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Titl. 
Jan ŠTEFAN 
Hráč KV Dobříš 
 
 

V Praze, 14. března 2017 
 

Věc: Rozhodnutí disciplinární komise ČVS (dále jen DK) 
   

Disciplinární komise ČVS (dále DK) projednala na svém zasedání dne 13.3.2017 v Praze: 
tělesné napadení hráče soupeře a urážlivé chování hráče pana Jana Štefana v utkání 2-M-A č. 
143 (KV Dobříš – TJ Netolice 1892) hraném dne 18.2.2017 – tělesné napadení kopnutím hráče 
soupeře a urážlivé chování. Tímto hráč porušil Pravidla volejbalu (PV) pravidlo 21.2.3 
(uskutečnění tělesného napadení, agresivní nebo výhružné jednání) a pravidlo 21.2.2 
(nadávky, urážlivá slova nebo gesta nebo jakékoliv jednání vyjadřující pohrdání). 

Účastníci jednání: Členové DK pp. Ebert, Molcar, Pejpal, Škoda, Vaniš 
  
DK se seznámila se všemi podklady – zápis z utkání, písemná vyjádření prvního a druhého 

rozhodčího, zástupce TJ Netolice 1892, provinilého Jana Štefana a zástupce KV Dobříš, shledala 
je natolik průkazné, že nevyžadovala, 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 hráče Jana Štefana, které podle 

čl. 2 odst. 1a, 1e kvalifikovala jako porušení řádů, směrnic, nařízení a ostatních předpisů ČVS a 
porušení norem morálky a ukládá mu podle čl. 5 odst. c, DŘV jako 

 
trest 

zastavení závodní činnosti jednotlivce (ZZČJ) na 4 měsíce. 
 

Trest ZZČJ se týká všech mistrovských i nemistrovských utkání v soutěžích řízených 
orgány ČVS všech stupňů. 

 
Trest je nepodmíněný.  

 
Účinnost trestu je od 18.2.2017 

 
Zdůvodnění:   
Hráč Jan Štefan se dopustil agrese ve smyslu PV prav. 21.2.3 (uskutečnění tělesného napadení, 
agresivní nebo výhružné jednání) tím, že v přerušení hry tělesně napadl kopnutím hráče 
soupeře. Následně se dopustil urážlivého chování (nadávky, urážlivá slova nebo gesta nebo 
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jakékoliv jednání vyjadřující pohrdání) ve smyslu PV prav. 21.2.2, tím, že použil urážlivá slova 
„jděte do prdele, vy bílí čůráci“. 
Při uložení trestu vzala DK jako přitěžující okolnost skutečnost, že provinilý se dopustil více 
provinění /agrese; urážlivé chování/ (DŘV čl. 21 odst. c). Jako polehčující okolnost pak vzala 
DK upřímnou lítost provinilého a odsouzení jeho provinění domácím oddílem. (DŘV čl. 20 odst. 
c). 
 
Poučení:  

Proti tomuto rozhodnutí DK má potrestaný, ve smyslu čl. 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. 
 
S pozdravem 
 
  

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

Co: Výbor KV Dobříš 
 Výbor VK Příbram 

Sekretariát ČVS 
 


