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Zápis z jednání Disciplinární komise ČAST  
01 / 2023  

dne 10.února 2023 
Místo konání: původně plánováno formou videokonference ZOOM ČAST na pátek 10.2.2023 od 
14:00 hod. Z důvodu řádně zaslané omluvy pozvaného účastníka Martina Hanáka prostřednictvím 
organizačního pracovníka družstva p. Pavla Kortuse ml. se Disciplinární komise konala formou 
korespondenční. 

Členové Disciplinární komise ČAST: Miroslav HENŽEL (předseda); Václav DROZDA, Tomáš MALÍK 

Pozvaní účastníci řízení: Martin HANÁK 

PROGRAM JEDNÁNÍ 
Podnět ředitele ligových soutěží ČAST (dále jen ŘS ČAST) ve věci nevhodného chování Martina Hanáka 
v utkání 1.ligy mužů (dále jen 1LM) hraného dne 22.1.2023.  

PRŮBĚH JEDNÁNÍ 
Disciplinární řízení (dále jen DŘ) z podnětu ŘS ČAST a rozhodnutím VV ČAST ze dne 2.2.2023  
(USN722/III53/Bod12gb/02-02-2023) bylo oznámeno M. Hanákovi elektronickou poštou do jeho e-
mailové schránky dne 6.2.2023. Současně byla informace o termínu konání DŘ zaslána P. Kortusovi 
ml. (organizační pracovní družstva SK Pedagog ČB), členům DK ČAST a členům VV ČAST (Z. Špačkovi a 
P. Bohumskému). 
Dne 9.2.2023 byla předsedovi DK ČAST zaslána písemná omluva klubu SK Pedagog České Budějovice 
s informací o neúčasti Martina Hanáka na disciplinárním řízení s tím, že Martin Hanák se ke svému 
chování vyjádřil již druhý den po incidentu, a to zaslaným e-mailem ŘS ČAST. 
Z důvodu omluvy jediného účastníka řízení bylo Disciplinární řízení změněno z formy 
videokonference na formu korespondenční.   

Podklady k jednání DK: 
DK ČAST jednala na základě písemných podkladů zaslaných vrchní rozhodčí Markétou Tomancovou, 
vedoucím domácího družstva TJ Sokol PP Hradec Králové 2 B Janem Mokrejšem, vyjádřením a 
omluvou Martina Hanáka, dále omluvou zaslanou předsedou klubu SK Pedagog ČB panem Pavlem 
Kortusem st. a e-mailovou reakcí p. Kortuse st. na všechny podklady, které byly zaslány k VV ČAST 
dne 30.1.2023 s návrhem na zahájení DŘ. 

DK dále vzala při svém jednání v úvahu související dokumenty: 
• Stanovy ČAST 
• Disciplinární řád ČAST 
• Soutěžní řád ČAST 
• Pravidla stolního tenisu    

Disciplinární komise v rámci objektivního a spravedlivého posouzení případu projednala všechna 
fakta uvedená ve výše uvedených dokumentech, stejně tak e-mailová vyjádření výše uvedených osob 
zaslaná elektronickou poštou řediteli soutěží. DK vzala na vědomí také polehčující a přitěžující 
okolnosti daného incidentu. 
Polehčující okolnosti: vyjádření Martina Hanáka včetně omluvy zaslané samostatně druhý den po 
utkání na adresu ŘS, jeho dosud bezproblémové chování při mistrovských utkáních, dále vyjádření a 
omluva zaslaná klubem. 
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Přitěžující okolnosti: vulgární urážky směřující k vrchní rozhodčí za její verdikt, dále urážky směřující 
na další osoby účastnící se utkání včetně diváků. 
Výsledek jednání: 
DK ČAST na základě všech dostupných materiálů, polehčujících a přitěžujících okolností dospěla 
k jednomyslnému závěru, že chování Martina Hanáka v uvedeném utkání je neomluvitelné v rámci 
členů ČAST a velice neetické v rámci chování k vrchní rozhodčí jako ženě. 
 
Disciplinární komise ČAST uděluje panu Martinu Hanákovi za nevhodné chování v utkání 1.ligy mužů 
TJ Sokol PP Hradec Králové B - TBG Swietelsky Pedagog Č. Budějovice následující disciplinární tresty: 

1. dle článku 604.01 c) Disciplinárního řádu ČAST uděluje pokutu ve výši 1.000 Kč, 

a dále,  

2. dle článku 604.01 d) Disciplinárního řádu ČAST uděluje zastavení závodní činnosti na 4 
soutěžní kola, s okamžitou účinnosti, a to na utkání 17., 18., 19. a 20. kola 1.ligy mužů. 

V souladu s článkem 614 Disciplinárního řádu ČAST začíná disciplinární trest pana Martina Hanáka, 
zastavení závodní činnosti dnem následujícím po schválení Disciplinární komisí ČAST, tj. 11. 2. 2023, 
disciplinární trest končí odehráním všech uvedených utkání. 

Disciplinární trest v podobě peněžité pokuty je splatný dle ekonomických pravidel ČAST s termínem 
splatnosti uvedené částky do 24.2.2023 
 
POUČENÍ: 
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání dle článku 617 Disciplinárního řádu ČAST. Případné 
odvolání nemá žádný odkladný účinek proti výše uvedeným rozhodnutím. 
 
V Ostravě dne 10. února 2023 
 
 

 
         ----------------------------------- 
                Miroslav Henžel 
                   předseda DK ČAST 
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