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V souladu s pravomocemi, udělenými v článku 2.4.2.2 Stanov FIVB, správní rada FIVB přijímá pro 
členy FIVB pravidla pod názvem „Etický Kodex“.  
 
ÚVOD 
DEFINICE ČLENŮ FIVB 
Pro účely tohoto Kodexu jsou za členy FIVB považovány následující instituce, organizace a osoby, 
podléhající jurisdikci FIVB v pojmech zmíněných tímto dokumentem: 
 

1. Řídící instituce FIVB (Kongres, Správní rada, Výkonný výbor, Předsednictvo); 
2. Podpůrné instituce FIVB (Konfederace, Národní Federace, Oblastní Asociace, Rady a 

Komise); 
3. Osoby zvolené nebo jmenované do funkcí v kterékoliv instituci FIVB, kromě Kongresu; 
4. Osoby zvolené nebo jmenované do funkcí v kterékoliv podpůrné instituci FIVB; 
5. Organizační výbory soutěží FIVB; 
6. Funkcionáři a rozhodčí FIVB; 
7. Národní ligy, kluby, týmy a jejich vedoucí, týmoví manažéři, hráči a národní rozhodčí. 

 
ČÁST I 

PRAVIDLA CHOVÁNÍ 
PRAVIDLO 1: ETIKA 
1.1 ZÁKLADNÍ PRINCIPY 
 1.1.1 Členové FIVB podléhají Stanovám FIVB, Etickému Kodexu, Pravidlům a rozhodnutím, 
  přijatým příslušnými institucemi FIVB, s povinností přísně dodržovat jejich ustanovení. 
 
 1.1.2 Nerespektování budou sankcionována podle opatření tohoto Kodexu bez rozdílu ve 
  všech disciplinách (Volejbal, Plážová volejbal, Parkový volejbal) za dohledu FIVB, 
  pokud není určeno jinak. 
  

1.1.3 Neznalost tohoto Etického Kodexu nebo dalších Pravidel, schválených FIVB, není 
omluvou. 

 
 1.1.4 Národní ligy, kluby, týmy a jejich vedoucí, týmoví manažéři, trenéři, hráči, rozhodčí a 
  všichni účastníci za Národní Federaci se musejí striktně podřídit Pravidlům, Řádům a 
  rozhodnutím Kontrolních Komisí nebo zástupců FIVB v soutěžích, kterých se zúčastní.
  
 1.1.5 Členové FIVB, kteří poruší Stanovy FIVB, Etický Kodex, Pravidla a/nebo rozhodnutí, 
  podléhají disciplinárním sankcím, uloženým příslušnou institucí FIVB. V případě 
  vážných nebo opakovaných přestupků jsou přijímány vážnější sankce.  
  

1.1.6 Disciplinární postih je v kompetenci Výkonného Výboru, Správní Rady a Prezidenta 
  FIVB. 

 
1.2 POSTOJE A CHOVÁNÍ 
 1.2.1 Členové FIVB se musejí chovat v souladu se zásadami representace,  bezúhon-  
  nosti , věrnosti a odpovědnosti ve všech vztazích charakteru soutěžního, ekono-
  mického, společenského a morálního. 
 
 
 
 



 6

1.2.2. S cílem zajištění výše uvedených principů a jejich respektování, členové FIVB by měli 
ve svých postojích a chování dodržovat následující kritéria: 

   
1.2.2.1 DŮSTOJNOST: to znamená patřičný respekt k individuálním právům a k právu 

            na soukromí. Za tím účelem: 
• Musí být zachována důstojnost osobnosti. 
• Nesmí dojít k jakékoliv diskriminaci na základě rasy, pohlaví, etnického 

původu, náboženství, filosofického nebo politického smýšlení nebo jiných 
důvodů. 

• Nesmí být tolerovány jakékoliv  praktiky fyzického, duševního, či morálního  
ponižování. 

• Jakákoliv forma obtěžování, ať už fyzického, duševního, morálního, 
profesionálního nebo sexuálního,  je zakázána. 

• Členové FIVB musejí zaručit příznivé podmínky pro bezpečnost, osobní a 
lékařskou péči o fyzickou a duševní rovnováhu každého jednotlivce. 

 
1.2.2.2  INTEGRITA:  znamená být přímého charakteru, zdržovat se jakýchkoliv projevů
        nekorektního chování, a čelit životním okolnostem s morální silou, 
        čestností a nepodplatitelností. Za tím účelem: 

 
• Členové FIVB  a/nebo jejich zástupci nesmějí, ať už přímo nebo nepřímo, 

nabízet jakékoliv skryté odměny, ani přijímat nebo vyžadovat jakékoliv slevy, 
výhody nebo jiné služby, pokud nejsou uvedeny v Pravidlech FIVB za 
poskytnuté služby nebo za osobní/profesionální služby ve prospěch FIVB.  

• Je zakázáno přijímat, kupovat nebo předávat, přímo nebo nepřímo, jakékoliv 
osobní dary nebo nabízet zvláštní výhody v návaznosti na osobní ambice ke 
zvolení do některé z řídících nebo podpůrných institucí FIVB. 

• Jedině dary nepřevyšující nominální hodnotu, podle převažujících místních 
zvyklostí, mohou být dávány nebo přijímány členy FIVB jako výraz respektu 
nebo přátelství se strany jiných členů FIVB. Diety nebo komise, získané 
v souladu s Pravidly FIVB, a bonusy za zvláštní služby nejsou považovány za 
dary. 

• Členové FIVB se musejí vyhnout jakémukoliv střetu zájmu mezi organizací, 
k níž patří, a jakoukoliv jinou organizací, která patří k FIVB nebo je k ní 
přidružená.  

• Členové FIVB musejí své funkce plnit se vší péčí a oddaností. Nesmějí dělat 
nic, co by mohlo poškodit pověst FIVB. 

• Členové FIVB nesmějí odhalovat žádné důvěrné informace, které jim byly 
svěřeny. Nicméně, nedůvěrné informace nesmějí být sdělovány s cílem 
osobního zisku nebo výhod, ani být zneužívány ke škodě kteréhokoliv člena 
FIVB.  

 
1.2.2.3  LOAJALITA:  to znamená projevovat důslednou věrnost FIVB, a při tom přísně 

       dodržovat Stanovy FIVB, Etický Kodex, Pravidla a rozhodnutí, 
                   včetně sportovních a etických zásad, hlásaných FIVB. Za tím 
       účelem: 

 
• Členové FIVB nesmějí být ve spojení s žádnou firmou nebo osobami, jejichž 

činnost odporuje zásadám, hlásaným Stanovami FIVB, Etickým Kodexem a 
Pravidly.  

 
• Členové FIVB nesmějí přijímat jakékoliv odměny za hlasování nebo 

intervence v dané věci v rámci orgánů FIVB. Mohou naproti tomu otevřeně 
projevovat své názory nebo preference při hledání  nejlepších řešení ve 
prospěch Volejbalu a všeobecných zájmů FIVB. 

