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Věc:  Žádost o aktualizaci členské základny – vyznačení zemřelých členů ČVS ve VIS 
 

Vážený pane 
předsedo volejbalového oddílu, 
předsedo krajského volejbalového svazu, 
sekretáři krajského volejbalového svazu! 

 
 Jedním z úkolů Registračně matriční komise ČVS (dále jen „RMK“) je i průběžná aktualizace 
členské základny Českého volejbalového svazu (dále jen „ČVS“). K tomu patří i vyznačování zemřelých 
členů ČVS (dále jen „člen“) ve Volejbalovém informačním systému (dále jen „VIS“). 
  

 Žádáme Vás tedy, abyste ve svém oddílu (klubu) provedli a následně průběžně prováděli 
aktualizaci členské základny ve VIS v modulu Oddíly, zejména ve vyznačování zemřelých členů. 
 

 Žádost o vyznačení člena jako zemřelého může zadat každý člen, který má do VIS zřízen přístup, 
tedy i Vy. 
 

 Jak žádost podat? 
  

 U aktivních členů ve VIS v modulu Podatelna v menu Vytvořit žádost vyberete typ žádosti 
Zrušení registrace. V rubrice Údaje žádosti zadáte nové registrační číslo člena nebo jej vyhledáte 
zadáním příjmení a jména tlačítkem Vyhledat. Vyznačíte Důvod, tj. úmrtí člena a vyplníte Datum 
úmrtí. Pokud neznáte přesné datum úmrtí člena, tak můžete zadat měsíc a rok nebo pouze rok úmrtí. 
Tlačítky Pokračovat se dostanete do Detailu žádosti, kde žádost musí odsouhlasit oprávněná osoba 
Mateřského oddílu, aby člen byl vyznačen jako zemřelý. 
 

 U neaktivních členů nebo z nějakého jiného závažného důvodu lze informaci o úmrtí člena zaslat 
členu RMK p. Bc. Petru Duškovi na e-mailovou adresu: pdusek@mujmail.cz, který změnu ve VIS 
vyznačí. Pokud přiložíte kopii parte či úmrtního listu člena, tak odpadne pracné ověřování úmrtí člena. 
 

S pozdravem a poděkováním za součinnost 
 
Příloha:  1 x Tiskopis „Hlášení o zemřelých členech“ (1 list A4) 
 
 
 
 Vladimír T a b a r a, v.r. Jaroslav H á z a, v.r. 
 předseda RMK ČVS sekretář RMK ČVS 
 

 

mailto:pdusek@mujmail.cz

