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Okresní volejbalový svaz 

Frýdek-Místek 
Komise rozhodčích 

 

 
 

 

Zpravodaj KR OVS Frýdek-Místek 
č. 15/2012 ze dne 19. září 2012

 

 

1. Předelegace rozhodčích a změny v okresních soutěžích Frýdek-Místek dospělých  
    2012-2013 č. 3 
 

 V příloze č. 1 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 15/2012 je uvedena 

„Předelegace rozhodčích a změny v okresních soutěžích Frýdek-Místek dospělých 2012-2013 č. 3“. 
 

2. Semináře rozhodčích  
 

 Každoročně se konají krajské semináře rozhodčích MS KVS. 
 

 Dne 26. srpna 2012 v Ostravě se semináře zúčastnili z listiny rozhodčích okresu Frýdek-Místek: 
Petra Cigánová, Michaela Cigánová, Karel Kohout, Karel Pszczolka, Oldřich Štork + Werner Cigán. 
 

 Dne 9. září 2012 v Ostravě se semináře zúčastnili z listiny rozhodčích okresu Frýdek-Místek: 
Petra Halatová, Ing. Miroslav Kacíř, Barbora Kubalová, Jan Mičulka, Pavel Holešovský. 
 

 Omluvil se předem Ján Windisch a dodatečně Jiří Rucki. 
 

 Rozhodčí Ing. Pavel Petrovský, Ing. Dobroslav Štrouf, Rudolf Šrámek a Milan Duraj se zúčastnili 
semináře rozhodčích ČVS dne 16. září 2012 v Prostějově.  
 

Tímto se z listiny rozhodčích okresu Frýdek-Místek 2012 - 2013 semináře nezúčastnili Jiří Rucki, Ján 
Windisch (kterým bude sdělen způsob náhradního konání) a Miroslav Svoboda (v soutěžním ročníku 
2012 - 2013 v kraji je rozhodčím v klidu). 
 

3. Pravidla minivolejbalu v barvách 
 

 Bodem 7, v příloze č. 9 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 2/2012 ze dne 9. března 2012 byly 
uvedeny „Pravidla mini volejbalu v barvách 2012 - 2013“ (žlutý, oranžový, červený, zelený, modrý), 
které byly upraveny do paragrafové podoby trenérsko-metodickou a komisi rozhodčích.  
 

 „Pravidla minivolejbalu v barvách“ doporučená II. Programovou konferencí mládeže 
16. - 17. listopadu 2011 v Nymburku, byla schválená na 41. zasedání Správní rady ČVS 
dne 4. září 2012 a uplatněná v Českém volejbalovém svazu od 5. září 2012 
(kapitola první - žlutý minivolejbal, 
 kapitola druhá - oranžový minivolejbal, 
 kapitola třetí - červený minivolejbal, 
 kapitola čtvrtá - zelený minivolejbal, 
 kapitola pátá - modrý minivolejbal). 
  

V příloze č. 2 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 15/2012 jsou uvedeny 

„Pravidla minivolejbalu v barvách“. 
 

Tímto se upřesňuje bod 7 a ruší příloha č. 9 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 2/2012 ze dne 
9. března 2012. 
 

4. Disciplinární řád volejbalu 
 

 Bodem 5, v příloze č. 6 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 7/2012 ze dne 4. června 2012 byla 
uvedena směrnice ČVS č. 07/2012 Disciplinární řád volejbalu, která nabývá účinnosti dnem 
1. července 2012.   
 

 Tímto byla zrušena směrnice ČVS č. 4/2006 Disciplinární řád ČVS včetně všech příloh a změn.  
 

