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Český volejbalový svaz směrnice: 8/2006 
 směrnice kategorie: C 

 

REGISTRAČNÍ A EVIDENČNÍ ŘÁD ČVS 
 

Článek 1 
Základní ustanovení 

 
1. Registrační a evidenční řád Českého volejbalového svazu (REŘ) je souhrn pravidel a podmínek, za jakých 

ČVS registruje hráče volejbalu a eviduje rozhodčí, trenéry a další funkcionáře ČVS. 
2. Podklady RMK se předkládají doporučeně poštou nebo osobně s tím, že pro veškeré termíny odeslání je 

datem odeslání rozuměno datum poštovního razítka na podacím lístku, v případě osobního doručení, potvrzení 
o převzetí zásilky sekretariátem ČVS. 

3. Dokladem pro rozhodování orgánů ČVS se rozumí buď originál dokladu nebo jeho ověřená kopie. 
4. Dnem zahájení registračního řízení je den podání doporučené zásilky obsahující podklady pro RMK na poště, 

nebo den jejího osobního předání sekretariátu ČVS. 
 

Článek 2 
Registrace hráčů 

 
1. Registrací se rozumí zapsání hráče do registru Českého volejbalového svazu (dále jen „ČVS“), který stanoví 

jeho příslušnost (členství) k určitému klubu, oddílu či jinému subjektu (dále jen oddílu) oprávněnému 
zúčastňovat se svými družstvy soutěží pořádaných orgány ČVS všech stupňů. 

2. Hráč může být registrován jen za jeden oddíl. 
3. Startovat v soutěžích ČVS může pouze hráč, který je registrován. 
4. Dokladem o registraci je registrační průkaz hráče, který je majetkem ČVS. 
5. Registraci provádí výhradně registračně matriční komise ČVS (dále jen RMK). 
6. RMK vede registraci: 

a) hráčů; 
b) hráčů působících v zahraničí; 
c) zahraničních hráčů hrajících v ČR; 
d) po dobu dvou let evidenci zrušených registrací. 

 
Článek 3 

Evidence funkcionářů 
 
1. Evidencí se rozumí zapsání trenéra, rozhodčího a ostatních funkcionářů do registru ČVS. 
2. Funkcionářem se rozumí trenér, rozhodčí, a ostatní funkcionáři zabezpečující činnost družstva, tj. osoby 

uvedené v zápise o utkání v rubrice „funkcionáři“ a další osoby, kteří se chtějí aktivně zapojit do činnosti ČVS. 
3. RMK vede evidenci funkcionářů rozdělených do skupin: 

a) rozhodčí volejbalu a beachvolejbalu; 
b) trenéři; 
c) ostatní funkcionáři.  

4. Funkcionář může být evidován ve více oddílech a je oprávněn se zúčastňovat se svými družstvy soutěží 
pořádaných orgány ČVS všech stupňů. 

5. Není-li dále stanoveno jinak, platí pro proces evidence funkcionářů obdobně podmínky jako pro registraci 
hráčů. 

 
Článek 4 

Podklady pro registraci 
 
1. Podkladem pro registraci je přihláška, kterou tvoří vyplněný tiskopis „Přihláška k registraci“ vyplněná ve všech 

rubrikách podle předtisku psacím strojem nebo perem hůlkovým písmem, vlastnoručně podepsaná a potvrzená 
razítkem oddílu a podpisem dvou funkcionářů oddílu. U hráčů mladších 15-ti let musí být na tiskopisu uveden 
písemný souhlas rodiče nebo zákonného zástupce. 

2. Přihlášku k registraci podává hráč prostřednictvím mateřského oddílu (dále jen „oddíl“). 
3. K řádně vyplněné přihlášce k registraci přiloží hráč doklad o zaplacení registračního poplatku (výše poplatku je 

uvedena v příloze č. 1) a fotografii velikosti 3,5 cm x 4,5 cm (pasová), která nesmí být starší dvou let. Za řádné 
vyplnění přihlášky k registraci a pravdivost všech údajů odpovídá hráč a oddíl. Úmyslné uvedení nepravdivých 
údajů je disciplinárním proviněním. 

4. Podkladem pro registraci zahraničního hráče je kromě výše uvedených potvrzený transfer FIVB nebo doklad 
o trvalém pobytu v ČR s přiloženým čestným prohlášením hráče, že nebyl poslední dva roky registrován 
v jiném členském státě FIVB. 

5. Úplné a přesně vyplněné podklady k registraci oddíl doporučeně zašle nebo osobně předá RMK s uvedením 
přesné zpáteční adresy. 
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Článek 5 
Provedení registrace 

  
1. RMK prověří podklady předepsané k registraci a jsou-li splněny všechny podmínky k provedení registrace 

podle tohoto řádu, hráče zaregistruje. Nejpozději do 15-ti dnů ode dne doručení podkladů k registraci provede 
úkony podle odst. 4. 

