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DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD VOLEJBALU
Článek 1
Působnost disciplinárního řádu volejbalu
1.

Podle tohoto Disciplinárního řádu volejbalu (dále jen „DŘV“) se projednávají všechna disciplinární
provinění (dále jen „provinění“) členů ČVS, kteří se zúčastnili utkání, organizovaných kterýmkoli
soutěžním orgánem Českého volejbalového svazu (dále jen „ČVS“).

2.

Podle tohoto DŘV se projednávají i všechna provinění členů ČVS související s přípravou, organizací a průběhem volejbalových soutěží, v tréninkovém procesu, v přestupním a registračním řízení.

3.

Podle tohoto DŘV se projednávají i provinění porušení norem morálky včetně Etického kodexu
ČVS, svévolné jednání a narušení mezilidských vztahů ze strany členů ČVS.

4.

Podle tohoto DŘV se projednávají i provinění členů ČVS v reprezentaci a mezinárodním styku v
tuzemsku i v zahraničí.

5.

Podle tohoto DŘV se rovněž projednává nerespektování rozhodnutí arbitrážní komise ČVS ze
strany členů ČVS (dále jen „AK“).

6.

Tento DŘV se nevztahuje na provinění členů právnických osob - subjektů vlastnících IČ (dále jen
„oddíl“), kterých se dopustili porušením výlučně jejich stanov, vnitřních směrnic a předpisů. Projednávání a postih těchto provinění je v pravomoci jejich disciplinárních orgánů. Oddílové tresty
platí pouze v rámci daného oddílu.

7.

Osoby uvedené v čl. 1 odst. 1. až 5 tohoto DŘV, pro jejichž možné provinění se disciplinární
řízení vede, se v tomto DŘV označují jako „podezřelý“.
Článek 2
Druhy provinění

1.

V disciplinárním řízení v ČVS se projednávají zejména tato provinění fyzických osob a oddílů:
a) porušení stanov ČVS (dále jen „stanovy“), řádů, směrnic, nařízení a ostatních předpisů ČVS
(dále jen „směrnice“) na všech úrovních,
b) provinění související s účastí v mistrovských a nemistrovských soutěžích řízených výborem
ČVS a výbory KVS, OVS, či MěVS,
c) provinění v ostatních utkáních,
d) jiná provinění znevažující jméno ČVS, včetně přestupků v reprezentaci a při mezinárodních
turnajích, utkáních,
e) porušení norem morálky včetně Etického kodexu ČVS, svévolné jednání a narušení mezilidských vztahů, včetně podplácení a užívání dopingu,
f)
výroky hanobící národ, etnické skupiny, rasu, vyznání a jiné,
g) nerespektování rozhodnutí AK,
h) neuhrazení odstupného a jeho doplatků dle přílohy č. 2 Přestupního řádu volejbalu „Stanovení výše odstupného“.
Článek 3
Disciplinární orgány

1.

Orgány ČVS, KVS a OVS, či MěVS pro svou oblast činnosti ustavují disciplinární komise (dále
jen „DK“). Jiný orgán ČVS nemůže funkci DK nahradit nebo do její práce zasahovat, a to ani orgán, který jí ustavil.

2.

DK je složena z 3 až 5 členů. Příslušný ustavující orgán jmenuje a odvolává předsedu a členy
DK. Členství v DK je nezastupitelné.

3.

Disciplinární řízení je dvoustupňové, v prvním stupni rozhodují DK, v případě odvolání rozhoduje
ve druhém stupni orgán, který ve smyslu stanov DK zřídil (dále jen „odvolací orgán“).

4.

Účelem disciplinárního řízení je náležité objasnění a spravedlivé posouzení provinění jednotlivců i
oddílů. DK jsou povinny dbát zejména na to, aby uložené disciplinární tresty (dále jen „tresty“)
vedle represivní stránky měly i preventivní a výchovný charakter.
Článek 4
Působnost disciplinárních komisí
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1.

DK projednávají všechna provinění v činnosti ČVS (článek 2 DŘV).

2.

Provinění náleží do pravomoci té DK, která je kompetentní pro oblast činnosti, ve které k provinění došlo.

3.

Příslušnost podezřelého je dána zařazením do příslušné oblasti činnosti, např. na soupisku družstva, listinu rozhodčích a podobné dokumenty, stanovené směrnicemi nebo řídícími orgány soutěží.

4.

Pokud podezřelý působí ve více oblastech činnosti a provinění, kterého se dopustil, nelze jednoznačně zařadit k náležité úrovni oblasti činnosti, tak provinění projednává ta DK, která je kompetentní pro nejvyšší oblast činnosti, které se podezřelý účastní.

