
Platba licenčních příspěvků ve VIS 
 pro soutěžní období 2019-2020 

Výše licenčního příspěvku se řídí datem podání žádosti o platbu LP vůči věku (datu narození hráče): 
dospělí nad 18 let   200,- Kč 
mládež do dovršení věku 18 let   100,- Kč 
 
 
Licenční příspěvky (LP) se hradí výhradně přes VIS (volejbalový informační systém):  

1. Přihlaste se do VIS, modul podatelna, vytvořte žádost Platba licenčních příspěvků 
2. Vyberte osoby pro platbu LP 
3. Potvrďte vybrané osoby 
4. Zaplaťte LP 

 
 
Ad 1) Přihlášení do VIS, žádost Platba licenčních příspěvků 
Po přihlášení do VIS zvolte modul „Podatelna“, vyberte „Vytvořit žádost“ a zvolte typ žádosti „Platba 
licenčních příspěvků“. 
Vyplňte údaje žádosti: 
IČ oddílu: Vyplňte buď přímo IČ Vašeho oddílu,  
nebo pokud jej neznáte,  
zadejte část názvu Vašeho oddílu a pomocí tlačítka „Vyhledat“ vyberte Váš oddíl a IČ se pak doplní 
automaticky. 
Zvolte „Pokračovat“.   
 
 
Ad 2) Výběr osob pro platbu LP 
Zobrazí se Vám seznam členů Vašeho oddílu. Označte osoby, u nichž chcete zaplatit LP.  
Zvolte „Pokračovat“.   
 
 
Ad 3) Potvrzení žádosti 
Zobrazí se Vám seznam osob, u nichž jste zadali platbu LP. Pokud je seznam správný, zadejte 
„Potvrdit“. 
 
 

Ad 4) Zaplacení LP 
Posledním krokem je zaplacení LP. Můžete použít dva způsoby platby (podrobné instrukce pro platbu 
přes VIS najdete v samostatném návodu „Banka2“): 
 
Varianta 1 – doporučená, přehledná 
Některé oddíly mají již ve VISu vytvořen svůj účet a je to pro ně jednoduché. Pokud účet ve VISu ještě 
nemáte (účet oddílu), můžete si jej vytvořit v modulu „Banka2“. Na tento účet pošlete peníze 



potřebné pro platbu (plus případnou pohotovostní rezervu). Prostředky z tohoto účtu použijte na 
zaplacení LP. Váš účet vám zajistí dokonalý přehled plateb a umožní vám předat dispoziční práva 
dalším osobám. Poslat peníze na účet můžete ze svého reálného účtu nebo třeba složenkou. Vždy je 
posíláte na jediný konkrétní účet a to 174 174 174 / 2010 s variabilním symbolem čísla vašeho účtu 
ve VISu!!! (Pozor: Došlo ke změně čísla účtu proti loňskému roku.) 
Je třeba zdůraznit, že převodem peněz pouze zajistíte přesun financí ze svého reálného účtu v bance 
na svůj účet ve VISu, ale není tím provedeno zaplacení, to musíte provést kliknutím na tlačítko 
„Zaplatit poplatek“ u příslušné žádosti. 
  
Varianta 2 – zjednodušená, jednorázová 
Ti, kteří systému nevěří nebo si zatím účet ve VISu nechtějí zakládat, nebo je to pro ně zbytečně moc 
práce a komplikací, mohou zaplatit žádost (platba LP) přímo, a to tak, že při platbě na účet 
174 174 174 / 2010 uvedou jako variabilní symbol devítimístné číslo žádosti (číslo přidělené žádosti 
při jejím vytvoření – viz „Moje žádosti“ v modulu „Podatelna“). (Pozor: Došlo ke změně čísla účtu 
proti loňskému roku.) Tím je platba spárována s konkrétní žádostí. V tomto případě se vám však 
transakce neobjeví (ani nemůže) na vašem účtu. Je to vlastně „po staru“, jen to systém zpracuje 
automaticky. V tomto případě je nutno poslat částku naprosto přesné hodnoty (nižší ani vyšší částka 
se nespáruje, nelze sčítat 2 platby apod.). 

Termíny, splatnost 
Pokud máte peníze na svém účtu ve VIS složeny s předstihem (forma kreditu), tak jste schopni platit 
ihned, skutečně můžete počítat se sekundami. Pokud peníze teprve posíláte, bude to chvíli trvat, 1-2 
pracovní dny, pozor, počítejte s tím!!! Banka příjemce celý den sbírá transakce, které obdrží, a pak je 
další den předá dvě hodiny po půlnoci systému VIS ke zpracování. Není to on-line! 

 

V Praze 1.7.2019 
 
Středočeský KVS 


