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Titl. 
PaedDr. Peter ŠLOFF 
Člen ČVS 
ŠSK Bílovec 
 

V Praze, 28. března 2017 
 

Věc: Rozhodnutí disciplinární komise ČVS (dále jen DK) 
   

 Disciplinární komise ČVS (dále DK) projednala na svém zasedání dne 28.3.2017 v Praze 
jednání provinilého PaedDr. Petera Šloffa – hrubé urážky vůči panu Alešovi Novákovi t.č. 
svazovému trenérovi dívek -  ve veřejném dopise z 3.2.2017 

Účastníci jednání: Členové DK pp. Ebert, Molcar, Pejpal, Škoda, Vaniš  
DK   se seznámila se všemi podklady (podnět k disciplinárnímu řízení zaslaný MUDr. 

Petrem Judou, předsedou Rady mládeže ČVS (dále RM ČVS), veřejné dopisy provinilého 
z 3.2.2017, písemná vyjádření provinilého pana PaedDr. Šloffa, který v prvním vyjádření se 
svým obviněním nezabýval a k dalšímu požadavku DK, konkrétnímu a přesně 
specifikovanému, se odmítl vyjádřit a pana Aleše Nováka.)  a shledala je natolik průkazné pro 
vydání rozhodnutí, že nepožadovala, v souladu s čl. 14 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 PaedDr. Petera Šloffa, které 
podle čl. 2 odst. 1e kvalifikovala jako porušení řádů, směrnic, nařízení a ostatních předpisů ČVS 
a porušení norem morálky a ukládá mu podle čl. 5 odst.1b; DŘV jako  

 
trest 

peněžitou pokutu (dále PP) ve výši 3.000,- Kč (třitisícekorun)  
 

Zdůvodnění:   
PaedDr. Peter Šloff se dopustil ve veřejném písemném styku (urážlivé chování 

provinilého v žádném případě nezůstalo v osobní rovině) hrubých urážek vůči svazovému 
trenérovi dívek panu Aleši Novákovi tím, že ho nazval ubožákem, čurákem a volejbalovým 
analfabetem.   DK při rozhodování přihlédla ke skutečnosti, že provinilý je trenérem, tedy 
vychovatelem, mládeže, ale i k faktu, že pro tuto výchovu hodně vykonal. 

 
Proti tomuto rozhodnutí DK má potrestaný, ve smyslu článku 22, odst. 1-5 DŘV, právo 

na odvolání k odvolacímu orgánu druhého stupně, a to písemně po zaplacení poplatku ve výši 
dle přílohy 1, DŘV do dvaceti dnů od odeslání rozhodnutí. Odvolání dle DŘV článek 22 odst.5 
nemá odkladný účinek!!  Uloženou PP musí potrestaný uhradit nejpozději do 20 ti dnů ode 
dne, kdy bylo rozhodnutí zasláno a v této lhůtě vyrozumět disciplinární orgán o zaplacení 
pokuty. (DŘV čl. 7, odst. 3). 
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S pozdravem 
 

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

Co: výbor volejbalového oddílu ŠSK Bílovec 
Sekretariát ČVS 

 


