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Titl. 

Štěpán JAVŮREK 

Trenér BVC Chodov 

EX-KKY 

 

V Praze, 27. listopadu 2015 

 

Věc: rozhodnutí disciplinární komise ČVS (dále jen DK) 

   

DK ve složení pp. Ebert,  Molcar, Škoda a  Vaniš projednala na svém zasedání dne 

25.11.2015  v Praze chování trenéra BVC Chodov pana Štěpána Javůrka, který se v průběhu 

hry (1. set stav 13:15) dopustil výhružného jednání ve smyslu „Pravidel volejbalu“ (dále jen 

PV) pravidlo 21.2.3 (výhružné chování), kterému předcházelo použití nadávek a urážlivých 

slov. Po ukončení hry porušil pravidlo 21.3.3.1 o povinnosti setrvat mimo 

soutěžní/kontrolovaný prostor do konce utkání a dále se dopustil znovu urážlivého chování ve 

smyslu PV pravidlo 21.2.2. (urážlivá slova a nadávky) a znovu agrese ve smyslu PV pravidlo 

21.2.3 (tělesné napadení). K provinění došlo v utkání EX-KKY-A Lokomotiva Plzeň - BVC 

Chodov hraném v Plzni dne 7.11.2015. 

DK měla k jednání tyto podklady: 

 zápis z utkání 

 písemné vyjádření rozhodčího utkání ing. Večeři (potvrzeno výpovědí před DK) 

 písemné vyjádření provinilého trenéra BVC Chodov pana Štěpána Javůrka 

(potvrzeno výpovědí před DK) 

 písemné vyjádření předsedy BVC Chodov Jiřího Turečka (vč. příloh - videa 

z utkání) 

 písemné vyjádření oficiálních činitelů družstva Lokomotiva Plzeň (trenéra  pana 

Jaroslava Šmída, asistenta trenéra pana Stanislava Mentla a zapisovatelky utkání 

slečny Aleny Mentlové ) 

 výpověď zástupce oddílu BVC Chodov paní Marcely Saxové před DK 

(vyslovení politování a odsouzení chování trenéra, ale také ocenění práce pana 

Javůrka pro oddíl) 

DK   rozhodla ve smyslu disciplinárního řádu volejbalu (dále DŘV) čl. 4, odst. 2 a 3   o 

provinění  trenéra Štěpána Javůrka, které  podle čl. 2 odst. 1a) a 1e)  kvalifikovala jako porušení 

řádů, směrnic, nařízení a ostatních předpisů ČVS a porušení norem morálky a ukládá mu podle 

čl. 5 odst.1d)  DŘV  jako 

t r e s t 

zákaz výkonu funkce (dále jen ZVF) na dva měsíce.  

 

Trest ZVF se týká všech funkcí uvedených v zápise o utkání (T; AT; D; M) a platí ve všech 

mistrovských i nemistrovských utkáních věkových kategorií dle SŘV článek 11, odst. 1 a, 

b, c, d  (žákovské, kadetské a juniorské kategorie) řízených orgány ČVS všech stupňů. 

Trest ZVF je nepodmíněný.  

Účinnost trestu je od 7.11.2015. 
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Zdůvodnění:  Trenér družstva BVC Chodov Štěpán Javůrek se v průběhu 1. setu utkání  

dopustil opakovaně nevhodného chování vůči rozhodčímu, za které byl potrestán 

ŽK a následně ČK. Reakcí trenéra byly nadávky, urážlivá slova a výhružné 

jednání, za které byl v souladu s PV pravidlo 21.3.3.2 diskvalifikován (ŽK a ČK 

odděleně). Po ukončení hry se trenér předčasně vrátil do 

soutěžního/kontrolovaného prostoru – PV pravidlo 21.3.3.1 a použil na adresu 

rozhodčího nadávek, urážlivých slov a dopustil se tělesného napadení. Při 

stanovení trestu vzala DK v úvahu: 

polehčující okolnosti dle názoru DK a článku 20 DŘV odstavce: 

 1c – projevil upřímnou lítost 

 1e – svým vyjádřením účinně pomohl při objasnění okolností svého 

provinění 

 * – velmi přísné potrestání provinilého oddílem   

a přitěžující okolnosti dle DŘV článek 21 odstavce: 

 1b – svedl k provinění jiného 

 1c – dopustil se více provinění  

 1e – jednání se dopustil při práci s mládeží. 

 

Poučení:  Proti tomuto rozhodnutí DK ČVS má potrestaný, ve smyslu článku 22, odst. 1-4 

DŘV, právo na odvolání k orgánu druhého stupně a to písemně po zaplacení 

poplatku ve výši 300,- Kč do dvaceti dnů od odeslání rozhodnutí. 

  

 

S pozdravem 

 

  
 

 

   

 

 

 

 

Ing. Ivan IRO 
CVF General Secretary / Generální sekretář ČVS 
E-mail: iro@cvf.cz 

 

 

Co: výbor volejbalového oddílu BVC Chodov 
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