 
• Jakékoliv dopingové praktiky na jakékoliv úrovni jsou přísně zakázány. 

 
 
 



 7

• Členové FIVB musejí maximálně usilovat o udržování harmonických vztahů 
s vládními autoritami, Mezinárodním Olympijským Výborem a organizacemi 
patřícími do Olympijského Hnutí, se sponzorskými společnostmi  a s médii 
v souladu se zásadami FIVB a Národních Federací na poli universality, 
politické neutrality a nezávislosti. 

 Ovšem duch humanismu, bratrství a respektu vůči individuálním právům, který 
 evokuje sportovní ideály, nutí vlády zemí, které jsou hostiteli soutěží FIVB, 
 aby dávaly záruky za to, že jejich země budou přísně dodržovat dohody,
 podepsané jejich zástupci při přístupu k FIVB, a tím se zavazovaly k 
 respektování základních principů Stanov a Pravidel FIVB.  

 
• Členové FIVB se musejí snažit chránit prostředí při jakýchkoliv soutěžích, 
 které organizují. V souvislosti se soutěžemi FIVB souhlasí s dodržováním 
 všeobecně dohodnutých norem ochrany prostředí.  

 
1.2.2.4  ODPOVĚDNOST:  znamená, aby každý jednotlivec, aniž by potřeboval kontrolu, 

   vykonával své úkoly a funkce pečlivě, s maximálním zaujetím 
   a s plným respektem vůči Volejbalu, Stanovám FIVB,  
   Etické Kodexu a Pravidlům. Za tím účelem: 

 
• Členové FIVB nesmějí porušovat ustanovení Statutu FIVB, Etického Kodexu, 

a Pravidel, ani veřejně vyjadřovat nepříznivá hodnocení nebo názory, 
poškozující pověst, čest nebo prospěch FIVB nebo jiných členů FIVB. 

• Členové FIVB mohou svobodně projevovat své názory na kterékoliv 
rozhodnutí institucí FIVB, avšak musejí se zdržet prohlášení, která by mohla 
poškodit pověst Volejbalu před organizacemi, které jsou Volejbalu cizí, nebo 
prostřednictvím médií.  

• Národní Federace odpovídají za akce těch, kdo je zastupují. 
• Národní Federace mohou být činěny odpovědné, dokonce i na základě 

presumpce odpovědnosti, za přestupky, kterých se dopustí národní svazy, 
kluby nebo jejich vedoucí manažéři, hráči, trenéři a rozhodčí. 

 
 
PRAVIDLO 2:  KONFLIKT ZÁJMŮ 
2.1 DEFINICE 
 Pro účely tohoto Kodexu: 

2.1.1 „Osoba“ znamená: 
 Člen FIVB, zapojený v jakékoliv funkci do rozhodovacího procesu. 

2.1.2 „Zájem“ znamená: 
a) Přímé nebo nepřímé získání práva nebo oprávnění na pozici, majetek, prospěch, zisk  
      nebo výhodu, získanou osobní angažovaností nebo zapojením do jakékoliv dané  
       funkce;      
 
b) Přímý nebo nepřímý osobní zisk nebo výhoda, získaná na základě zájmu, zapojení nebo 
      akce ve spolupráci s jinou osobou nebo v její záležitosti; 

 
c) Přímé nebo nepřímé získání výhody nebo zisku pro osobu nebo jinou stranu mimo okruh 
        FIVB, jako odměnu od organizace zapojené v poskytování služeb nebo dodání materiálů 
       této osobě. 

 
2.1.3 „Konflikt“ znamená: 
 

a) Stav rozepře (opozice) mezi dvěma nekompatibilními a současně zastávanými funkcemi, 
       zájmy, právy nebo oprávněními na osobní prospěch, zisk nebo výhodu; 
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b) Osobní nebo materiální zapojení ve dvou organizacích odpovědných za prospěch 
z tohoto  zapojení (získání podpory, doložky o souhlasu nebo volby, apod.) výměnou za 
osobní  zisk,  výhodu nebo pozici. 

 
2.1.4 „Konflikt zájmů“ znamená: 
 
 Situaci, kdy osoba: 
 

a) Může získat osobní zisk nebo výhodu přímo nebo nepřímo od třetí strany v důsledku 
svého vlastního rozhodnutí, učiněného v rámci plnění své oficiální funkce; 

  
b)    Nemůže být schopna řádně vykonávat své oficiální  funkce z důvodu vlastního osob-
        ního/profesionálního zájmu nebo zapojení s nějakou další stranou nebo záležitostí,  
        z čehož jiná organizace nebo tatáž osoba mohou vyzískat osobní profit, zisk nebo výhodu 
        (podporu, doložky o souhlasu nebo volby do nějaké pozice); 
 
c)   Nemůže sám svobodně vyjádřit svůj názor nebo své rozhodnutí z důvodu vlastního             
       osobního/profesionálního zájmu nebo zapojení s druhou fyzickou nebo právnickou osobou 
       (osobami), což může být považováno za ovlivňování jeho vlastní svobodné vůle, úsudku 
       nebo rozhodnutí. 
 

2.2 ZÁKAZ 
 
 Konflikty zájmů jsou zakázány. Jednotlivec, který vykonává funkci z pověření kteréhokoliv 
 člena FIVB, dodavatelů nebo partnerů, je povinen oznámit jakoukoliv možnost konfliktu, který 
 by mohl pocházet  z jeho funkce nebo osobního propojení s jiným členem FIVB, dodavatelem 
 nebo partnerem.   
 
2.3 ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ 
 
2.3.1 Při předkládání kandidatury na volbu člena FIVB musí kandidát přiznat své profesionální 

zájmy, členství v eventuálních správních radách společností, sportovní tituly a další pozice, 
které zaujímá v organizacích, vedených jako členové, dodavatelé nebo partneři FIVB.  

 
2.3.2 Informace budou předány Právní Komisi k přezkoušení. Pokud to bude vhodné, tato Komise 

upozorní kandidáta na zřejmý střet zájmů a identifikuje jej. To ovšem nezbavuje dotyčného 
kandidáta možnosti, aby se dodatečně vyjádřil. 

 
2.3.3 Každý Člen štábu FIVB (ředitelé, atd.) musí také informovat Prezidenta o jeho členství v 

eventuálním členství ve správních radách nebo o jeho pozici(ích), kterou zastává v 
organizacích vedených v seznamu členů, dodavatelů nebo partnerů FIVB. 

 
 
2.4 PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ 
 

2.4.1. Při  možnosti konfliktu zájmů se musí dotyčná osoba ve všech případech zdržet 
jakýchkoliv svých vyjádření, jakéhokoliv rozhodnutí nebo přijetí výhody v jakékoliv 
formě. 

