěžní-
ho řádu volejbalu (dále jen "SŘV"), tj. od 1.7. běžného účetního období do 30.6. následujícího 
účetního období. 

 

3.  LP v souladu s touto směrnicí je povinen uhradit každý člen ČVS – fyzická osoba, tj. hráč, trenér, 
rozhodčí, školitel, delegát ČVS, funkcionář a ostatní osoby (dále jen "člen") podílející se aktivně 
na zajištění činnosti v ČVS ve smyslu stanov ČVS na všech úrovních. 

 

4.  Od úhrady LP jsou osvobozeni čestní členové ČVS a členové Síně slávy českého volejbalu. Aktu-
alizovaný jmenný seznam je zveřejněn na webových stránkách ČVS. 

 

5. Právnické osoby (dále jen „oddíl“) LP nehradí. 
 

Článek 2 

Výše licenčních příspěvků 
 

1.  Znění platné do 30.6.2013: 
 Výše LP se řídí datem podání žádosti o platbu LP vůči věku (datu narození) člena: 
 a) dospělí - nad 18 let  ...................................................................................................  200,- Kč, 
 b)  mládež - od 15 let do dovršení věku 18 let  ...............................................................   100,- Kč, 
 c) mládež - od 12 let do dovršení věku 15 let  ...............................................................   50,- Kč. 
 d) mládež - do dovršení věku 12 let  .............................................................................   0,- Kč. 
 

 Znění platné od 1.7.2013: 
 Výše LP se řídí datem podání žádosti o platbu LP vůči věku (datu narození) člena: 
 a) dospělí - nad 19 let  ...................................................................................................  200,- Kč, 
 b)  mládež - od 15 let do dovršení věku 19 let  ...............................................................   100,- Kč, 
 c) mládež - od 12 let do dovršení věku 15 let  ...............................................................   50,- Kč. 
 d) mládež - do dovršení věku 12 let  .............................................................................   0,- Kč. 
 

2.  V případě souběhu činností, či funkcí se hradí LP jen jednou. Místo úhrady LP členem je dáno 
příslušností oddílu ke KVS nebo k ABV. 

 

3. Úhrada LP je výhradně dokladována uvedením do Volejbalového informačního systému (dále jen 
"VIS"). 

 

Článek 3 

Výběr, účtování, dělení a užití licenčních příspěvků 
 

1.  Výběr LP: 
 a) výběr LP provádí příslušný KVS od členů, jejichž oddíly sídlí na jeho území, 
 b) KVS se může na výběru LP a následném dělení LP dohodnout s příslušným Okresním volej-

balovým svazem, 
 c) výběr LP od členů ABV se provádí stejným způsobem jako u KVS, 
 d)  LP se vybírají průběžně v příslušném soutěžním období, tj. od 1.7. do 30.6. příštího roku. 

Uhrazený LP se nevrací, 
 

2. Účtování LP: 
 a) příslušný KVS účtuje výběr LP průběžně ve svém účetnictví, 
 b) příslušný KVS ke 30.6. a k 31.12. běžného účetního období předkládá výkaz výběru LP pro 

příslušné soutěžní období předsednictvu KVS, či výkonnému výboru ABV, 
 c) příslušný KVS, či ABV jsou povinny archivovat doklady o uhrazení LP nejméně po dobu pěti 

let. 
 

3.  Dělení LP: 
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 Celý objem vybraných LP zůstává k užití a zajištění činností příslušnému KVS, či ABV. 
  

4.  Užití LP: 
 a) příslušný KVS, či ABV jsou oprávněny zdroje vzniklé z LP užívat dle svého uvážení a v sou-

ladu s předpisy ČVS, 
 b) podrobný postup při vybírání LP stanoví prováděcí pokyn, který schvaluje příslušné předsed-

nictvo KVS nebo příslušný výbor KVS, či rada ABV na příslušné soutěžní období ("Vzor" viz 
příloha č. 1). 

 

Článek 4 

Kontrola 
 

1.  Kontrolu uhrazení LP členy: 
 a) kteří se zúčastňují mistrovských utkání, automaticky zajišťuje systém VIS, vyjma rozhodčích 

a delegátů ČVS, kde kontrolu zajišťují příslušné KR, 
 b) kteří se zúčastňují nemistrovských utkání, ve kterých není automaticky zajištěna kontrola 

systémem VIS, zajišťuje příslušná soutěžní komise, 
 c) kteří se aktivně podílejí na zajištění ostatních činností v ČVS výkonem svých funkcí na všech 

úrovních, zajišťují příslušné orgány ČVS ve smyslu stanov ČVS.  
 

Článek 5 

Licenční karty 
 

1. Při splnění všech podmínek daných touto směrnicí může ČVS vystavit jednotlivým členům "Li-
cenční karty ČVS" (dále jen „licenční karta“), umožňující slevy u obchodních partnerů ČVS. O vy-
stavení licenčních karet rozhodne správní rada ČVS. Výroba licenčních karet bude provedena 
vždy se stavem k 31.12. příslušného kalendářního roku. Podmínky použití licenčních karet a kon-
krétní data výroby licenčních karet budou včas oznámeny na www.cvf.cz. Oddíl, případně jednotli-
ví členové si pak licenční karty mohou vyzvednout u příslušného KVS, či ABV. 

