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ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY V ČVS
Článek 1
Obecná ustanovení
1.

Členský příspěvek Českého volejbalového svazu (dále jen „ČP“ a „ČVS“) je příspěvek člena ČVS
na zajištění činnosti ČVS. ČP jsou příjmem rozpočtu ČVS. Tato směrnice stanovuje:
a) výši ČP,
b) výběr ČP a jejich účtování.

2.

ČP je roční a hradí se na každé příslušné soutěžní období podle čl. 4, odst. 2., písm. a) Soutěžního řádu volejbalu (dále jen „SŘV“), tj. od 1.7. běžného účetního období do 30.6. následujícího
účetního období.

3.

ČP 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 ČP jsou osvobozeni čestní členové ČVS a členové Síně slávy českého volejbalu.
Aktualizovaný jmenný seznam je zveřejněn na webových stránkách ČVS.

5.

Právnické osoby (dále jen „oddíl“) ČP nehradí.
Článek 2
Výše členských příspěvků

1.

Výše ČP se řídí datem podání žádosti o platbu ČP vůči věku (datu narození) člena:
a) dospělí - nad 18 let ..................................................................................................
b) mládež - do dovršení věku 18 let .............................................................................

300,- Kč,
200,- Kč.

2.

V případě souběhu činností, či funkcí se hradí ČP jen jednou.

3.

Úhrada ČP je výhradně dokladována uvedením do Volejbalového informačního systému (dále jen
„VIS“).
Článek 3
Výběr a účtování členských příspěvků

1.

Výběr ČP:
a) výběr ČP se provádí výhradně bezhotovostně ve VIS přes modul Podatelna,
b) ČP je připsán na účet ČVS s identifikací krajského volejbalového svazu (dále jen „KVS“)
podle příslušnosti člena k oddílu a tohoto oddílu ke KVS,
c) ČP se vybírají průběžně v příslušném soutěžním období. Uhrazený ČP se nevrací.
d) Při úhradě ČP musí mít člen ve VIS vyplněny všechny povinné údaje uvedené v článku 3,
odst. 1a) Registračního řádu volejbalu.

2.

Účtování ČP:
a) ČVS účtuje výběr ČP průběžně ve svém účetnictví jako příjem z členských příspěvků.
Článek 4
Kontrola

1.

Kontrolu uhrazení ČP členy:
a) kteří se zúčastňují mistrovských utkání, automaticky zajišťuje systém VIS, vyjma rozhodčích
a delegátů ČVS, kde kontrolu zajišťují příslušné komise rozhodčích,
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
Závěrečná ustanovení

1.

K výkladu této směrnice je oprávněna výhradně legislativní komise ČVS.

2.

Tato změna č. 06/2022 směrnice č. 10/2011 „Členské příspěvky v ČVS“ byla schválena valnou
hromadou ČVS dne 14. května 2022 a nabývá účinnosti dnem 1. července 2022.
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