 
2.4.2 V případě pochybností nebo objeví-li se zřejmý konflikt zájmů dotyčná osoba musí 

ihned konzultovat Právní Komisi nebo jejího zástupce, který odpovídá za informování 
osob, u nichž je možný konflikt střetu zájmů. Taková konzultace zůstane důvěrnou. 

 
2.4.3 Právní Komise dotyčné osobě navrhne v takové situaci řešení, které bude nabízet 

následující alternativy:  
 

a) zaregistrování prohlášení bez dalších opatření; 
b) odvolání zapojené osoby z části nebo celé účasti na akcích nebo z rozhodovacího 

procesu, který způsobil nebo zapříčinil konflikt; 
c) zbavení manažérského postavení externího zájmu, vyvolávajícího  konflikt. 
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  Dodatečně k těmto třem opatřením lze navrhnout doplňující opatření. 
 

2.4.4 Dotyčná osoba pak provede kroky, které bude považovat za přiměřené.  
 

2.5 NEOHLÁŠENÉ KONFLIKTY ZÁJMŮ 
 
 2.5.1 V případě, že osoba opomene nahlásit zdroj střetu zájmů, Prezident FIVB může 
  předat záležitost Právní Komisi. 
 

2.5.2 Po došetření navrhne Komise rozhodnutí Výkonnému Výboru. 
 
 

ČÁST II 
 

PŘESTUPKY A SANKCE 
 

PRAVIDLO 3:   INSTITUCIONÁLNÍ PŘESTUPKY A SANKCE 
 

3.1  VŠ EOBECNÁ ZÁSADA 
 
Členové FIVB , ať už individuálně nebo kolektivně, mohou svobodně vyjadřovat svůj nesouhlas 
s rozhodnutími přijatými institucemi FIVB, avšak musejí se při tom vyvarovat útočných nebo násilných 
slov před médii a jakýmikoliv organizacemi, stojícími mimo Volejbalovou obec. 
 
Násilné chování, jak je definuje článek 4.2.1 tohoto Kodexu, ohrožující celkový obraz Volejbalu, FIVB 
a  její zvuk, představuje vážný přestupek, který zasluhuje dočasnou diskvalifikaci nebo vyloučení.  
 
3.2 VEDENÍ SPORU 
 
 V případě, že spor je rozhodnut ve prospěch FIVB, tato musí obdržet náhradu všech svých 
 výloh a  má právo na žalobu o náhradu škody 
 
PRAVIDLO 4:   SPORTOVNÍ PŘESTUPKY A SANKCE 
 
4.1 DEFINICE 
 
 Sportovní přestupek:  Porušení soutěžních pravidel nebo zásad, které jsou obsaženy ve 
 Stanovách FIVB, Etickém Kodexu, Pravidlech nebo rozhodnutích, představuje porušení 
 legálního, vlastního a významného zájmu FIVB. Sankce mohou být stanoveny tímto Etickým 
 Kodexem nebo rozhodnuty Výkonným Výborem FIVB nebo Správní Radou vždy v souladu se 
 zásadami tohoto Kodexu. 
 
4.2 PŘESTUPKY PROTI ZÁSADÁM DŮSTOJNOSTI, INTEGRITY, LOAJALITY A 

 ODPOVĚDNOSTI 
 
4.2.1 Násilné chování 
 
 Jakékoliv jednání, postoj nebo veřejný projev, ukazující silně nevhodné použití fyzické nebo 
 emoční síly s cílem zranit, ponížit nebo zostudit FIVB, jeho funkcionáře, účastníky nebo hosty, 
 je považováno za násilné chování, zasluhující dočasné odvolání nebo vyloučení a to podle 
 vážnosti pochybení. 
 
 4.2.1.1 Násilné chování při soutěži nebo jiné volejbalové aktivitě musí být potrestáno  
  diskvalifikací z účasti na jakékoliv budoucí podobné akci s možností dodatečných 
  sankcí podle vážnosti případu. 
 

4.2.1.2 Národní Federace, svazy, kluby a organizátoři soutěží mají společnou odpovědnost 
za útočné a neovládané chování se strany jejich fanoušků. 
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4.2.1.3 V případě násilného chování se strany fanoušků, při násilných střetech nebo 
přerušení utkání v důsledku takového chování, Národní Federace, svaz, klub nebo 
tým musejí být pokutovány částkou od 500 do 100.000 US dolarů podle závažnosti 
případu.  

 
4.2.1.4 Pokud takové střety neodvratně naruší normální průběh utkání, tým, který je za 

chování diváků odpovědný, musí být potrestán ztrátou výsledku utkání 0 – 3 (u 
Plážového volejbalu 0 – 2) a ztrátou všech bodů za kterýkoliv set nebo za utkání.  

 
4.2.1.5 Obtěžování, urážky, slovní nebo fyzické zneužití utkání se strany trenéra vůči  nebo 

proti hráči nebo  členu nebo funkcionáři druhého týmu na hřišti musí Kontrolní Výbor 
potrestat diskvalifikací na jeden nebo více utkání nebo vyloučením z turnaje podle 
závažnosti pochybení. 

 
4.2.1.6 Národní Federace a jejich Organizační výbor na soutěži FIVB musejí jednat zdvořile a 

s ohledem na FIVB, její představitele a členy Kontrolního Výboru, rozhodčí, delegaci 
zúčastněného týmu a hostů. 

 
4.2.1.7 Jakýkoliv protest proti FIVB, nevznesený u kompetentní instituce FIVB, avšak místo 

toho veřejně diskutovaný v médiích, odhalující během soutěže FIVB nesouhlasná 
kritéria Národní Federace nebo jejího Organizačního Výboru s ohledem na Stanovy 
FIVB nebo Pravidla nebo rozhodnutí FIVB, je považován za násilné chování 
zdůvodňující diskvalifikaci nebo vyloučení podle závažnosti pochybení.  

 
4.2.1.8 Národní Federace jsou společně odpovědné za činy a chování jejich oficiálních 

zástupců, klubů, týmů, a za jakékoliv špatné chování nebo urážlivé jednání jejich 
členů, která by mohla poškodit nebo ponížit FIVB a její instituce nebo kteréhokoliv 
z jejích zástupců nebo hostů.  

 
4.2.2 Porušení povinností hostitelské Federace nebo Klubu 

 
4.2.2.1 Hostitelská Národní Federace, která prodlouží hráčovu licenci, aby mu umožnila hrát 

déle, než trvá převodní období,  nebo jakýmkoliv způsobem brání návratu hráče 
k jeho  původní Národní Federaci, musí být pokutována částkou až do 20 000 US 
dolarů.  

 
4.2.2.2 Dotyčný klub bude diskvalifikován na dobu jednoho (1) roku ze všech mezinárodních 

aktivit a ztratí právo registrace cizích hráčů.  
 