5.

Proviní-li se v mezinárodním turnaji, utkání hraném v České republice cizinec, postoupí příslušná
DK neprodleně projednávání DK ČVS, která provinění oznámí národní federaci příslušného státu.

6.

Nerespektování rozhodnutí AK projednává vždy DK ČVS.
Článek 5
Druhy trestů

1.

V disciplinárním řízení lze jednotlivcům ukládat tyto tresty:
a) veřejnou omluvu,
b) důtku,
c) peněžitou pokutu,
d) zastavení závodní činnosti,
e) zákaz výkonu funkce.

2.

V disciplinárním řízení lze oddílům ukládat tyto tresty:
a) důtku,
b) peněžitou pokutu,
c) zastavení závodní činnosti družstva,
d) zastavení závodní činnosti oddílu,
e) uzavření hřiště,
f)
vyloučení družstva ze soutěže.

3.

Pokud je to dále uvedeno, lze trest podmíněně odložit. Zkušební doba při podmíněném odložení
činí tři měsíce až jeden rok.

4.

Za nesplnění povinnosti jednotlivce, vyplývající z uloženého trestu rozhodnutím DK, odpovídá
vždy oddíl.
Článek 6
Veřejná omluva

1.

Veřejná omluva (dále jen „VO“) je nejnižším trestem ukládaným jednotlivcům za provinění proti
ustanovením Etického kodexu ČVS. Ukládá se v případech zejména méně závažných či ojedinělých provinění.

2.

Trest VO se ukládá na určité časové období. DK přesně stanoví termín a způsob provedení VO.
Článek 7
Důtka

1.

Důtka je nejnižším trestem ukládaným jednotlivcům i oddílům. Ukládá se v případech méně závažných či ojedinělých provinění. Jednotlivci je možno uložit důtku pouze jednou v příslušném
soutěžním období.
Článek 8
Peněžitá pokuta

1.

Jednotlivcům lze uložit peněžitou pokutu až do výše 30.000,- Kč.

2.

Oddílům lze uložit peněžitou pokutu až do výše 150.000,- Kč.

3.

Uloženou peněžitou pokutu (dále jen „pokuta“ nebo „PP“) musí jednotlivec nebo oddíl (dále jen
„potrestaný“) uhradit (v případě splátkového kalendáře 1. splátku) nejpozději do 20 dnů ode dne,
kdy bylo rozhodnutí odesláno, a v této lhůtě vyrozumět DK o uhrazení pokuty. Při úhradě pokuty
musí být jako plátce uveden vždy ten, komu byla pokuta uložena. Nebude-li stanovená lhůta pro
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4.

úhradu pokuty dodržena, je DK oprávněna do doby úhrady pokuty zastavit potrestanému závodní
činnost.
DK může při uložení pokuty pro jednotlivce vyšší než 5.000,- Kč a pro oddíl vyšší než 25.000,- Kč
stanovit na žádost podezřelého splátkový kalendář s rozvržením splátek na dobu maximálně
6 měsíců. Součástí splátkového kalendáře je ujednání o ztrátě výhody splátek při neuhrazení
alespoň dvou splátek. V takovém případě bude zbývající částka pokuty splatná 10. den ode dne
odeslání rozhodnutí o zrušení splátkového kalendáře.
Článek 9
Zastavení závodní činnosti

1.

Trest „Zastavení závodní činnosti jednotlivci“ (dále jen „ZZČJ“) se ukládá na určité časové období
nebo na určitý počet utkání. DK přesně stanoví, pro jaké časové období nebo pro která utkání se
trest uděluje. Trest ZZČJ udělený na základě nerespektování rozhodnutí AK se ukládá do doby
splnění povinnosti uložené rozhodnutím AK.

2.

Výkon trestu ZZČJ, není-li trest delší než tři měsíce, může být podmíněně odložen. Jestliže se
potrestaný ve zkušební době znovu proviní tak, že je mu za nové provinění uložen jiný trest než
důtka, vykoná i podmíněně odložený trest. K podmíněnému odložení trestu je možné přistoupit,
jestliže předchozí chování podezřelého a okolnosti případu odůvodňují závěr, že již pohrůžka
trestem přiměje podezřelého k nápravě. Podmíněně lze odložit trest pouze jednou v příslušném
soutěžním období.

3.

Byl-li trest ZZČJ uložen podezřelému, který je současně i funkcionářem ČVS, může být současně
uložen trest i podle ustanovení článku 10 DŘV.

4.