 

Článek 6 

Závěrečná ustanovení 
 

1. K výkladu této směrnice je oprávněna výhradně legislativní komise ČVS. 
 

2. Tato změna č. 01/2012 směrnice č. 10/2011 "Licenční příspěvky v ČVS" byla schválena výborem 
ČVS dne 25. listopadu 2012 a nabývá účinnosti dnem 25. listopadu 2012.  

 
Přílohy: č. 1 "Vzor" prováděcího pokynu "Výběr licenčních příspěvků pro soutěžní období 20xx/xx" 

 

 

 

 

 

 

 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 10/2011 – změna 01/2012 

Licenční příspěvky v ČVS 

schválena dne: 25. listopadu 2012 

účinná od: 25. listopadu 2012 

VZOR 
 

PROVÁDĚCÍ POKYN 
 

VÝBĚR LICENČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ PRO 

SOUTĚŽNÍ OBDOBÍ 20xx/xx 
 
1. Tento prováděcí pokyn "Výběr licenčních příspěvků pro soutěžní období 20xx/xx" podle článku 3, 

odst. 4., písm. b) provádí směrnici č. 10/2011 – změna 01/2012 "Licenční příspěvky v ČVS". 
 

2. Licenční příspěvek (dále jen „LP“) je povinen uhradit člen ČVS – fyzická osoba, tj. hráč, trenér, 
rozhodčí, delegát ČVS, funkcionář a ostatní osoby (dále jen "člen") podílející se aktivně na zajiš-
tění činnosti v ČVS ve smyslu stanov ČVS na všech úrovních v daném soutěžním období. LP bu-
dou vybírány výhradně Xxxxxxxxxxxx krajským volejbalovým svazem (dále jen "XXX KVS"). 

 

3. Úhrada LP bude prováděna oddíly xxxxxxxxxxxxx kraje přednostně v systému VIS nebo výjimeč-
ně prostřednictvím pracovníků pověřených jejich výběrem (dále jen „pracovník“) takto: 

 

 a) LP lze uhradit:  1. V systému VIS přes modul Podatelna. 

   2. Hotově pracovníkům XXX KVS pověřeným výběrem LP. 
  nebo výjimečně 3. Příslušnou složenkou na účet č. 00-0000000000/0000. 
  4. Bankovním převodem na účet č. 00-0000000000/0000. 
        

 V případech bodu 3. a 4. je nutné uvést variabilní symbol tvořený "Číslem oddílu" ve VISu. 
 

 b) LP bude zaznamenán členu systémem VIS okamžitě po uhrazení nebo jedním z pracovníků 
do VISu, na základě předložení originálu či kopie části složenky, výpisu (potvrzení) banky, 
svědčícího o provedení platby, nebo při platbě v hotovosti, a to nejpozději do 24 hodin po je-
jich doručení. U plateb pro více osob najednou musí být ve VISu provedena soupiska nebo 
předložen jmenný seznam platících členů s vyznačením registračních čísel a jednotlivých 
nominálních hodnot s uvedením celkové částky, která musí být shodná s provedenou úhra-
dou. Doklad o úhradě LP a seznam členů si ponechá pracovník k založení.  

 

 c) Adresy pracovníků: 

 Xxxxxxx  Z z z z z z  Yyy.  Xxxxxx  Z z z z z z 
 funkce v KVS  funkce v KVS  
 000 00  AAAAAAAA 0, Bbbbbbbbbbb 0000 000 00  AAAAAAAA 0, Bbbbbbbbbbb 0000 
 MT: 000 00 000; TB: 000 00 000 MT: 000 00 000; TB: 000 00 000 
 e-mail: cccccc@cccccc.cz e-mail: cccccc@cccccc.cz  
    

 d) Vyřizování plateb LP lze provádět přednostně elektronicky nebo písemně, tj. doručením 
podkladů podle bodu c) některému z pracovníků poštou.  

 

4. Tento prováděcí pokyn "Výběr licenčních příspěvků pro soutěžní období 20xx/xx" byl schválen 
výborem XXX KVS dne 00. zzzzzzzzz 20xx a nabývá účinnosti dnem 00. zzzzzzzzz 20xx. 

 
V Dddddddddd dne 00. zzzzzzzzz 20xx 
 
 Xxxxxxx  Z z z z z z   Yyy.  Xxxxxx  Z z z z z z 
 předseda XXX KVS  sekretář a hospodář XXX KVS 

 

UPOZORNĚNÍ:  Systém VIS  n e u m o ž n í  uvést na soupisku družstva účastníka utkání, který 
nebude mít v příslušném soutěžním období uhrazen LP !!!  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 

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