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Titl. 
Volejbal Přerov  
družstvo EX-Ž 

V Praze, 20. dubna 2016 
 

Věc: Rozhodnutí disciplinární komise ČVS (dále jen DK) 
   

DK ČVS projednala na svém zasedání dne 19.4.2016 v Praze podnět STK ČVS, kterým 
tato dne 6.4.2016 předala DK ČVS k řešení nezaplacení pořádkové pokuty družstvem Volejbal 
Přerov (EXZ). Pořádková pokuta ve výši 15.000,- Kč byla družstvu udělena za neuhrazení kauce 
dle „Zásad stanovení odborné trenérské kvalifikace pro trenéry extraligy mužů a žen“. (Rozpis 
mistrovských soutěží ČVS dospělých a mládeže 2015/2016 – dále jen „Rozpis“) 

DK ČVS měla k jednání podklady: 
a) Podnět STK ČVS 
b) Korespondenci oddílu Volejbal Přerov, týkající se komunikace s ÚMV ČVS o 

oprávněnosti postupu ÚMV ČVS a důvodů neoprávněnosti formálního i 
věcného udělení pokuty a snahy zdůvodnit odmítnutí tuto pokutu zaplatit.  
Dle názoru DK  ČVS jde o dokumenty netýkající se podstaty jednání DK ČVS 
(nezaplacení pokuty), nebo měly být předány jako odvolání odvolacímu 
orgánu, kterým DK ČVS v těchto záležitostech NENÍ. 

c) Výpověď zástupce oddílu. (Opakování argumentů obsažených 
v dokumentech dle bodu b) 

d) Prohlášení zástupce Volejbal Přerov přednesené před vydáním rozhodnutí 
(DŘV čl. 13 odst. 2), které je přílohou Zápisu z dnešního jednání. 

 
DK ČVS rozhodla ve smyslu DŘV čl. 4, odst. 2 a 3 o provinění družstva Volejbal Přerov, 

které podle čl. 2 odst. 1a kvalifikovala jako porušení řádů, směrnic, nařízení a ostatních 
předpisů ČVS. DK ČVS stanovuje termín pro úhradu pokuty do: 

5.5.2016. 
Pokud pokuta do tohoto termínu nebude uhrazena, DK ČVS v souladu s čl. 5 odst. 

2c ukládá jako 
trest: 

zastavení závodní činnosti družstvu EX-Ž Volejbal Přerov na dvě mistrovská utkání. 
Termín účinnosti trestu je 6.5.2016 

 
Zdůvodnění:   
Družstvu oddílu Volejbal Přerov (EXŽ) byla uložena pořádková pokuta za neuhrazení kauce za 
neplnění podmínek „Zásad stanovení odborné trenérské kvalifikace pro trenéry extraligy mužů 
a žen“. (Rozpis mistrovských soutěží ČVS dospělých a mládeže 2015/2016 – dále „Rozpis“). 
Pořádková pokuta nebyla ve stanoveném termínu – 24.3.2016 – uhrazena. Úhrada nebyla 
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provedena ani v náhradním termínu 3.4.2016. DK ČVS nechala provést kontrolu zaplacení 
pokuty a zjistila, že pokuta není uhrazena ani ke dni  jednání DK ČVS. 
 
Poučení:  
Proti tomuto rozhodnutí DK ČVS, je možné, ve smyslu DŘV čl. 22, odst. 2, podat odvolání ke 
správní radě ČVS a to písemně po zaplacení poplatku ve výši 500,- Kč do dvaceti dnů od 
odeslání rozhodnutí DK ČVS. 
S pozdravem 
 
   
 

   
Ing. Ivan IRO        Zdeněk ŠKODA, v.r. 
CVF General Secretary / Generální sekretář ČVS     Předseda DK ČVS 
E-mail: iro@cvf.cz 
 
 

Co: Výbor volejbalového oddílu Volejbal Přerov 
Sekretariát ČVS 

 