4.2.2.3 Hráč, který se odmítne vrátit ke své původní Národní Federaci a hraje za klub nebo 
jakýkoliv jiný klub po skončení převodního období, musí být diskvalifikován až do 
doby, kdy se vrátí k původní Národní Federaci.  

 
4.3   PŘESTUPKY PROTI REGULÉRNOSTI SOUTĚŽÍ 
 
4.3.1 Nepoctivé jednání v soutěžích 
 
 4.3.1.1  Národní Federace odpovídají za své oficiální představitele a kluby za své týmy za 
   jakékoliv chování jejich členů, směřující ke zfalšování hry nebo výsledků utkání          
   nebo k účasti na získání nespravedlivě výhodného (unfér) hodnocení.  
 
 4.3.1.2  Národní Federace nebo klub, odpovědný za takové činy, musejí být potrestány  
  obráceným výsledkem utkání svého týmu, odebráním všech bodů v celkovém  
  hodnocení  a diskvalifikací na dva roky ze všech oficiálních a mezinárodních soutěží
  organizovaných nebo uznaných FIVB. 
  

4.3.1.3 Jednotlivá osoby, která je shledána odpovědnou, musí být odvolána ze všech funkcí 
FIVB. 
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4.3.2 Použití zakázaných látek 
 

4.3.2.1 Národní Federace a kluby se považují za odpovědné za jakékoliv používání 
zakázaných látek jejich hráči. 

 
4.3.2.2 V případech, kdy na základě lékařské kontroly, provedené v souladu s Lékařskými 

  Pravidly FIVB pro Oficiální soutěže, se antidopingový test hráče ukáže jako pozitivní, 
  je nutno provést následující opatření: 
    

a) během kvalifikačních utkání soutěže – hráč je diskvalifikován a tým ztratí utkání, 
ve kterém hrál hráč, jehož test se ukázal jako pozitivní; 

 
b) ve fázi  semifinálových a finálových utkání – tým musí být škrtnut z finálového 

hodnocení po skončení soutěže a výsledky soutěže musejí být upraveny tak, jako 
by dotyčný tým prohrál všechna utkání. Pokud byly dotyčnému týmu uděleny  
medaile nebo odměny (prize money), tyto musejí být vráceny. 

 
4.3.2.3 Pokud antidopingový test se ukáže u dalšího hráče také jako pozitivní,  tým musí být 

vyloučen ze soutěže a Národní Federace nebo klub budou diskvalifikovány ze všech 
oficiálních a mezinárodních soutěží na dobu jednoho (1) roku. 

 
4.3.2.4 Hráči, manažéři a trenéři, kteří jsou shledáni odpovědní, musejí být odvoláni.  

 
4.3.2.5 Odmítnutí hráčů podrobit se antidopingovým testům musí být považováno za přiznání 

viny, rovnocenné pozitivnímu výsledku testu. 
 
4.3.3 Přestupky při rozhodování 
 

4.3.3.1 Rozhodčí, kteří neplní své úkoly v průběhu jakékoliv  Volejbalové soutěže poctivě, 
musejí být zbaveni funkce rozhodování soutěže a potrestáni dodatečným trestem. 

 
4.3.3.2 V případě prokázané korupce musí být rozhodčí a všichni, jimž je dokázána spolu- 

  účast na této nezákonné činnosti, doživotně vyloučeni z FIVB. 
 

4.3.4 Neschválená registrace nebo zařazení cizích hráčů 
 

4.3.4.1 Národní Federace, které dovolí svým svazům a/nebo klubům registraci nebo zařazení 
cizích hráčů bez oficiálního souhlasu, požadovaného Pravidly pro převody hráčů mezi 

  Národními Federacemi, musejí být pokutovány částkou 20.000 US dolarů za každého 
  hráče  neoprávněně registrovaného nebo zařazeného.  

 
4.3.4.2 Odpovědný klub a hráč musejí být diskvalifikováni na dobu nejméně jednoho (1) roku. 

A navíc, klub ztratí utkání, která hrál s neoprávněným hráčem a svaz je pokutován 
částkou 5.000 US dolarů. 

 
 4.3.4.3 Národní Federace při zařazování cizích hráčů do svých národních družstev bez 
  předchozího písemného souhlasu FIVB, musí být pokutována částkou 10.000 US 
  dolarů za každého zařazeného hráče, ztratí utkání hraná s tímto hráčem a je diskva-
  lifikována ze všech oficiálních nebo uznaných soutěží na dobu jednoho (1) roku. 
 
4-3-5 Zdržování zahájení utkání 
 
 4.3.5.1 Tým, který přišel o právo startu z důvodu pozdního příchodu k zahájení utkání do 15 
  minut po stanoveném čase, musí být pokutován částkou 20.000 US dolarů plus  
  náhradou škody pořadateli a FIVB.  
  

4.3.5.2 Nepřítomný tým  ztrácí utkání. Pokud se tentýž tým znovu dopustí podobné chyby,
   bude vyloučen ze soutěže a jeho předchozí výsledky jsou prohlášeny za neplatné. 
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4.3.6  Bránění v kontrole startovní listiny hráčů 
 

 4.3.6.1  Zpoždění při dodání startovní listiny hráčů a podkladů s požadovanými informacemi 
  má za následek pokutu ve výši částky 1.000 US dolarů. 
 

4.3.6.2 Nedodání startovní listiny a dokumentů o členech týmu Kontrolnímu Výboru dva (2)  
  dny před zahájením soutěže musí být pokutováno částkou 5.000 US dolarů. 

 
4.4 PŘESTUPKY PROTI FIVB A JEHO KONFEDERACÍM 
 
4.4.1 Opomenutí zajistit si autorizaci pro organizování mezinárodních soutěží 
 
 4.4.1.1 Národní Federace mají povinnost získat autorizaci od FIVB nebo od příslušné  
  Konfederace dříve než zahájí organizaci soutěží s nejméně třemi (3) kluby nebo 
  národními týmy, které jim nebyly přiděleny přímo FIVB nebo Konfederací. 
 

• Autorizace FIVB je nutná. když se zúčastní týmy z nejméně dvou (2) kontinentů; 
• Autorizace Konfederace postačí, když všechny týmy, které se zúčastní, jsou 

z téhož kontinentu. 
 
 4.4.1.2 Národní Federace, která opomene získat si předem autorizaci podle čl. 4.4.1.1, avšak 
  pokračuje v organizaci soutěže, je pokutována částkou od 10.000 do 50.000 US 
  dolarů a podle  rozhodnutí Výkonného Výboru FIVB může být diskvalifikována buď 
  sama nebo spolu s dalšími účastnickými Národními Federacemi na jeden (1) rok.  
 
 4.4.1.3 Sankce proti hostitelským nebo účastnickým Národním Federacím musejí být zdvoj-
  násobeny, pokud se soutěže zúčastnila již diskvalifikovaná Národní Federace nebo 
  klub. 
 
