
Protokol jednání DK ČVS 2/22 ze dne 16.2.2022:  
 
 
Disciplinární komise ČVS (dále jen DK) obdržela dne 7.2.2022 dva podněty k zahájení disciplinárního 
řízení proti panu Peterkovi a extraligovému družstvu VK Příbram, vzhledem k nesportovnímu chování 
pana Peterky, který vykonával funkci hlasatele při utkání extraligy mužů dne  5.2.2022 mezi VK 
Příbram  a VK Lvi Praha   
 
DK si vyžádala další podklady k uvedenému případu a obdržela písemné vyjádření a to od delegáta 
utkání, od VK Lvi Praha, od hlavního rozhodčího utkání a od VK Příbram. 
 
Na základě těchto skutečností DK dne 8.2.2022 na základě článku 1 odd. 2 a následně článku 2 odd. 
1b  Disciplinárního řádu ČVS zahájila jednání v tomto případu.  
DK rozhodovala na základě předložených písemných dokladů.   
 
Rozhodnutí DK:  
Účastníci disciplinárního řízení : 
Pan Miroslav Peterka  
Družstvo EX-M mužů VK Příbram   
 
Výrok DK:  
Panu Miroslavu Peterkovi se uděluje na základě článku 5 odd. 1c  DŘ peněžitý trest ve výši 10.000,-Kč. 
Odůvodnění: na základě písemných podkladů došlo při výše jmenovaném utkání ze strany pana 
Peterky k závažnému nesportovnímu chování. 
 
Družstvu VK Příbram se uděluje na základě článku 5, odd. 2a  DŘ důtka.  
Odůvodnění: družstvo jako pořadatel utkání nezajistilo opakovaně řádný výkon funkce hlasatele.  
 
 
Poučení o odvolání: 
Proti rozhodnutí DK ČVS mohou účastníci disciplinárního řízení podat písemné odvolání k orgánu 
druhého stupně (výbor ČVS), který ve smyslu stanov DK zřídil (dále jen „odvolací orgán“), a to do 20 
dnů od odeslání rozhodnutí. 
 
 
V Brně dne 16.2.2022 
 
Podepsán   Mgr. Jindřich Licek – předseda DK ČVS 
 
 
Dále DK ČVS doporučuje zainteresovaným komisím, AVOK mužů i Výboru ČVS preventivní řešení při 
výkonu funkce buď hlasatelů nebo speakerů v průběhu utkání, a to následovně: 

1. Výkon funkce „hlasatele utkání“ vykonávat pouze u stolku zapisovatele bez pohybové aktivity 
hlasatele. 

2. Výkon funkce „speakera utkání“ vykonávat pouze mimo hrací plochu, tj. za reklamními 
panely, v hledišti nebo na jiném místě. 

 
Dále DK ČVS doporučuje komisi rozhodčích důsledné dodržování pravidel volejbalu a pohybu osob, 
které nejsou účastníky utkání, na hrací ploše v průběhu utkání, a to následovně – vykázat dotyčné 
osoby mimo prostor hrací plochy, popř. vykázat z haly. 
 