Trest ZZČJ lze uložit též pouze pro případ reprezentace a mezinárodních turnajů, utkání.

5.

Trest „Zastavení závodní činnosti družstvu“ (dále jen „ZZČD“) nebo „Zastavení závodní činnosti
oddílu“ (dále jen „ZZČO“) se ukládá na určité časové období nebo na určitý počet utkání. DK
přesně stanoví, pro jaké časové období nebo pro která utkání se trest uděluje. V případě udělení
trestu ZZČD nebo ZZČO na mistrovská utkání lze tento trest udělit nejvýše na dvě utkání vyjma
případů, kdy se trest ukládá na základě nerespektování rozhodnutí AK. Trest ZZČD a ZZČO udělený na základě nerespektování rozhodnutí AK se ukládá do doby splnění povinnosti uložené
rozhodnutím AK. Trest ZZČO udělený na základě neuhrazení odstupného nebo jeho doplatku se
ukládá do doby úhrady odstupného, resp. jeho doplatku.
Článek 10
Zákaz výkonu funkce

1.

Trest „Zákaz výkonu funkce“ (dále jen „ZVF“) se ukládá kapitánům, trenérům, vedoucím družstev,
pořadatelům, rozhodčím, delegátům ČVS a jiným osobám pověřeným obdobnými funkcemi na
určité časové období nebo na určitý počet utkání. DK přesně stanoví, pro jaké časové období nebo pro která utkání se trest uděluje a na které konkrétní funkce nebo činnosti se trest ZVF vztahuje. Trest ZVF udělený na základě nerespektování rozhodnutí AK se ukládá do doby splnění povinnosti uložené rozhodnutím AK

2.

Výkon trestu ZVF může být podmíněně odložen. Pro podmíněný odklad trestu platí obdobně
ustanovení článku 9, odst. 2. DŘV.
Článek 11
Uzavření hřiště

1.

Trest „Uzavření hřiště“ (dále jen „UH“) se ukládá pouze ve výjimečných případech, když dojde
k ohrožení bezpečnosti účastníků utkání. Trest UH se ukládá na určité časové období nebo na
určitý počet utkání. DK přesně stanoví, pro jaké časové období nebo pro která utkání se trest
uděluje.

2.

Při ukládání trestu UH musí DK stanovit podle územních podmínek okruh, ve kterém nesmí potrestané družstvo svá utkání hrát.

3.

Výkon trestu UH může být podmíněně odložen. Pro podmíněný odklad trestu platí obdobně ustanovení článku 9, odst. 2. DŘV.
Článek 12
Vyloučení družstva ze soutěže
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1.

Trest „Vyloučení družstva ze soutěže“ (dále jen „VDS“) se ukládá pouze ve výjimečných případech, za zvlášť závažná provinění, zejména při narušení regulérnosti soutěže. DK určí s ohledem
na závažnost provinění družstva třídu soutěže, v níž bude moci družstvo startovat v příštím soutěžním období.
Článek 13
Zahájení disciplinárního řízení

1.

DK zahajuje disciplinární řízení na základě písemného:
a) oznámení soutěžní komise,
b) zprávy delegáta ČVS utkání,
c) zprávy člena řídícího orgánu soutěže nebo člena odborné komise,
d) zprávy vedoucího zahraničního družstva,
e) oznámení oddílu,
f)
oznámení člena ČVS,
g) podnětu AK,
h) vlastního zjištění.

2.

Zjistí-li DK, že projednání provinění je v kompetenci jiné DK, neprodleně jí postoupí všechny
podkladové materiály případu.

3.

Neshledá-li DK, že jsou dány důvody pro zahájení disciplinárního řízení, věc odloží, není-li na
místě věc postoupit jinému orgánu.

4.

Disciplinární řízení nelze zahájit, jestliže od provinění uplynula jednoletá promlčecí doba. To neplatí, jestliže provinění bylo podle pravomocného rozsudku soudu trestným činem. V takovém
případě lze disciplinární řízení zahájit i po uplynutí promlčecí doby, a to nejpozději do tří měsíců
po nabytí právní moci rozsudku soudu.
Článek 14
Účastníci disciplinárního řízení

1.

Účastníky disciplinární řízení jsou:
a) podezřelý,
b) ostatní, které určí DK.
Článek 15
Průběh disciplinárního řízení

1.

DK postupuje v disciplinárním řízení co nejrychleji s ohledem na náležité objasnění případu. DK
je povinna rozhodnout nejpozději do 30 dnů ode dne zahájení disciplinárního řízení.
V odůvodněných případech může předseda DK prodloužit termín pro vydání rozhodnutí o 10 dnů.