4.4.2 Účast neoprávněných týmů nebo hráčů 
 
 Pokud se třeba i jen přátelských utkání zúčastní týmy nebo hráči organizací neuznaných FIVB 
 nebo jeden nebo více, podle Řádů FIVB, neoprávněných hráčů, musejí být diskvalifikovány
 nebo vyloučeny zapojené Národní Federace, svazy, kluby, týmy a funkcionáři. 
 
4.4.3 Odstoupení z mezinárodních soutěží 
 
 4.4.3.1 Národní Federace mají povinnost účastnit se  všech oficiálních soutěžích organizova-
  ných FIVB, pokud obdržely právo k účasti vzhledem ke svým výsledkům, dosaženým 
  v kvalifikačních kolech nebo jiné soutěži. 
 

4.4.3.2 Vynechání účasti bude sankcionováno automatickým vyloučením Národní Federace 
z další soutěže, pro kterou se Národní Federace již kvalifikovala. 

 
4.4.3.3 V případě, že toto pochybení způsobí FIVB škody, bude Národní Federace pokuto- 

vána až do výše 10.000 US dolarů nebo vyloučena z FIVB. 
 

4.4.3.4 Národní Federace, která se přihlásila do oficiální soutěže organizované FIVB a pak 
  odvolá  svou účast po provedeném rozlosování a více jak šedesáti (60) dnech od data 
  zahájení soutěže, bude vyloučena z další podobné soutěže a bude pokutována  
  částkou 10.000 US dolarů. 
 
4.4.3.5 Pokud k odvolání účasti dojde v méně než šedesáti (60), avšak více jak patnácti
  (15)  dnech před zahájením oficiální soutěže, organizované FIVB, Národní Federace,
  kromě vyloučení z následující podobné soutěže, bude pokutována částkou od 15.000 
  do 25.000 US dolarů. 
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4.4.3.6 Pokud k odvolání účasti  dojde během patnácti (15) dnů bezprostředně před  
  zahájením soutěže, musí být uložena pokuta mezi 20.000 až 30.000 US dolary spolu 
  s vyloučením z další podobné soutěže.  

 
4.4.3.7 Odvolání účasti v průběhu soutěže (nebo během kvalifikačních kol) nebo při neúčasti 

  na zahájení soutěže musí být potrestáno: 
 

• pokutou až do výše 40.000 US dolarů, a 
• diskvalifikací ze všech oficiálních soutěží na dobu dvou (2) let, a 
• povinností nahradit Organizačnímu Výboru a FIVB výlohy, které vznikly v 
 důsledku odvolání účasti delegace nebo týmu, plus náhrada škody za ztrátu 
 příjmů a finančních důsledků. 

 
4.4.4.    Odstoupení z autorizovaných soutěží 
 

4.4.4.1 Národní Federace, které přihlásily své týmy do soutěže uznané FIVB, ať už oficiální 
nebo přátelské,  mají povinnost se této soutěže zúčastnit. 

 
 4.4.4.2 V případě odvolání účasti a v závislosti na době, kdy k odvolání dojde, bude udělena 
  pokuta ve výši dvou třetin (2/3) částky, stanovené v identických případech odvolání 
  účasti v mezinárodních soutěžích. Tato pokuta se pojí s dodatečnou povinností  
  nahradit Organizačnímu Výboru všechny výlohy, vzniklé v důsledku odvolání účasti 
  týmu.  
 
 4.4.4.3 V případě odvolání účasti na přátelském utkání během patnácti (15) dnů bezprostřed-
  ně před datem utkání musejí být do povinnosti náhrady zahrnuty i všechny náklady, 
  vzniklé Organizačnímu Výboru s přípravou utkání.  
 
4.4.5 Zrušení organizace soutěže FIVB 
 
 Národní Federace, která zruší svěřenou organizaci soutěže aniž by před tím měla souhlas 
 FIVB  a měla k tomu písemnou dohodu, musí být potrestána takto: 
 

• pokuta až do výše 100.000 US dolarů, a 
• diskvalifikace ze všech mezinárodních soutěží na dobu jednoho (1) roku, a 
• zákaz organizovat mezinárodní soutěže na dobu čtyř (4) let. 
 

4.4.6 Náhrada poplatků, nákladů a příjmů. 
 
 Dodatkem k uloženým trestům má FIVB právo žádat náhradu poplatků, výloh a ztrát příjmů, a 
 to až do výše jednoho (1) procenta měsíčního úroku ode dne zrušení. 
 
PRAVIDLO 5:   SPRÁVNÍ PŘESTUPKY A SANKCE 
 
5.1 ETICKÁ PRAVIDLA A PRINCIP AUTORITY 
 
5.1.1 Právo na disciplinární řízení mají řídící instituce FIVB jako statutární prostředek k posílení 
 zásady autority FIVB. 
 
5.1.2 Prezident FIVB má právo uložit trest dočasného suspendování individuálnímu nebo 

kolektivnímu členu, který nerespektuje rozhodnutí FIVB, Stanovám, Generálním Pravidlům 
nebo základním principům tohoto Etického Kodexu, jak je zde uvedeno v čl. 1,1. 

 
5.1.3 Výkonný Výbor každé Konfederace má právo využít disciplinárního řízení, svěřené jí FIVB, 

k posílení vlastních soutěžních pravidel a rozhodnutí, usnesených v oblasti této kompetence,  
v rámci své geografické oblasti, pravidel a rozhodnutí FIVB a jejího souhlasu. 

 
5.1.4 S cílem posílit na vlastním teritoriu pravidla a rozhodnutí FIVB a svá vlastní pravidla a 

rozhodnutí,  Výkonný Výbor Národní Federace  vykonává svá disciplinární práva Národní 
Federace. 
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5.1.5 Výkonný Výbor FIVB má právo udělit sankce, týkající se porušení Etického Kodexu (čl.1.), a 

revidovat disciplinární opatření, uložená Prezidentem FIVB, Výkonným Výborem Konfederace 
nebo Národní Federací. 

 
5.1.6 Poté, co byla vyslechnuta dotyčná osoba, Výkonný Výbor FIVB MŮŽE rozhodnout o 

suspendování nebo potvrdit suspendování člena FIVB, který porušil etická pravidla.  
 
5.2. STŘET ZÁJMŮ 
 
5.2.1 Výkonný Výbor FIVB má právo udělit tresty za střety zájmů. 
 
5.2.2 Po vyslyšení dotyčné osoby může Výkonný Výbor FIVB suspendovat osobu, která je zapojena 

do zřejmého střetu zájmů. 
 
5.2.3 Osoba, která se vědomě zapojila do prokázaného střetu zájmů, musí být odvolána z oficiální 

funkce, kterou zastává.  
 