2. Zjistí-li RMK, že hráč je již registrován za jiný oddíl, registraci neprovede a podklady k registraci vrátí zpět 
oddílu. 

3. Jsou-li podklady neúplné, nebo obsahují-li závady, vrátí RMK nejpozději do 15-ti dnů ode dne doručení 
podklady zpět oddílu, aby je opravil nebo doplnil (sazebník za tento úkon viz příloha č. 1). 

4. Při registraci hráče postupuje RMK takto: 
a) na přihlášce k registraci vyznačí datum vystavení průkazu; 
b) založí přihlášku k registraci do své evidence registrovaných hráčů; 
c) vyhotoví průkaz; 
d) odešle průkaz doporučeně oddílu, respektive hráči. 

5. V registračním průkazu jsou uvedeny tyto údaje: 
a) jméno, příjmení a datum narození hráče; 
b) registrační číslo; 
c) příslušnost hráče k oddílu; 
d) fotografie hráče; 
e) vyznačena doba platnosti průkazu. 

  
Článek 6 

Registrační průkaz 
  
1. Registračním průkazem se hráč prokazuje v případech stanovených předpisy ČVS. 
2. Jakýkoliv zásah do průkazu je nepřípustný a průkaz se tím stává neplatným. 
3. Registrační průkaz platí: 

a) hráči 18-ti letému a staršímu po dobu deseti let; 
b) hráči mladšímu 18-ti let po dobu čtyř let; 
c) po dobu vyznačenou v průkazu vystaveném pro hostování na dobu určitou; 
d) zahraničnímu hráči do doby platnosti transferu FIVB, v případě získání trvalého pobytu 10 let. 

 
Článek 7 

Změny v registraci 
  
1. Změna registrace musí být provedena, půjde-li o: 

a) schválený přestup hráče do jiného oddílu; 
b) zahájení nebo ukončení hostování hráče. 

2. Podmínky, za nichž hráč přestupuje nebo hostuje do jiného oddílu, stanoví Přestupní řád ČVS. 
  

Článek 8 
Vystavení nového registračního průkazu 

  
1. Povinnost vystavit nový registrační průkaz je stanovena při: 

a) ztrátě, závažném poškození nebo zničení průkazu; 
b) změně jména nebo příjmení hráče (uzavření manželství, apod.); 
c) výrazné změně podoby hráče (nošení brýlí, plnovousu, apod.); 
d) ukončení doby platnosti průkazu; 
e) změně názvu oddílu. 

U důvodů uvedených pod písm. b) až e) je nutné odevzdat starý registrační průkaz. 
2. O vystavení nového průkazu požádá hráč prostřednictvím oddílu RMK podle čl. 4 tohoto řádu. 
3. Poplatky za vystavení registračního průkazu jsou uvedeny v příloze č. 1. 
  

Článek 9 
Zrušení a skončení platnosti registrace 

  
1. Registraci ruší výhradně RMK. 
2. Registraci RMK zruší: 

a) při zániku oddílu; 
b) pokud nedošlo k výměně průkazu do dvou let po skončení platnosti registrace; 
c) na žádost hráče; 
d) při úmrtí hráče; 
e) na žádost oddílu – oddíl může požádat o zrušení registrace pouze v případě, že hráč nevyvíjí činnost 

déle než jeden rok. 
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3. Žádost o zrušení registrace podává oddíl nebo hráč prostřednictvím mateřského oddílu. 
4. V případě zániku oddílu, zaniká dnem jeho zániku i registrace všech jeho hráčů. 
5. Při podání žádosti o zrušení staré a provedení nové registrace z důvodu zániku oddílu, musí být tato 

skutečnost potvrzena právním subjektem, jehož byl zaniklý oddíl součástí. 
6. Ke zrušení registrace předloží oddíl, nebo jeho prostřednictvím hráč: 

a) žádost o zrušení registrace s uvedením důvodu; 
b) registrační průkaz. 

7. Při rušení registrace postupuje RMK takto: 
a) zruší registraci v evidenci registrovaných hráčů; 
b) založí zrušenou registraci v evidenci zrušených registrací; 
c) skartuje registrační průkaz. 

8. Zrušení registrace nepodléhá poplatku. 
 

Článek 10 
Obnova registrace 

  
1. Hráč, kterému byla zrušena registrace podle čl.9 odst. 2: 

a) podle písm. a) a e) má právo se ihned nechat zaregistrovat za jakýkoliv oddíl; 
b) podle písm. b) a c) může být znovu zaregistrován: 

- za jiný oddíl nejdříve za dva roky; 
- za původní oddíl kdykoliv. 

2. V případech obnovy registrace hráče se postupuje jako v případech první registrace. 
 

Článek 11 
Urychlené vyřízení registrace 

  
1. Ve výjimečných případech lze registrační řízení provést urychleně, do 24 hodin. 
2. Urychlené vyřízení je možné pouze při osobním doručení podkladů. 
3. Příplatek za urychlené vyřízení je uveden v příloze č. 1. 
 