2.

DK rozhoduje zásadně na základě písemných podkladů. K řádnému objasnění okolností provinění je DK oprávněna vyžádat si písemné dokumenty a zprávy či jiné důkazní materiály a v případě,
že je to nezbytné pro řádné rozhodnutí, je DK oprávněna přizvat k jednání osoby, které mohou
sdělit požadované informace. Podezřelý má právo se k podkladům pro rozhodnutí DK písemně
nebo ústně do protokolu vyjádřit před vydáním rozhodnutí.

3.

O úhradě cestovních náhrad účastníků disciplinárního řízení rozhodne DK. Pokud DK rozhodne o
vině ve smyslu článku 18, odst. 1., písm. a), c) DŘV, zúčastňuje se podezřelý jednání na vlastní
náklady. Pokud DK rozhodne, ve smyslu článku 18, odst. 1., písm. b) DŘV, že k provinění nedošlo, jsou mu uhrazeny cestovní náhrady z prostředků ČVS. Cestovní náhrady ostatních účastníků
disciplinárního řízení jsou hrazeny z prostředků ČVS.

4.

Při disciplinárním řízení týkající se použití nedovolených podpůrných prostředků se postupuje
podle „Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v České republice“ v platném znění vydané Antidopingovým výborem České republiky.
Článek 16
Účast podezřelého

1.

Podezřelý má právo se zúčastnit disciplinárního řízení. Pokud DK posoudí předložené materiály
za natolik průkazné pro vydání rozhodnutí, nemusí osobní účast podezřelého vyžadovat.
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2.

Pokud DK podezřelého předvolá, je povinen se disciplinárního řízení zúčastnit. Za účast podezřelého odpovídá oddíl. Nedostaví-li se podezřelý bez řádné omluvy, bude případ projednán bez jeho účasti.

3.

Vyžaduje-li to povaha provinění, přizve DK k projednání případu odpovědné funkcionáře oddílu.
Za účast všech pozvaných odpovídá oddíl.

4.

Oddíl, jehož je podezřelý členem, popřípadě oddíl, ve kterém hostuje, může DK v průběhu disciplinárního řízení zaslat svoje vyjádření k provinění a k výši trestu. DK k vyjádření oddílu při vydání rozhodnutí přihlédne.
Článek 17
Zastavení závodní činnosti v průběhu disciplinárního řízení

1.

Byl-li hráč, trenér nebo funkcionář v utkání diskvalifikován, má okamžitě zastavenou veškerou
závodní činnost včetně okamžitého zákazu výkonu všech činností a funkcí uvedených v zápise o
utkání (dále jen „zastavení činnosti“). Tuto skutečnost bere oddíl na vědomí prostřednictvím kapitána, který podepisuje zápis o utkání.

2.

Došlo-li k diskvalifikaci v mezistátním nebo mezinárodním utkání nebo turnaji hraném v České
republice (dále také jen „ČR“), či v zahraničí, neplatí zastavení činnosti pro soutěže ČVS.

3.

Došlo-li k diskvalifikaci v soutěžích ČVS, neplatí zastavení činnosti v mezistátním nebo mezinárodním utkání nebo turnaji hraném v ČR, či v zahraničí, včetně soutěží řízených FIVB nebo CEV.
Článek 18
Závěr disciplinárního řízení

1.

Po objasnění všech okolností DK:
a) v případě, že k provinění došlo, uloží trest,
b) v případě, že k provinění nedošlo, disciplinární řízení zastaví,
c) s ohledem na charakter provinění a osobu podezřelého od uložení trestu upustí.

2.

Rozhodnutí DK musí obsahovat:
a) označení účastníků disciplinárního řízení,
b) výrok o:
• druhu trestu - podle článku 5, odst. 1. a 2. DŘV,
• výši trestu - jednoznačný údaj o době trvání (od - do), počet utkání, částka pokuty, při
uložení veřejné omluvy lhůta a způsob, při uložení pokuty také lhůta, splátkový kalendář
k uhrazení pokuty apod.,
• případném uložení podmíněného trestu - jednoznačný údaj trvání (od - do) zkušební
doby,
nebo
• zastavení disciplinárního řízení,
nebo
• upuštění uložení trestu,
b) odůvodnění obsahuje důvody, které vedly k rozhodnutí DK:
• specifikaci provinění, přitěžující okolnosti, polehčující okolnosti, které vedly k uloženému
trestu,
c) poučení o možnosti odvolání:
• o lhůtě k odvolání a o místě, kde se odvolání podává.

3.