 Některé změny byly vyvolány nutností dát názvosloví a pojmy do souladu se stanovami a dalšími 
směrnicemi a řády. 
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 Zásadní změny: 
 

a) v článku 1 „Působnost disciplinárního řádu“ 
 

   - v odstavci 1 byl pojem 
     „Disciplinární řád Českého volejbalového svazu (dále jen DŘ)“ změněn v souladu s jinými řády 
      na pojem „Disciplinární řád volejbalu (dále jen DŘV)“ 
 

  - v odstavci 1 byla formulace 
    „kteroukoliv složkou Českého volejbalového svazu včetně organizaci sdružených“ nahrazena    
    formulaci „kterýmkoli soutěžním orgánem Českého volejbalového svazu“   
 

  - v odstavci 4 byla formulace 
     „členů nebo příslušníků volejbalových klubů (dále jen oddílů)“ nahrazena formulaci 
     „členů právnických osob - subjektů vlastnících IČ (dále jen oddíl)“ 
 

a) v článku 2 „Druhy provinění“ 
    byl vložen odstavec 1, písmeno f) „výroky hanobící národ, etnické skupiny, rasu, vyznání a jiné“ 
 

b) v článku 3 „Disciplinární orgány“ byl vložen odstavec 2 „DK je složena z 3 až 5 členů. Příslušný  

    ustavující orgán jmenuje a odvolává předsedu a členy DK. Členství v DK je nezastupitelné.“ 
 

c) v článku 5 „Druhy trestů“ byl vložen odstavec 4 
    „Za nesplnění povinnosti jednotlivce, vyplývající z uloženého trestu rozhodnutím DK, odpovídá vždy  
    oddíl.“ 
 

d) v článku 7 „Peněžitá pokuta“ 
 

    - v odstavci 3 formulace: „Nebude-li stanovená lhůta pro úhradu pokuty dodržena, přijme   
      disciplinární orgán další opatření“ byla nahrazena formulací „Nebude-li stanovená lhůta pro úhradu  
      pokuty dodržena, je DK oprávněna do doby úhrady pokuty zastavit potrestanému závodní činnost.“ 
 

    - byl doplněn odstavec 4, možnost stanovení splátkového kalendáře při vyšší pokutě 
 

e) v článku 8 „Zastavení závodní činnosti“ 
 

     - původní odstavec 2 byl přesunut na konec článku jako odstavec 5 
 

     - trest ZZČD a ZZČO byl přesněji specifikován 
 

f) v článku 12 „Zahájení disciplinárního řízení“ 
 

    - v odstavci 1, písmeno e) bylo vypuštěno slovo „výbor“, neboť ne všechny právnické osoby (oddíly)  
       registrované v ČVS mají v čele výbor  
 

    - v odstavci 4 bylo doplněno o možnost zahájení disciplinárního řízení i po jednoleté promlčecí  
      době, pokud bylo provinění trestným činem  
 

g) v článku 13 „Průběh disciplinárního řízení“ 
 

    - v odstavci 1 byla specifikována doba, do kdy je DK povinna rozhodnout 
 

    - v odstavci 2 bylo doplněno o právo provinilého se vyjádřit k podkladům pro rozhodnutí DK  
 

    - v odstavci 3 byla nahrazena formulace „svědků“ formulací „přizvaných osob“  
 

h) v článku 14 „Účast provinilého“ 
 

     - v odstavci 1 je výslovně uvedeno, že provinilý má právo zúčastnit se disciplinárního řízení 
 

     - byl doplněn odstavec 4, který dává oddílu možnost vyjádřit se k provinění jeho člena 
 

i) v článku 16 „Závěr disciplinárního řízení“ je v odstavci 2 přesně specifikováno, co musí  
   rozhodnutí DK obsahovat 
 

j) v článku 18 „Dokumentace disciplinární řízení“ bylo v odstavci 1 doplněno o povinnost DK 

    vést o disciplinárním řízení spis a co tento spis musí obsahovat 
 

k) v článku 22 „Odvolání proti rozhodnutí DK“ 
 

    - byl vložen odstavec 1 „Řízení při řešení provinění a ukládání trestů je dvoustupňové. V prvním  
       stupni rozhoduje DK.“ 
 