5.3. DALŠÍ SANKCE 
 
5.3.1. Suspendování (dočasné zastavení členství) 
 
  5.3.1.1    Důvody pro suspendování Národní Federace jsou: 
 

• roční poplatky, neuhrazené Konfederací FIVB, zejména platby ročních poplatků 
za dobu tří (3) let, které byly urgovány ve třech (3) měsících před konáním 
Kongresu; 

• první porušení Stanov, Pravidel FIVB, rozhodnutí nebo tohoto Etického Kodexu. 
 
  5.3.1.2 Suspendovaná Národní Federace je povinna uhradit veškeré náklady, které FIVB 
   má se studiem této záležitosti (průzkum a jednání pracovní skupiny, právnické  
      výlohy, atd.). 
 
           5.3.1.3  Chce-li suspendovaná Národní Federace získat zpět své řádné členství, musí mít 
   uhrazeny veškeré své, výše uvedené, finanční závazky, pokud ovšem FIVB  neu-
   dělila výjimečný odklad. 
 
5.3.2 Vyloučení 
 
 5.3.2.1   Důvody pro vyloučení Národní Federace jsou tyto: 
 

• ztráta statusu Národní Federace na základě výsledku šetření, provedených 
kompetentními národními autoritami a potvrzených FIVB; 

• dluh vůči FIVB, zvláště pro nezaplacení pokut, které byly urgovány v průběhu tří 
(3) měsíců před Kongresem; 

• opakované porušování Stanov FIVB, Pravidel, rozhodnutí nebo tohoto Etického 
Kodexu. 

• Vážné a opakované porušování základních principů Stanov nebo porušování 
základních principů Etických Pravidel.  

 
5.3.2.2 Požadavky na quorum a hlasování o vyloučení jsou tytéž, jako platí pro změny 

Stanov. 
 
5.3.2.3 V případě nouze mohou být hráči a funkcionáři vyloučeni Správní Radou tří-

čtvrtinovou (3/4) většinou hlasů, s platností po oznámení tohoto rozhodnutí.  
 
 5.3.2.4 Národní Federace může na následujícím Kongresu navrhnout udělení amnestie pro 
  vyloučenou Národní Federaci s požadavkem zahrnutí  projednání této záležitosti do 
  programu, předloženým nejdéle šest (6) měsíců před konáním tohoto Kongresu. 
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PRAVIDLO 6:   FINANČNÍ PŘESTUPKY A SANKCE 
 
6.1 NEZAPLACENÍ NEBO POZDNÍ ÚHRADA POPLATKŮ 
 
6.1.1 Opoždění v placení poplatků FIVB o jeden měsíc může být potrestáno pokutou 100 US dolarů, 
 uloženou členu k zaplacení příslušné Konfederaci. 
 
6.1.2 Národní Federaci, která se opozdí v placení poplatků, může  Výkonný Výbor FIVB potrestat  

dočasným zastavením členství (suspendováním) až do doby zaplacení. Neplacení po dobu 
delší než tři (3) roky musí být potrestáno zrušením členství na dobu neurčitou. 

 
6.1.3 Obnovení činností bude povoleno až poté co jsou nedoplatky uhrazeny. 
 

 
ČÁST III 

 
PROCEDURÁLNÍ PRAVIDLA 

 
PRAVIDLO 7:  POSTUPY 
 
7.1 DISCIPLINÁRNÍ ŘÍZENÍ 
 
7.1.1 Disciplinární řízení musí být zahájeno oprávněnou institucí FIVB nebo poškozením členem 

FIVB. 
 
7.1.2 S výjimkou naléhavých záležitostí nesmějí být sankce ukládány dříve, než dotyčný člen FIVB 
 dostane  příležitost být vyslechnut a zúčastnit se svého případu. Instituce FIVB, která je 
 určena ke stanovení možného trestu, může sama rozhodnout o tom, zda právo na výslech 
 může být provedeno pouze písemně  nebo též ústně s tím, že dodatečně pověří člena FIVB 
 být přítomen při ústním projednávání případu.  
  
 Příslušná instituce FIVB musí zhodnotit důkazy a vzít v úvahu specifické podmínky, za kterých 
 k případu došlo, pověst příslušné osoby (osob) nebo institucí, a všechny všeobecné okolnosti  
 tak, aby bylo možno stanovit, zda je nutná sankce.  
 
7.1.3 Pokud člen FIVB, který poté co byl potrestán za porušení Stanov FIVB, Etického Kodexu nebo 

Pravidel, se dopustí dalšího porušení téhož druhu, je mu stanovena přísnější sankce.  
 
7.1.4 Na konci lhůty, přiznané pro výkon práva na vyjádření nebo po vyjádření, které proběhlo také 

ústně, instituce FIVB přijme své usnesení, které je oznámeno dotyčnému členu FIVB. Toto 
rozhodnutí určí lhůtu a odvolací postup a stanoví jmenovitě kompetentní instituci, příslušnou k 
revizi celého případu.  

 
7.2      PUBLIKACE A NOTIFIKACE ROZHODNUTÍ 
 
7.2.1 Sankce musejí být sdělovány doporučenou poštou, kromě případů sankcí, které jsou 

udělovány v průběhu soutěže. Ty jsou předávány osobně příslušné straně.  
 
7.2.2 Kromě jednoduchých napomenutí musejí být všechny sankce zveřejněny v oficiálním 

časopise „World Volley News“. 
 
7.3 ROZSAH (platnost) SANKCÍ 
 
 Veškeré sankce, které FIVB uložila svazům, klubům a jejich vedoucím, týmovým manažérům, 
 hráčům, trenérům, funkcionářům FIVB a rozhodčím, jsou také platné na kontinentální a 
 národní úrovni.  
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ČÁST IV 
 

PRAVIDLA PRÁVNÍCH KOMPETENCÍ 
 
PRAVIDLO 8:  PRÁVNÍ KOMPETENCE 
 
8.1 INSTITUCE FIVB S PRÁVNÍ KOMPETENCÍ 
 
 Instituce FIVB mající právní kompetenci jsou: 
 

a) Kongres 
b) Správní Rada 
c) Výkonný Výbor 
d) Prezident podle čl. 2.6.2.2 Stanov FIVB 
e) Kontrolní Výbor nebo zástupce FIVB na soutěžích 
f) Mezinárodní Volejbalový Tribunál 
g) Konfederace a Oblastní Sdružení 
h) Národní Federace. 

 
PRAVIDLO 9:   SANKCE 
 
9.1 TYPY A DEFINICE SANKCÍ 
 
 Instituce FIVB,  vybavené právními kompetencemi, mohou ukládat následující sankce: 
 
9.1.1 Nepřipouštějící odvolání: 
 

a) Jednoduché upozornění – konstatování nesouhlasu; 
b)  Vážné varování – kritické prohlášení; 
c)  Varování – oficiální obvinění s uvedením specifických důsledků, že v případě dalších 

přestupků budou následně uplatněna přísnější opatření. 
 