Uložený trest musí být vykonán a je možné jej přenést do nového soutěžního období nebo do jiné
soutěže. Přenesení do nového soutěžního období se netýká „Automatického zastavení činnosti“
podle přílohy č. 2 DŘV.

4.

Byl-li uložen trest ZZČJ nebo ZVF za takové provinění, které vyžaduje uplatnění výkonu trestu i
v jiném sportovním odvětví, oznámí DK tuto skutečnost příslušnému řídícímu orgánu soutěží tohoto sportu.
Článek 19
Účinnost disciplinárních trestů

1.

Účinnost trestu začíná:
a) dnem, který DK ve svém rozhodnutí stanoví,
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b)
c)

v případě ZZČJ před zahájením disciplinárního řízení (článek 17, odst. 1. DŘV), dnem zastavení činnosti,
za provinění podle Registračního řádu volejbalu nebo Přestupního řádu volejbalu dnem
zahájení registračního či přestupního řízení.
Článek 20
Dokumentace disciplinárního řízení

1.

O disciplinárním řízení vede DK disciplinární spis, který obsahuje veškeré písemné dokumenty,
zprávy, důkazy, vyjádření podezřelého, vyjádření přizvaných osob, zápisy a rozhodnutí. Z jednání
DK se pořizuje zápis, který obsahuje všechny podstatné údaje o průběhu a závěrech disciplinárního řízení. Zápis podepisuje předseda DK nebo jím zmocněný zástupce.

2.

O svém rozhodnutí vyrozumí DK písemně doporučeným dopisem všechny účastníky disciplinárního řízení, včetně oddílu, jehož je podezřelý členem. Je-li podezřelý nebo zástupce oddílu jednání DK přítomen a přijme-li trest, může být rozhodnutí DK vyhlášeno ústně. O tomto postupu
však musí být učiněn zápis podepsaný účastníky disciplinárního řízení.
Článek 21
Ukládání trestů

1.

Projednává-li DK současně více disciplinárních provinění jednoho podezřelého, uloží trest za
nejzávažnější provinění a k ostatním přihlédne jako k přitěžujícím okolnostem.

2.

Za jedno provinění je možno uložit i více trestů, pokud to jejich povaha nevylučuje.

3.

Byl-li podezřelému uložen za provinění DK trest, nelze za totéž provinění vést další disciplinární
řízení.
Článek 22
Polehčující okolnosti

1.

Při ukládání trestu považují DK za polehčující okolnosti zejména to, že podezřelý:
a) byl vyprovokován,
b) nahradil dobrovolně škodu, kterou svým proviněním způsobil,
c) projevil upřímnou lítost,
d) sám oznámil provinění, kterého se dopustil,
e) napomáhal účinně při objasňování svého provinění.
Článek 23
Přitěžující okolnosti

1.

Při ukládání trestu považují DK za přitěžující okolnosti zejména to, že podezřelý:
a) je funkcionářem ve smyslu znění článku 9, odst. 3. DŘV,
b) svedl k provinění jiného,
c) se dopustil více provinění,
d) způsobil zranění, případně škodu na majetku,
e) se jednání dopustil vůči mládeži nebo při práci s mládeží,
f)
se dopustil provinění, ačkoliv byl již v posledních 2 letech disciplinárně potrestán,
e) svým jednáním ovlivnil regulérnost soutěže.
Článek 24
Odvolání proti rozhodnutí DK

1.

Řízení při řešení provinění a ukládání trestů je dvoustupňové. V prvním stupni rozhoduje DK.

2.

Proti rozhodnutí prvního stupně, kromě řízení týkajícího se použití nedovolených podpůrných
prostředků, mohou účastníci disciplinárního řízení podat písemné odvolání k orgánu druhého
stupně, který ve smyslu stanov DK zřídil (dále jen „odvolací orgán“), a to do 20 dnů od odeslání
rozhodnutí.

3.

Odvolání musí obsahovat údaje, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, v čem je spatřován rozpor s DŘV nebo jinými směrnicemi, jaké rozhodnutí se navrhuje, a odvolání podávané oddílem musí být vlastnoručně podepsáno oprávněnou osobou oddílu
s uvedením jména, příjmení a funkce v oddílu a opatřeno razítkem oddílu.
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4.

K odvolání musí být přiložena kopie dokladu, který potvrzuje zaplacení poplatku za odvolání ve
výši podle přílohy č. 1, písm. a) DŘV.

5.

Odvolání nemá odkladný účinek a až do rozhodnutí odvolacího orgánu platí rozhodnutí prvního
stupně, tj. DK.

6.