Článek 12 
Odvolání proti rozhodnutí RMK 

  
1. Řízení ve sporech o registraci hráčů je dvoustupňové. V prvním stupni rozhoduje RMK. 
2. Proti rozhodnutí RMK se může hráč nebo oddíl odvolat ke Správní radě ČVS (dále jen odvolací orgán) a to do 

dvaceti dnů počínaje dnem odeslání rozhodnutí I. instance. Odvolání oddílu musí být vlastnoručně podepsáno 
dvěma funkcionáři s uvedením funkce v oddílu a podání musí být označeno razítkem oddílu. 
K odvolání musí být přiloženy: 

- doklady (podací lístky) o zaslání kopií odvolání všem dalším účastníkům řízení; 
- ústřižek poštovní poukázky příslušného volejbalového svazu, kterou byl zaplacen poplatek za odvolání. 

3. Poplatek za odvolání je uveden v příloze č. 1. 
4. Odvolání nemá odkladný účinek a až do rozhodnutí odvolacího orgánu platí rozhodnutí I. instance tj. RMK. 
  

Článek 13 
Rozhodnutí odvolacího orgánu 

  
1. Odvolací orgán rozhodne o odvolání nejdéle do třiceti dnů po doručení odvolání, a to tak, že odvolání: 

a) vyhoví kladně a rozhodnutí RMK zruší a nahradí ho vlastním rozhodnutím; 
b) zamítne a rozhodnutí RMK potvrdí; 
c) neprojedná, je-li odvolání podáno opožděně, nemá-li formální náležitosti podle čl. 12 odst. 2 nebo není 

podáno účastníkem řízení. 
2. Rozhodnutí o odvolání zašle odvolací orgán účastníkům řízení a to nejdéle do patnácti dnů od rozhodnutí. 
3. Vyhoví-li odvolací orgán odvolání, vrátí poplatek za odvolání účastníkovi. V ostatních případech propadá 

poplatek ve prospěch odvolacího orgánu. 
 

Článek 14 
Závěrečná ustanovení 

  
1. Porušení registračního a evidenčního řádu je disciplinárním proviněním. 
2. K výkladu REŘ ČVS je oprávněna legislativní komise SR ČVS.  
3. Tento Registrační a evidenční řád ČVS byl schválen Správní radou ČVS dne 24. května 2006 a nabývá 

účinnosti dnem 1. července 2006. 
4. Zároveň se ruší Směrnice č.5/1994 Registrační řád ČVS a to ke dni 30. 6. 2006. 
 

Ing. Antonín Lébl v.r.      Mgr. Jan Žižka v.r. 
předseda ČVS       generální sekretář ČVS 
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PŘÍLOHA č. 1 
 

Poplatky v registračním řízení 
  

  dospělí mládež do 18 let 
a) základní registrace, obnova a vystavení nového registračního, 

evidenčního průkazu      200 Kč  100 Kč 
b) poplatek při vrácení podkladů k doplnění podle čl. 3 odst. 3 

za každý kus       100 Kč  100 Kč 
c) příplatek za urychlené vyřízení za každý kus   300 Kč  300Kč 
d) poplatek za odvolání proti rozhodnutí RMK v registračním řízení  500 Kč  500 Kč 

žactvo do 15 let        poplatek neplatí 
e) poplatek za žádost o přešetření rozhodnutí odvolacího orgánu, podanou k revizní komisi ČVS se platí ve stejné 

výši jako poplatek za odvolání.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PŘÍLOHA č. 2 
 

Evropské licence hráčů a hráček 
  
1. V evropských pohárových soutěžích může startovat hráč nebo hráčka (dále jen hráč) pouze na licenci platnou 

pro jeden pohárový ročník, kterou mu pro tuto soutěž vystaví CEV. 
2. Licenci vystavuje příslušný orgán CEV na základě návrhu oddílu a potvrzení ČVS. Na vystavení licence může 

oddíl navrhnout pouze hráče, který je za oddíl registrován. 
3. Pokud hráč, který má vystavenou evropskou licenci a je registrován za oddíl od počátku pohárového ročníku, 

změní oddílovou příslušnost (transfer, přestup nebo hostování) v průběhu pohárového ročníku, automaticky 
licenci ztrácí a nebude mu pro probíhající pohárový ročník již vystavena. 

4. Pokud hráč přejde (transfer, přestup nebo hostování) do oddílu, který startuje v evropské pohárové soutěži v 
průběhu pohárového ročníku a následně mu je vystavena evropská licence pro start v evropské pohárové 
soutěži za nový oddíl, nemůže do konce soutěžního období z tohoto oddílu odejít. 

5. Pro výklad této přílohy se pod pojmem pohárový ročník rozumí doba od zahájení do ukončení příslušného 
evropského poháru. Výklad pojmu soutěžní období je obsažen v čl. 4, odst, 2 a) SŘV. 


