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Postup při platbě licenčních příspěvků mimo VIS 
pro soutěžní období 2012-2013 

 
Licenční příspěvky se hradí výhradně bezhotovostním platebním stykem – složenkou nebo platebním 
příkazem.   

 

 
1)  
     Organizační pracovník oddílu nebo klubu vyhotoví abecední seznam členů registrovaných ve VIS, 
kteří zaplatili licenční příspěvek a v jaké hodnotě, provede součet všech plateb, které zapíše v dolní části 
seznamu, seznam podepíše a opatří razítkem oddílu nebo klubu (formulář - viz níže).  
     Návazně uhradí organizační pracovník oddílu nebo klubu složenkou nebo platebním příkazem 
celkovou částku uvedenou na seznamu. Příjemcem platby je Středočeský krajský volejbalový svaz ČVS, 

Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 - Břevnov, číslo účtu: 6410389001/5500. Dále je nutno uvést variabilní 

symbol ve tvaru 402xxxxxxx, kde písmena x znamenají sedmimístné číslo volejbalového oddílu či 
klubu. 
 
2)  
     Podepsaný seznam plátců licenčních příspěvků a doklad o zaplacení licenčních příspěvků zašle 

organizační pracovník oddílu nebo klubu e-mailem v naskenované podobě v jednom z formátů PDF 

nebo JPG jako přílohu e-mailu na adresu funkcionáře odpovědného za výběr licenčních příspěvků 
v rámci Středočeského KVS:  gstara@tiscali.cz .  
 
3) 
     Funkcionář odpovědný za výběr licenčních příspěvků zkontroluje shodnost částky uvedené 
v seznamu s částkou, která byla složenkou nebo platebním příkazem poukázána. V případě shody 
zanese do evidence VIS údaje o zaplacení licenčních příspěvků a vyrozumí e-mailem organizačního 
pracovníka oddílu nebo klubu o provedení transakce. Pokud nejsou podklady v pořádku, informuje 
organizačního pracovníka oddílu nebo klubu o neshodách a potřebě nápravy. Rovněž informuje 
organizačního pracovníka oddílu nebo klubu o případných nesrovnalostech mezi seznamem plátců 
licenčních příspěvků a evidencí ve VIS. 
 
 
 

     K vyhotovení seznamu plátců licenčních příspěvků je výhradně určen formulář „Seznam plátců 

licenčních příspěvků“, který je uveden na internetových stránkách Středočeského KVS   

http://stc.cvf.cz . 
 

 

 

     Funkcionářem odpovědným za výběr licenčních příspěvků v rámci Středočeského KVS je hospodář 
KVS paní Gabriela Stará, tel: 724 008 214, e-mail: gstara@tiscali.cz. 
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