Ve věcech požití nedovolených podpůrných prostředků se při odvolání postupuje podle „Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v České republice“ v platném znění vydané Antidopingovým výborem České republiky.
Článek 25
Rozhodnutí odvolacího orgánu

1.

Odvolací orgán rozhodne o odvolání nejdéle do 30 dnů po jeho doručení, a to tak, že:
a) odvolání vyhoví zcela nebo částečně a nahradí jej vlastním rozhodnutím,
b) odvolání zamítne a rozhodnutí prvního stupně potvrdí,
c) změní rozhodnutí prvního stupně, dojde-li k závěru, že měl být uložen jiný trest,
d) odvolání zamítne bez projednání, je-li odvolání podáno opožděně, nemá-li formální náležitosti
podle článku 24, odst. 2., 3., 4. a 6. DŘV nebo není-li podáno účastníkem řízení.

2.

Rozhodnutí o odvolání zašle odvolací orgán všem účastníkům disciplinárního řízení, včetně oddílu podezřelého, a to nejdéle do 10 dnů od rozhodnutí.

3.

Vyhoví-li odvolací orgán odvolání zcela nebo částečně, poplatek za odvolání vrátí. V ostatních
případech propadá poplatek ve prospěch odvolacího orgánu.
Článek 26
Postup v odvolacím řízení

1.

Podezřelý nemá právo zúčastnit se jednání odvolacího orgánu. Odvolací orgán má právo v odůvodněných případech podezřelého k jednání odvolacího orgánu přizvat.

2.

Funkcionář, který rozhodoval v daném případě jako člen DK prvního stupně, nemůže rozhodovat
v odvolacím řízení.

3.

O pořizování zápisu z jednání odvolacího orgánu a o oznamování a doručování jeho rozhodnutí
platí obdobně ustanovení článku 20 DŘV.
Článek 27
Změny trestu

1.

Po vykonání nejméně poloviny trestu ZZČJ, ZVF a UH je možné, na základě žádosti potrestaného, zbytek trestu prominout, případně podmíněně odložit. Při podmíněném odložení trestu může
orgán rozhodující o změně trestu stanovit zkušební dobu, která odpovídá maximálně dvojnásobku doby zbytku trestu.

2.

Na podmíněné odložení trestu se v tomto případě nevztahuje omezení uvedené v článku 9,
odst. 3. DŘV.

3.

O změně trestu rozhoduje orgán, který o něm rozhodl s konečnou platností, tzn. DK nebo odvolací orgán.
Článek 28
Závěrečná ustanovení

1.

Příloha č. 1 DŘV „Poplatky v disciplinárním řízení“ a příloha č. 2 DŘV „Automatické zastavení
činnosti“ jsou pro jednotlivce a oddíly závazné.

2.

Příloha č. 3 DŘV „Příkladový sazebník trestů“ je pouze orientačním podkladem pro udělování
trestů. Není závazným předpisem. DK rozhoduje o druhu a výši trestu podle vlastního uvážení,
zejména s ohledem na důsledky provinění.

3.

K výkladu DŘV je oprávněna legislativní komise ČVS.

4.

Ke dni 30. června 2012 se ruší směrnice č. 4/2006 „Disciplinární řád ČVS“ včetně všech příloh a
změn.

5.

Tato změna č. 05/2022 směrnice č. 07/2012 „Disciplinární řád volejbalu“ včetně příloh byla schválena valnou hromadou ČVS dne 14. května 2022 a nabývá účinnosti dnem 1.července 2022.
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Přílohy:

č. 1
č. 2
č. 3

Poplatky v disciplinárním řízení
Automatické zastavení činnosti
Příkladový sazebník trestů

Mgr. Marek Pakosta, v.r.
předseda ČVS
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generální sekretář ČVS
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ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ
Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 – Břevnov
Příloha č. 1
ke směrnici 07/2012 – změna 05/2022
Disciplinární řád volejbalu
schválena dne: 14. května 2022
účinná od: od 1. července 2022

POPLATKY V DISCIPLINÁRNÍM ŘÍZENÍ
1.

Poplatek za odvolání
a)
b)

oddíly ....................................................................................................................
500,- Kč,
jednotlivci:
• starší 18 let .........................................................................................................
300,- Kč,
• mládež od 15 do 18 let ......................................................................................
100,- Kč,
• mládež do 15 let ....................................................................................
poplatek neplatí.

2. Stanovení výše poplatku dle věku se řídí dnem podání odvolání.

Mgr. Marek Pakosta, v.r.
předseda ČVS
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generální sekretář ČVS
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ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ
Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 – Břevnov
Příloha č. 2
ke směrnici 07/2012 – změna 05/2022
Disciplinární řád volejbalu
schválena dne: 14. května 2022
účinná od: od 1. července 2022

AUTOMATICKÉ ZASTAVENÍ ČINNOSTI
1.