9.1.2 Připouštějící odvolání: 
 

a) Pokuta – kolísavá peněžní částka k úhradě FIVB až do výše 100.000 US dolarů; 
b) Diskvalifikace ze soutěže – zákaz účasti hráčů, trenérů nebo funkcionářů na jednom 

nebo více utkání v soutěžích FIVB a následné zrušení výsledků v příslušném utkání; 
c) Ztráta utkání nebo zrušení výsledků – utkání je prohlášeno za prohrané se strany 

obviněného týmu nebo je obráceno skóre; 
d) Úprava výsledků soutěže – odebrání jednoho nebo více bodů v žebříčku, dosažených 

provinilým týmem, které může vést k možné změně konečného hodnocení v dané 
soutěži; 

e) Odvolání z oficiální pozice – ztráta pozice, zaujímané v kterékoliv instituci FIVB; 
f) Dočasné suspendování – zákaz účasti, na dané časové období, na jakékoliv činnosti 

v oblasti působnosti FIVB na národní, kontinentální nebo světové úrovni, nebo na 
všech třech úrovních; 

g) Vyloučení – vyloučení člena z FIVB. 
 
9.2 SANKCE ULOŽENÉ PREZIDENTEM FIVB 
 
9.2.1 Sankce uložené prezidentem podle článku 2.6.2.2 Stanov FIVB musejí být předloženy 
 k potvrzení Výkonnému Výboru FIVB.  
 
9.1.2 Prezident musí napřed požádat Právní Komisi o vyslechnutí obviněného člena FIVB a 
 předložit tento návrh Výkonnému Výboru FIVB. 
 



 17

9.2.3 Výkonný Výbor FIVB musí člena FIVB, obviněného Prezidentem,  vyslechnout, pokud Právní 
Komise nebyla o tom předem informována. Výkonný Výbor FIVB si ovšem vyhrazuje právo 
výslechu tohoto člena FIVB. 

 
9.2.4 K rozhodnutí Výkonného Výboru FIVB, potvrzující všechny nebo část sankcí, uložených 

prezidentem, může být podáno konečné odvolání  k Mezinárodnímu Volejbalovému Tribunálu, 
a to do třiceti (30) kalendářních dnů od jeho notifikace. 

 
PRAVIDLO 10:   PRÁVO NA  UDĚLOVÁNÍ SANKCÍ 
 
10.1 KOMPETENCE K UDĚLOVÁNÍ SANKCÍ 
 
 S výjimkou vyloučení Národní Federace, které je ve výlučné kompetenci Kongresu, sankce, 
 uvedené specificky ve Stanovách FIVB, mohou být uloženy kompetentní institucí FIVB 
 v souladu s opatřeními, předpokládanými tímto Etickým Kodexem a dalšími Pravidly, 
 stanovenými Správní Radou. 
 
10.2 KONGRES 
 Kongres má výlučné kompetence ve všech případech vyloučení Národní Federace . 
 
10.3 SPRÁVNÍ RADA 
 
 10.3.1 Správní Rada má kompetenci ukládat veškeré sankce s výjimkou vyloučení Národní 
              Federace. Nicméně, může uložit: 

 
a) Dočasné suspendování nebo vyloučení  svazů, klubů a jejich vedoucích, 

týmových manažérů, hráčů, trenérů, funkcionářů a rozhodčích; 
 
b) Dočasné suspendování Národní Federace v nutných a vážných případech. 

 
103.2 Suspendování svazů, klubů a jejich vedoucích, týmových manažérů, hráčů, trenérů, 

 funkcionářů a rozhodčích vyžaduje tří-čtvrtinovou (3/4) většinu platných hlasů členů 
 Správní Rady. 

 
10.4 VÝKONNÝ VÝBOR 
 
 Výkonný Výbor FIVB má také právo ukládat sankce, s výjimkou: 
 

a) Suspendování Národní Federace; 
b) Vyloučení Národní Federace; 
c) Pokut přesahujících 10.000 US dolarů; 
d) Suspendování na dobu delší než šest (6) měsíců. 

 
10.5 KONTROLNÍ VÝBOR NEBO ZÁSTUPCE FIVB 
 
 10.5.1 Kontrolní Výbor nebo zástupce FIVB mají kompetenci ukládat sankce, které se přímo 
  vztahují k soutěži na kterou byli delegováni. V případě vážných přestupků může 
  Kontrolní Výbor nebo zástupce FIVB požádat Výkonný Výbor FIVB o uložení přísněj-
  ších sankcí. 
 

10.5.2 Sankce, uložené Kontrolním Výborem nebo zástupcem FIVB, jsou konečné na dobu 
trvání soutěže, na kterou byl jeden z nich delegován. 

 
 10.5.3  V tomto případě Kontrolní Výbor nebo zástupce FIVB musejí do dvaceti čtyř (24) 
  hodin po posledním utkání předat FIVB – faxem nebo e-mailem – podrobnou zprávu o 
  skutečnosti a okolnostech přestupku spolu se všemi oficiálními podklady a důkazy, 
  potřebnými pro kompletní hodnocení. 
 

10.5.4 Kontrolní Výbor a zástupce FIVB  mají výlučné právo na ratifikaci výsledků utkání a 
sestavení konečné výsledkové listiny soutěže, ve které se zúčastní více jak jeden tým. 
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 10.5.5 Mohou také zhodnotit a rozhodnout o protestech, které účastnické týmy předloží,po
  prostudování zprávy rozhodčího a zprávy, připravené Komisí Rozhodčích nebo                    
  Lékařskou Komisí, podle charakteru protestu. 
 

10.5.6 Během soutěže, která probíhá ve více než jedné soutěžní budově, má kompetenci 
Delegát Kontrolního Výboru v příslušném sportovním zařízení, který musí vyslechnout 
Delegáta rozhodčích nebo Lékařského Delegáta, podle příslušnosti. 

 
 10.5.7 Žádost o revizi sankcí, uložených Delegátem Kontrolního Výboru, může být před-
  ložena Prezidentu Kontrolního Výboru. 
 
 10.5.8 Za tímto účelem dotyčná osoba/tým musí zaslat písemný podklad, vysvětlující jeho
  případ Kontrolnímu Výboru, který pak musí okamžitě tento podklad předat Preziden- 
  tovi  Kontrolního Výboru. 
 

10.5.9 Prezident Kontrolního Výboru musí rozhodnout o této žádosti o revizi do dvacetičtyř 
(24) následujících hodin. 

 
10.6 MEZINÁRODNÍ VOLEJBALOVÝ TRIBUNÁL (IVT) 
 
 Mezinárodní Volejbalový Tribunál má kompetenci revidovat rozhodnutí, přijatá institucemi 
 FIVB s  jurisdikčním oprávněním, jakmile tato rozhodnutí jsou v rozporu s ustanoveními 
 Stanov FIVB, Etickým Kodexem a Pravidly, platnými pro volejbalové aktivity a soutěže, nebo 
 jsou přijata proti rozhodnutím Kongresu nebo Správní Rady. 
 