    - v odstavci 2 je přesněji specifikováno, kam mohou účastníci řízení podat odvolání 
 

    - v odstavci 3 je specifikováno, co musí odvolání obsahovat a kdo jej za oddíl podepisuje 
 
 

l) v článku 23 „Rozhodnutí odvolacího orgánu“ 
 

    - v odstavci 1 byla doba pro rozhodnutí odvolacího orgánu snížena ze 40 dnů na 30 dnů  
 

    - v odstavci 1, písmeno d) byla formulace „neprojedná“ nahrazena formulací „zamítne bez  
       projednání“ 
 

m) v článku 24 „Postup v odvolacím řízení“ v odstavci 1 bylo změněno právo provinilého zúčastnit  

     se jednání odvolacího orgánu takto: „Provinilý nemá právo zúčastnit se jednání odvolacího orgánu.  
     Odvolací orgán má právo v odůvodněných případech provinilého k jednání odvolacího orgánu  
     přizvat.“ 
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n) v článku 25 „Změny trestu“ odstavec 1 byl doplněn o specifikaci zkušební doby při podmíněném  

     odložení trestu 
 

o) v příloze č. 1 „Poplatky v disciplinárním řízení“ 
 

    - v článku 1, písmeno c) byla upravena věková hranice u jednotlivců pro stanovení výše poplatků 
 

    - bylo vypuštěno ustanovení o poplatku za žádost o prošetření rozhodnutí odvolacího orgánu  
      podanou k revizní komisi 
 

    - byl doplněn článek 2 „Stanovení výše poplatku dle věku se řídí dnem podání odvolání“ 
 

p) v příloze č. 3 „Příkladový sazebník trestů“ 
 

    - příloha byla přejmenována na články č. 1, 2 
    - v článku 1 byl jeho název přejmenován na „Provinění fyzických osob“  
 

    - v článku 1 byl vložen odstavec 1 „Tyto příkladové sazby trestů je možné uplatnit pro členy ČVS, 
       tj. hráče, rozhodčí, delegáty ČVS, trenéry či funkcionáře, ale nejsou pro DK závazné“  
 

    - v článku 1, odstavci 2 bylo vloženo písmeno i) „Výroky hanobící národ, etnické skupiny, rasu,  
      vyznání a jiné“  
 

    - v článku 1, odstavci a) byla doplněna doba ZVF za neoprávněný záznam do zápisu 
      z mistrovského utkání   
 

    - v článku 1, odstavci 3 bylo vloženo písmeno b) „Nerespektování předpisů a rozhodnutí orgánů  
      ČVS“ 
 

    - v článku 2 byl jeho název přejmenován na „Provinění právnických osob“     
    - v článku 2 byl vložen odstavec 1 „Tyto příkladové sazby trestů je možné uplatnit pro právnické  
      osoby - vlastnících IČ, ale nejsou pro DK závazné“ 
 

    - v článku 3 bylo vypuštěno u provinění právnických osob (kolektivů) ustanovení o „nevydání  
      registračního průkazu svého člena, který žádá přestup“ 
 

    - v článku 2, odstavci 3, písmeno b) bylo doplněno o znění 
       “až do případného vyloučení družstva (družstev) ze soutěže (í)“ 
 

 Bylo provedeno v DŘV mnoho dalších úprav a změn, které nejsou ve výčtu uvedeny nebo nebyly tak 
důležité. 
 

Přílohy: 
 

č. 1: Předelegace rozhodčích a změny v okresních soutěžích Frýdek-Místek dospělých 2012-2013 č. 3  
        (2 stránky) 
 

č. 2: Pravidla minivolejbalu v barvách (11 stránek) 
 

 
Rozdělovník C. 
                                                                                                                                    předseda KR                                                                                                                                               
                                                                                                                         ing. Jiří W. Rucki 
 