Automaticky se zastaví nepodmíněně závodní činnost včetně výkonu všech činností a funkcí
uvedených v zápise o utkání (dále jen "zastavení činnosti") hráči, trenérovi, asistentovi trenéra,
masérovi a lékaři (dále jen "člen družstva") na dvě utkání soutěže, pokud mu byla udělena
sankce "Vyloučení" za první urážlivé chování (ŽK + ČK – žlutá a červená karta společně) - porušení pravidla 21.3.2.2.
Člen družstva se zastavenou činností nemůže být uveden ani v zápisu o utkání. Porušení tohoto ustanovení má za následek kontumaci utkání.
Zastavení činnosti se netýká udělení sankce "Vyloučení" za druhé hrubé chování téhož člena
družstva ve stejném utkání (ŽK + ČK – žlutá a červená karta společně) - porušení pravidla
21.3.2.3.

2.

Povinnost zastavit činnost členu družstva je povinností příslušného volejbalového oddílu (dále
jen "oddíl"). Tato povinnost se týká oddílu i pro případ udělení sankce v prvním utkání
tzv. dvojutkání.

3.

Plnění povinnosti podle odst. 2. sleduje a kontroluje příslušná soutěžní komise.

4.

Udělená sankce a zastavení činnosti platí vždy pro soutěž, ve které byla udělena.

5.

Udělené sankce se nepřevádějí do dalšího soutěžního období.

6.

U sankcí, kvalifikovaných jako první urážlivé chování – sankce "Vyloučení" (pravidlo 21.3.2.2) a
jako první agrese – sankce "Diskvalifikace" (pravidlo 21.3.3.2), je rozhodčí povinen zapsat
přesný popis přestupku v "Poznámce" zápisu o utkání.
Netýká se sankcí "Vyloučení" a "Diskvalifikace" v důsledku opakovaného hrubého chování (pravidla 21.3.2.3 a 21.3.3.4).

7.

Při sankci "Diskvalifikace" člena družstva za třetí hrubé chování (pravidlo 21.3.3.4) nebo za
druhé urážlivé chování (pravidlo 21.3.3.3) nebo první agresi (pravidlo 21.3.3.2) je, ve smyslu
příslušného ustanovení SŘV a statutu delegáta ČVS, povinností prvního rozhodčího a delegáta
(byl-li delegován) utkání odeslat v nejbližší pracovní den po utkání zprávu s přesným popsáním
přestupku příslušné soutěžní komisi. Ta zprávy společně se zápisem o utkání předá disciplinární komisi (dále jen "DK"). Diskvalifikovaný člen družstva má až do rozhodnutí DK ve smyslu
článku 17, odst. 1 DŘV okamžitě zastavenu činnost.
Mgr. Marek Pakosta, v.r.
předseda ČVS
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ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ
Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 – Břevnov
Příloha č. 3
ke směrnici 07/2012 – změna 05/2022
Disciplinární řád volejbalu
schválena dne: 14. května 2022
účinná od: od 1. července 2022

PŘÍKLADOVÝ SAZEBNÍK TRESTŮ
Článek 1
Provinění fyzických osob
1.

Tyto příkladové sazby trestů je možné uplatnit pro členy ČVS, tj. hráče, rozhodčí, delegáty ČVS,
trenéry, či funkcionáře, ale nejsou pro DK závazné.

2.