10.7 KONFEDERACE A OBLASTNÍ SDRUŽENÍ 
 

10.7.1 Konfederace jsou instituce, podporující FIVB, odpovědné za udělování sankcí na 
kontinentální úrovni v rámci jejich kompetence.  

 
 10.7.2 Konfederace mohou na kontinentální úrovni ukládat jakékoliv sankce mimo ty. které 
  jsou ve výlučné kompetenci Kongresu FIVB, Správní Rady nebo Výkonného Výboru
  FIVB. Za tímto účelem musejí přijmout stejná procedurální pravidla jako jsou uvedena 
  v Pravidlu 7 (viz výše). 
 

10.7.3 Pokuty, které uloží Konfederace, mohou dosáhnout až do výše deseti procent (10%) 
těch, které ukládá FIVB za tytéž přestupky. 

 
10.7.4 Oblastní Sdružení mohou ukládat sankce pouze v rámci svých kompetencí na 

regionální úrovni. 
 
 

10.8 NÁRODNÍ FEDERACE 
 
 10.8.1 Národní Federace jsou instituce, podporující FIVB, odpovědné za udělování sankcí na 
  národní úrovni. 
 

10.8.2 Národní Federace mohou na národní úrovni ukládat ty sankce, se kterými počítá tento 
Etický Kodex. 

 
10.8.3 Národní Federace mohou ukládat tyto sankce v rámci vlastních pravidel, avšak nikoliv 

takové, které by byly přísnější, než ty, které jsou uvedeny v Pravidlech FIVB pro 
podobné případy. Je třeba konzultovat Pravidla  s ohledem na precedenční případy,  

  předcházející případu Národní Federace.  
  
 10.8.4 Správní Rada musí ratifikovat suspendování nebo vyloučení svazu, klubu a jeho 
  vedoucích, týmových manažérů, jednotlivých nebo kolektivních členů, které byly 
  uloženy Národní Federací proto, aby takové sankce byly uplatňovány dalšími Národ-
  ními Federacemi na jejich příslušných územích.  
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10.8.5 Suspendovaná Národní Federace musí nahradit FIVB všechny přímé a přiměřené 
náklady, které jí vznikly studiem jejího případu (vyšetřovací skupina, právní procedury 
vyrovnání, výdaje, atd.) 

 
 
PRAVIDLO 11:  VÝKON A NEUPOSLECHNUTÍ SANKCÍ 
 
11.1 VÝKON SANKCÍ 
 
 11.1.1    Pokuty 
 
 11.1.1.1   Pokuty musejí být uhrazeny na konto FIVB u její banky v Lausanne, Švýcarsko, a to 
                 nejpozději do tří (3) měsíců po obdržení zprávy o uložené sankci.  
 

11.1.1.2 Zpožděné úhrady vyvolají zvýšení o jedno procento (1%) za každý měsíc a zákaz 
účasti  v soutěži, organizované nebo autorizované FIVB až do doby zaplacení 
pokuty. 

 
    11.1.2       Diskvalifikace hráčů nebo trenérů 

 
 11.1.2.1  Diskvalifikace musí být uplatněna v přímé návaznosti na soutěže FIVB ihned po 
       zaslání písemného oznámení. 

 
 11.1.2.2   Pokud trenér nebo hráč, který byl dočasně vyloučen nebo diskvalifikován, se  
      účastní utkání, jeho tým utkání prohraje a sankce jsou zdvojeny. 

 
11.1.3   Suspendování (dočasné vyloučení) 

 
   Suspendování začíná dnem, následujícím po obdržení písemného oznámení o udělené 
   sankci. 
 

11.1.4 Ztráta utkání nebo obrácení výsledků 
 
   Ztráta utkání, obrácení výsledků nebo úprava výsledkové listiny soutěže musejí být     
   oznámeny dotyčnému týmu (týmům) Kontrolním Výborem nebo zástupcem FIVB  na     
   příslušné soutěži, pokud sankce jsou uděleny v průběhu této soutěže. 

 
11.2 NERESPEKTOVÁNÍ SANKCÍ 
 
 Nerespektování sankcí uložených institucemi FIVB s právní kompetencí musí Výkonný Výbor 
 FIVB potrestat možným vyloučením s ohledem na ohrožení principu autority.  
 
PRAVIDLO 12:  ODVOLÁNÍ 
 
12.1 JEDNOZNAČNOST PRÁVNÍHO ŘÁDU FIVB  
 
 Členové FIVB se musejí za všech okolností zdržet práva na odvolání u kterékoliv civilní, 
 právn, arbitrážní nebo sportovní instituce, která je cizí jejich Národní Federaci, Konfederaci 
 nebo FIVB, proti rozhodnutím jakékoliv povahy, která se jich týkají, a zejména proti 
 rozhodnutím,  která jsou výsledkem jejich účasti, možné účasti nebo odpovědností v soutěžích 
 oficiálních nebo uznaných FIVB nebo při Volejbalových aktivitách, pořádaných jejich Národní 
 Federací, jejich Konfederací nebo samotnou FIVB. 
 
12.2 SANKCE ULOŽENÉ FIVB 
 
 12.2.1 Pokud není jinak rozhodnuto, ať už v okamžiku oznámení nebo podle pravidel,  
  řídících akci nebo dotyčnou situaci, proti všem rozhodnutím institucí FIVB lze podat 
  odvolání k další nadřízené autoritě FIVB, a to nejpozději do třiceti (30) kalendářních 
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  dnů po obdržení oznámení na místě nebo doporučenou poštou. Jakmile tato lhůta 
  uplyne, rozhodnutí nabývá konečné platnosti.  
 

12.2.2 Avšak proti rozhodnutím, vydaným Kontrolním Výborem nebo zástupcem FIVB, může 
být podáno odvolání k Výkonnému Výboru FIVB a to nejpozději do dvaceti čtyř (24) 
hodin po notifikaci, kromě situace, kdy okolnosti vyžadují kratší termín. 

 
12.2.3 Proti sankcím, uloženým za pozitivní dopingové nálezy, je možno se odvolat pouze u 

Arbitrážního Sportovního Soudu (CAS). 
 
 
13. NABYTÍ PLATNOSTI 

 
13.1 DATUM SCHVÁLENÍ 
 
 Etický Kodex schválil Světový Kongres 2002 a pozměnil Kongres, konaný v Portu, 
 Portugalsko, 12. a 13. května a Kongres v Tokiu,  Japonsko, 23.,24., a 25. října 2006. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etický Kodex, 31.května 2006 
 
 
 


