
Platba členských příspěvků ve VIS 

 pro soutěžní období 2021-2022 

Výše členského příspěvku se řídí datem podání žádosti o platbu vůči věku (datu narození hráče): 

dospělí nad 18 let   200,- Kč 

mládež do dovršení věku 18 let   100,- Kč 

 

 

 

Členské příspěvky se hradí výhradně přes VIS (volejbalový informační systém):  

1. Přihlaste se do VIS, modul podatelna, vytvořte žádost Platba LP 

2. Vyberte osoby pro platbu LP 

3. Potvrďte vybrané osoby 

4. Zaplaťte LP 

 

 

Ad 1) Přihlášení do VIS, žádost Platba členských příspěvků (LP) 
Po přihlášení do VIS zvolte modul „Podatelna“, vyberte „Vytvořit žádost“ a zvolte „Příspěvky“ a typ 

žádosti „Platba LP“. 

Vyplňte údaje žádosti: 

Oddíl: Zadejte část názvu Vašeho oddílu (alespoň 3 znaky) a z nabídky vyberte Váš oddíl. 

 

-> Další 

 

Sezóna: Vyberte soutěžní období 2021/22  

 

-> Další 

 

 

Ad 2) Výběr osob pro platbu členského příspěvku (LP) 
Zobrazí se Vám seznam členů Vašeho oddílu. Označte osoby, u nichž chcete zaplatit LP.  

Zvolte „Pokračovat“.   

 

 

Ad 3) Shrnutí - 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 „Banka“): 

 



Varianta 1 – doporučená, přehledná 

Pokud máte (Váš oddíl) ve VIS vytvořen svůj účet, klikněte v sekci „Akce“ na „otazník“ u „Uhradit 

žádost …“ a zvolte „Uhradit“. 

Zvolte účet ve VIS, z kterého chcete platbu provést (většina má k dispozici jen jeden účet a ten je již 

označen). 

Pro uskutečnění platby zadejte „Potvrdit“. 

 

Varianta 2 – zjednodušená, jednorázová 

Ti, kteří si účet ve VISu nechtějí zakládat, mohou zaplatit žádost (platba LP) přímo, a to tak, že při 

platbě na bankovní účet 174 174 174 / 2010 uvedou jako variabilní symbol devítimístné číslo 

žádosti (číslo přidělené žádosti při jejím vytvoření – viz „Moje žádosti“ v modulu „Podatelna“). Tím je 

platba spárována s konkrétní žádostí. V tomto případě je nutno poslat částku naprosto přesné 

hodnoty (nižší ani vyšší částka se nespáruje, nelze sčítat 2 platby apod.). 

 

 

Po uhrazení LP se žádost označí jako realizována (zobrazí se zeleně) a vybrané osoby mají uhrazen 

členský příspěvek. 

 

 

V Praze 1.7.2021 

 

Středočeský KVS 