Nesportovní chování:
a) Požadování, nabízení nebo přijetí úplatku za ovlivnění výsledku utkání.
Trest: ZZČJ, ZVF na 6 až 24 měsíců, případně návrh na doživotní vyloučení z ČVS. Trest
může být doplněn i o PP.
b) Úmyslné ovlivňování výsledků, sabotování hry nebo navádění hráčů, spoluhráčů k sabotování hry nebo ovlivňování výsledku.
Trest: ZZČJ, ZVF na 4 měsíce až doživotně, PP.
c) Svévolné předčasné opuštění hřiště.
Trest: ZZČJ až 4 utkání pro hráče, ZVF 2 až 8 měsíců pro kapitána, 2 až 12 měsíců pro
trenéra, PP.
d) Uvádění nesprávných údajů ve sportovně-technických dokumentech, za nepravdivé svědecké výpovědi před orgány ČVS.
Trest: ZZČJ, ZVF na 2 až 6 měsíců, PP.
e) Neomluvená absence rozhodčího na utkání, k němuž byl řádně delegován.
Trest: ZVFJ 2 až 4 utkání.
f)
Požití dopingu.
Trest: Řeší se podle platné „Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v ČR“:
• hráč – ZZČJ,
• další účastníci řízení – ZVF, PP,
• oddíl – PP.
g) Obzvláště hrubé nebo urážlivé chování, vyhrožování.
Trest: ZZČJ, ZVF na 1 až 3 měsíce, PP.
h) Tělesné napadení účastníka utkání, člena soutěžní komise, zástupce ČVS, pořadatele,
diváka:
• Cloumání, vrážení, udeření míčem (bez zranění).
Trest: ZZČJ, ZVF na 1 až 4 měsíce, PP.
• Kopnutí, udeření apod. (bez zranění).
Trest: ZZČJ, ZVF na 2 až 6 měsíců, PP.
• Jakékoliv napadení se zraněním (pracovní neschopnost).
Trest: ZZČJ, ZVF na 5 až 12 měsíců, PP.
i)
Výroky hanobící národ, etnické skupiny, rasu, vyznání a jiné:
Trest: ZZČJ, ZVF na 5 až 12 měsíců, PP.

3.

Porušení předpisů a rozhodnutí orgánů ČVS:
a) Neoprávněný záznam do zápisu z mistrovského utkání.
Trest: ZVF na 1 až 6 měsíců, PP,
b) Nerespektování předpisů a rozhodnutí orgánů ČVS.
Trest: ZZČJ, ZVF na 1 až 6 měsíců, PP,
c) Nerespektování ustanovení Etického kodexu ČVS.
Trest: VO, ZZČJ, ZVF na 1 až 12 měsíců, PP,
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d)

e)

f)
4.

Neoprávněný start v mistrovském utkání (start před rozhodnutím DK při diskvalifikaci, start v
době ZZČJ nebo ZVF, start za jiný oddíl bez schváleného přestupu, či hostování, start na cizí průkaz).
Trest, případně jeho prodloužení: ZZČJ 2 až 6 měsíců pro hráče, ZVF 3 až 9 měsíců
pro trenéra, rozhodčího, ZVF 2 až 6 měsíců pro kapitána, PP.
Start za družstvo jiného oddílu v nemistrovském nebo mezinárodním turnaji, utkání bez výslovného souhlasu mateřského oddílu.
Trest: ZZČJ 1 až 4 měsíce pro hráče, ZVF 1 až 6 měsíců pro trenéra, ZVF 1 až 6 měsíců
pro kapitána, PP.
Souběžné podání dvou a více žádostí o přestup nebo hostování.
Trest: ZZČJ 3 až 6 měsíců, PP.

Porušení zásad reprezentace ČVS:
a) Neomluvený pozdní nástup hráče na akci reprezentačního družstva.
Trest: PP.
b) Neomluvená neúčast hráče na akci reprezentačního družstva.
Trest: PP.
c) Poruší-li člen závažně zásady kázně a discipliny, zejména pak při startu družstva
v zahraničí.
Trest: PP.
Článek 2
Provinění právnických osob

1.

Tyto příkladové sazby trestů je možné uplatnit pro právnické osoby - vlastnících IČ, ale nejsou
pro DK závazné.

2.

Nesportovní chování:
a) Svévolné opuštění hřiště celým družstvem při mistrovském utkání.
Trest: ZZČD na 1 až 2 utkání, PP.
b) Znevažování hry, sabotování výsledku.
Trest: ZZČD na 1 až 3 utkání, PP.
c) Nesportovní chování diváků, pokus o agresi, agrese diváků.
Trest: důtka, PP, případně i UH.
d) Opakované znevažování hry, úmyslné ovlivňování výsledků, trojnásobné nenastoupení
k mistrovskému utkání, narušení regulérnosti soutěže např. podplácením.
Trest: VDS a jeho přeřazení nejméně o 1 třídu níže.

3.

Porušení předpisů a rozhodnutí orgánů ČVS:
a) Sehrání utkání, na které se vztahuje rozhodnutí DK o ZZČD v době ZZČD.
Trest: PP, prodloužení ZZČD až do případného vyloučení družstva ze soutěže.
b) Nerespektování předpisů a rozhodnutí orgánů ČVS.
Trest: PP, ZZČD, ZZČO až do případného vyloučení družstva(ev) ze soutěže(í).
c) Neuhrazení odstupného včetně jeho doplatku.
Trest: PP, ZZČO do úhrady odstupného, resp. doplatku.
Mgr. Marek Pakosta, v.r.
předseda ČVS
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generální sekretář ČVS
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