Konto
Umožňuje řídícím orgánům evidovat peněžní prostředky spravované vůči klubům a jednotlivým
osobám. Kluby a osoby mohou nahlížet do svých kont a sledovat pohyby na nich. Konto je modul
velmi významný a mnoho jiných modulů v systému do tohoto modulu přispívá informacemi o
peněžních prostředcích.

Přehled základních funkcí a vlastností
Konto klubové, představuje pohyby prostředků souvisejících s klubem
Konto osobní, představuje pohyby prostředků souvisejících s osobou
Každý klub či osoba může mít více kont u různých řídících orgánů
Správa kont sekretáři či zástupci řídícího orgánu
Nasazení konta je možné ve třech variantách
o Jen ručně zadávaná evidence pohybů
o Předpřipravené očekávané pohyby z jiných modulů
o Napojení na bankovnictví, bankovní účet, automatické vystavování podkladů pro
uskutečnění plateb, automatické párování došlých plateb
Vysoké zabezpečení díky použitému šifrování protokolu HTTPS
Úzký okruh správců konta, role s přístupem zápisu do konta
Definovatelný okruh uživatelů konta, role s přístupem čtení konta
Po sezóně vypořádání mezi jednotlivými krajskými řídícími orgány
Napojení na moduly Přihlášky do soutěží, Disciplinární řízení, Sběrná faktura, SMS robot.

Výhody při použití
Oprávněné osoby klubů jsou na jednom místě a online informováni o stavu peněžních
prostředků, přispívá k transparentnosti svazu a řídícího orgánu
Jen několik osob jako oprávněný sekretář či zvolený zástupce řídícího orgánu má právo
nakládat se zadáváním pohybů na kontech, minimalizuje se možnost uvedení milné
informace
Sjednocuje informace, které mívají kluby a osoby od různých řídících orgánů, na jednom
místě uvidí klub stav konta vůči republikovým soutěžím, vůči několika krajům, očekávané
pohyby za pokuty
Umožňuje nasadit konto ve více variantách rozsahu podle potřeb řídícího orgánu.
V první fázi jen jako evidenci prostředků, které jsou uloženy jinde.
V druhé fázi usnadňuje ruční zadávání pohybů do konta díky předpokládaným platbám
z modulů Přihlášky do soutěží a Disciplinární řízení.
Ve třetí fázi je možné požadovat po modulu Konto plné ovládání transparentního účtu
zavedeného u bankovního ústavu a automatické vystavování podkladů pro očekávané platby
a jejich automatické párování po jejich příchodu na účet a zpětného promítnutí do stavu
systému.
Umožňuje nasazení modulu Sběrná faktura, který umožňuje přenést povinnost vyplácet
rozhodčí na řídící orgán a usnadňuje výběr těchto prostředků jednorázově od klubů.

Umožňuje nasazení modulu SMS robot, který rozšiřuje možnosti akutního informování
uživatelů pomocí SMS, obdobně jako modul Email robot odesíláním zvolených šablon ve
zvolených okamžicích pomocí SMS zpráv.
Transparentně a nezávisle vnáší pořádek a na jednom místě eviduje vypořádávání mezi
jednotlivými kraji po skončení sezóny.
Při zavedení třetí fáze a napojením na elektronické bankovnictví výrazně ušetřuje práci
organizačním pracovníkům řídících orgánů. Nemusejí vystavovat dopisy, složenky, sledovat
zda platby v bance přišli, dohledávat od koho přišli, evidovat si že přišli.

Technické specifikace
Fáze jedna:
Přebírá informace o účastnících soutěží a klubech z modulu Soutěže a kluby
Fáze dvě navíc oproti jedna:
Přijímá předpokládané pohyby na kontě z modulů Přihlášky do soutěží a Disciplinární řízení
Ukládá data o pohybech prostředků do modulu Sběrná faktura
Odepisuje pohyby za odeslání SMS zpráv v modulu SMS robot
Fáze tři navíc oproti jedna a dvě:
Nastavení údajů o bankovním účtu a elektronickém přístupu k němu
Šablony dopisů odesílaných jako podklady pro platbu z modulů Přihlášky do soutěží a
Disciplinární řízení
Podpora zadání příkazů k úhradě z modulů Sběrná faktura a Delegace rozhodčích přímo do
elektronického bankovnictví
Automatická periodické kontrola bankovního účtu pomocí elektronického bankovnictví,
automatické párovaní přijatých plateb a jejich provedení přesunem očekávaných pohybů do
pohybu na kontě.
Všechny přístupy jak pro čtení osob a klubů, tak pro zápis správci kont, jsou zabezpečeny šifrovaným
protokolem HTTPS.

Popis
Každé konto má dva subjekty. Jeden u kterého je konto vedené a jeden čí konto je.
Existuje několik typů subjektů,u kterých je konto vedeno. Konto může být vedeno u republikového
řídícího orgánu ČSLH. Konto může být vedeno zvlášť u každého krajského řídícího orgání KVV ČSLH.
Jedno konto je vždy vedeno také u samotného systému jako takového. Typicky má tedy klub tři
konta, republikové, krajské a systémové.
Existují dva typy subjektů, kterých konto může být. Konto může být klubu. Konto může být osoby.
Typicky jsou na kontě klubu pohyby související s činností klubu, vklady a startovné soutěží, pokuty,
vyrovnání po sezóně. Na kontě osoby jsou typicky u rozhodčích pokuty, v budoucnu je možná
přítomnost evidence plateb za řízení utkání. Všechny osoby pak pomocí systémového konta mohou
vkládat prostředky na pokrytí odesílání zpráv modulem SMS robot.

