
Z á p i s 05/14/15 
ze schůze disciplinární komise ČVS (DK) konané dne 17.08.2017 v Praze 

 
 
 
Přítomni: p. Molcar, Pejpal, Škoda  
Omluvena: pí. Drahorádová 
 
Program jednání: 
  
1)  č.j. DK/01/17/18  
 

Podnět předsedy OV MS juniorů ing. Ira – výhružné chování  a hrubé urážky vůči čárové rozhodčí 
pí. Luptákové po skončení MS juniorů (ČR – Egypt ). 
 
DK se seznámila se všemi podklady (podnětem k disciplinárnímu řízení zaslaným předsedou organizačního 
výboru MS p. ing. Irem, sděleními soutěžního ředitele p. ing. Hudíka, manažera družstva p. ing. Kočky, 
druhého maséra družstva p. Sedláka, rozhodčí pí Luptákové a čárového rozhodčího p. Kohlmanna) a 
shledala je natolik průkazné pro vydání rozhodnutí, že nepožadovala, v souladu s čl. 14, odst. 1 
Disciplinárního řádu volejbalu (dále DŘV) osobní účast provinilého na jednání DK. Tento se práva účasti 
vzdal. 
 
DK rozhodla ve smyslu DŘV čl. 4, odst. 2 a 3 o provinění p. Martina Sedláka, které podle čl. 2 odst. 1e 
kvalifikovala jako porušení norem morálky, svévolné jednání a narušení mezilidských vztahů a ukládá mu 
podle čl. 5 odst.1b a odst. 1d  DŘV jako 

t r e s t 
 

zákaz výkonu funkce (dále jen ZVF) na tři měsíce 

a peněžitou pokutu (PP) ve výši 5.000,- Kč 

 
Trest ZVF je podmíněný a týká se mezinárodních utkání družstev ČR všech věkových kategorií a 
také všech mistrovských utkání soutěží řízených ČVS všech stupňů ve všech věkových kategoriích. 
Zkušební doba podmíněného trestu je stanovena od 17.8.2017 do 31.12.2017. 
 

Účinnost trestu je od 17.8.2017 
 
 
Zdůvodnění: Pan Martin Sedlák se dopustil urážlivého a agresivního chování vůči čárové rozhodčí: 
porušení PV pravidlo 21.2.2 – nadávky a urážlivá slova a pravidlo 21.2.3 – agresivní nebo výhružné jednání. 

 
 
2)  č.j. DK/02/17/18 
 

Podnět předsedy OV MS juniorů ing. Ira - jednání p. Miloše Kočky – slovní komentář k výkonu 
čárové rozhodčí pí Luptákové v utkání MS juniorů ČR – Egypt. 
. 
DK se seznámila se všemi podklady (podnětem k disciplinárnímu řízení zaslaným předsedou organizačního 
výboru MS p. ing. Irem, sděleními soutěžního ředitele p. ing. Hudíka, manažera družstva p. ing. Kočky, 
druhého maséra družstva p. Sedláka, rozhodčí pí Luptákové a čárového v rozhodčího p. Kohlmanna) a 
shledala je natolik průkazné pro vydání rozhodnutí, že nepožadovala, souladu s čl. 14, odst. 1 
Disciplinárního řádu volejbalu (dále DŘV) osobní účast p. Kočky na jednání DK. Tento svého práva účasti 
využil. 
DK rozhodla ve smyslu DŘV čl. 4, odst. 2 a 3 a čl. 16, odst. 1b disciplinární řízení zastavit.  
 
 
Zdůvodnění: Pan Miloš Kočka sice slovně komentoval výkon čárové rozhodčí, ale nepoužil hrubé či 
urážlivé výroky. Dle Pravidel volejbalu (čl. 21.1) lze takovéto komentáře považovat za mírně nevhodné 
chování, které není předmětem sankcí. 
 



3)  č.j. DK/03/17/18  
 

Podnět předsedy OV MS juniorů ing. Ira - jednání pí. Petry Luptákové – slovní komentář k výkonu 
družstva juniorů po utkání MS juniorů ČR – Egypt. 
 
DK se seznámila se všemi podklady (podnětem k disciplinárnímu řízení zaslaný předsedou organizačního 
výboru MS p. ing. Irem a dále sdělením soutěžního ředitele p. ing. Hudíka, manažera družstva p. ing. 
Kočky, druhého maséra družstva p. Sedláka, rozhodčí pí Luptákové a čárového rozhodčího p. Kohlmanna) a 
shledala je natolik průkazné pro vydání rozhodnutí, že nepožadovala v souladu s čl. 14, odst. 1 
Disciplinárního řádu volejbalu (dále DŘV) osobní účast pí. Luptákové na jednání DK. Ta svého práva účasti 
využila. 
 
DK rozhodla ve smyslu DŘV čl. 4, odst. 2 a 3 o provinění pí. Luptákové, které podle čl. 2, odst. 1c 
kvalifikovala jako provinění v ostatních utkáních a ukládá jí podle čl. 5, odst 1a  
 

důtku 
 
Zdůvodnění: čárová rozhodčí pí Luptáková neoprávněným komentářem k výkonu družstva juniorů ČR 
překročila svojí odpovědnost danou Pravidly volejbalu čl. 27.2 a nepřispěla tak ke klidnému průběhu utkání. 
DK dle DŘV čl. 20, odst. 1c, považuje za polehčující okolnost, že provinilá nad svým chováním projevila 
upřímnou lítost. 

 
4) č.j. DK 04/17/18                                                        
 

Podnět místopředsedy ČVS p. Bc. Popelky -  výroky p. Milana Labašty  uvedené v emailové 
korespondenci mezi p. Milanem Labaštou a p. Jiřím Popelkou. 

 
Účastníci jednání: Členové DK p. Pejpal, Molcar a Škoda  
                               p. Popelka 
DK   se seznámila se všemi podklady (podnětem k disciplinárnímu řízení zaslaný p. Jiřím Popelkou a 
vysvětlujícím dopisem k uvedenému podnětu zaslaným p. Labaštou) a považuje je za tolik průkazné pro 
vydání rozhodnutí, že nepožadovala v souladu s čl. 14, odst. 1 Disciplinárního řádu volejbalu (dále DŘV)  
osobní účast p. Labašty a p. Popelky na jednání DK. Pan Labašta se své účasti písemně vzdal, p. Popelka 
svého práva účasti využil.  
DK  rozhodla ve smyslu DŘV čl. 4, odst. 2 a čl. 16, odst. 1b disciplinární řízení   
 
                                                                       zastavit.  
 

 
Zdůvodnění: Z pohledu DK nedošlo k porušení DŘV, čl. 1, odst. 1-5.  
Dle DŘV čl. 1, odst. 1-5 pracovně právní spory nespadají do působnosti DK. Pracovní, resp. osobní spory 
vedoucích funkcionářů je třeba řešit na úrovni vedení ČVS. 

 
    
5)  č.j. DK 05/17/18                                               
  

Podnět zaslaný soutěžním ředitelem MS juniorů p. ing. Hudíkem - jednání. p. Kristiána Červinky –  
článek na portálu www.idnes.cz k organizaci turnaje MS U21 v Českých Budějovicích.   
 
Jelikož DK nemá ještě všechny podklady potřebné k jednání ( chybí vyjádření p. Červinky - čerpá 
dovolenou a vyjádření slíbil zaslat po 20.8.2017 ) bude se DK tímto podnětem zabývat na příští schůzi.  

 
 
 
Zapsal: Zd. Škoda 