V nabídce systému jsou k dispozici tři vstupy. Klubové konto. Osobní konto. Správa kont.

Klubové konto je přístupné z menu Kluby. Klub pomocí funkcí modulu Odpovědní zástupci může
určovat, které osoby zastupující klub mohou vidět pohyby prostředků na klubovém kontě. Ostatní
osoby zastupující klub, vystupující v systému v jiných rolích nebo veřejnost nemají do nahlížení do
klubového konta žádný přístup.
Osobní konto je přístupné z menu Profil. Pouze přihlášená osoba má přístup do svého osobního
konta. Ostatní osoby vystupující v systému nebo veřejnost nemají do nahlížení do osobního konta
žádný přístup.
Jak klubové tak osobní konto slouží pouze pro nahlížení na stav a pohyby na kontech zřízených u
jednotlivých řídících orgánů a systému samotného. Zápisy pohybů jsou realizovány prostřednictvím
správy kont. Zobrazení osobního a klubového konta dává celkový přehled o existenci a stavu
jednotlivých kont vedených u republikového, krajských řídících orgánů a u systému samotného.
Volbou řídícího orgánu je možné prohlédnout pohyby na kontě a očekávané pohyby.
Pohyby na kontě jsou v závislosti na použité fázi nasazení buď obrazem evidence stavu prostředků u
řídícího orgánu a nebo reálným stavem na bankovním účtu. U systémového konta jde vždy o stav na
transparentním bankovním účtu.
Očekávané pohyby jsou předem generované z modulů Přihlášky do soutěží a Disciplinární řízení a
představují vždy očekávaný nikoliv skutečný stav věcí. Napovídají klubu, co řídící orgán aktuálně
očekává. Pomáhají správci konta v zadání pohybu. Správce konta nemusí vkládat pohyb celý ručně,
stačí systému klepnutím na očekávaný pohyb oznámit, že byla platba přijata.
Správa kont je přístupná z menu Komise. Každý řídící orgán může definovat okruh jednoho či několika
osob, které mají přístup do správy kont a mohou zadávat pohyby na kontech. Při vstupu do správy
kont je zobrazen přehled všech vedených kont klubů a osob a jejich stav. Volbou daného konta jsou
zobrazeny pohyby na kontě a očekávané pohyby. Ovládání správy kont záleží na zvolené fázi a
nastavení provozu modulu Konto.
V první fázi jsou dostupné funkce, které umožňují zadávat, opravovat a rušit pohyby na kontě. Ruční
přidání pohybu na dané konto vyžaduje zadání relevantních informací jako je datum a výše pohybu.
Operace opravy a smazání pohybu jsou k dispozici pro účely oprav a při běžném provozu nejsou
správcem tolik využívány.
V druhé fázi jsou pod pohyby na kontě patrné očekávané pohyby, které vznikají automaticky z jiných
modulů systému jako například Přihlášky do soutěží a Disciplinární řízení. Možnost ručního zadání
pohybu zůstává nedotčena, avšak je k dispozici jednodušší pořízení nového pohybu na kontě pomocí
klepnutí na očekávaný pohyb v okamžiku, kdy k očekávanému pohybu dojde tedy po příchodu dané
platby. Jde o obdobu vložení pohybu s předem vyplněnými informacemi z očekávaného pohybu.
Následně se očekávaný pohyb přesune do pohybů na kontě.

Ve třetí fázi je nutné vyplnit informace o bankovním účtu a použitém elektronickém bankovnictví.
V tomto případě pohyby na kontě odrážejí skutečný stav na bankovním účtu. Vše se provádí
automaticky v systému. Systém sám při odeslání disciplinárního rozhodnutí z modulu Disciplinární
řízení generuje nejen dopis uživateli včetně odpovídajících podkladů pro platbu, ale také očekávaný
pohyb do modulu Konto. Při obdržené platbě není třeba přesouvat očekávaný pohyb mezi skutečné
pohyby na kontě, systém automaticky platbu spáruje a přislaný pohyb na kontě založí z očekávaného
pohybu. V případě selhání jako například pokud plátce zadá jiný variabilní symbol, zůstávají
k dispozici ruční operace nad kontem.
Systémové konto každého uživatele je příkladem takového automaticky spravovaného navíc
transparentního bankovního účtu. Je automaticky zřízeno každé osobě a umožňuje pokrytí nákladů
funkcí modulu SMS robot.

Otázky a odpovědi
Mohu si předplatit zasílání SMS zpráv systémem i když můj krajský řídící orgán modul konto
nepoužívá?
Ano. Konta vedená u jednotlivých řídících orgánů navzájem a systémové konto jsou nezávislá, v
sytému můžete mít jedno I více kont, pokud jste například rozhodčí republikové úrovně.

