Zápis z jednání Disciplinární komise ČAST
01 / 2019
dne 4. září 2019
Místo konání: budova ČUS, Zátopkova 100/2, Praha 6 – Strahov
Členové Disciplinární komise ČAST: Jiří Fausek (předseda), Martin Bajtler, Miroslav Henžel
Pozvaní účastníci řízení: Michal Král, Martin Švarc
Další pozvaní účastníci řízení: Vladimír Vách st. – omluvil se a zaslal písemné vyjádření,
Vladimír Vácha ml. – omluven

PROGRAM JEDNÁNÍ:
Podnět ředitele soutěží ČAST a rozhodnutí VV ČAST, které se týká neoprávněného startu
hráče Michala Krále (TJ Odry) na fiktivní registraci vystavenou správcem oddílu stolního
tenisu Řevnická sportovní, s.r.o. na jméno Lukáš Vácha i.č.75858

PRŮBĚH JEDNÁNÍ:
Na jednání DK ČAST byl pozván předseda DK RSST Praha-západ pan Martin Švarc, který
informoval o průběhu a závěrech disciplinárního řízení s oddílem stolního tenisu Řevnická
sportovní, s.r.o., se správcem klubu Vladimírem Váchou st. a vedoucím družstva mužů
Vladimírem Váchou ml. Podrobně vysvětlil důvody rozhodnutí DK a uložených trestů. Členové
DK ČAST panu Švarcovi poděkovali za odvedenou práci při zjišťování všech okolností případu
a za podrobné vysvětlení důvodů závěrů z disciplinárního řízení.
Dále byl pozván pan Michal Král, který se nejprve sám vyjádřil a následně odpovídal na otázky
jednotlivých členů DK ČAST.
Disciplinární komise vzala při svém jednání v úvahu související dokumenty:





Stanovy ČAST
Disciplinární řád ČAST
Registrační řád ČAST
Zápis DK RSST Praha-západ č. 1/2018-19

Disciplinární komise v rámci objektivního a spravedlivého posouzení případu projednala
všechna fakta uvedená v dokumentech týkajících se projednávaného případu, vzala na
vědomí písemné vyjádření pana Vladimíra Váchy st., ústní vyjádření pana Michala Krále a
výsledky disciplinárního řízení DK RSST Praha-západ. Byly zváženy všechny polehčující a
přitěžující okolnosti.

Disciplinární komise konstatovala hrubé porušení Registračního řádu a stanov ČAST.

ZÁVĚR JEDNÁNÍ:
 Po zvážení všech okolností schválila Disciplinární komise ČAST následující:
 panu Vladimíru Váchovi st. dle čl. 604.01 c) Disciplinárního řádu ČAST peněžitý trest
1.000,- Kč za provinění proti Registračnímu řádu ČAST
 panu Vladimíru Váchovi ml. dle čl. 604.01 c) Disciplinárního řádu ČAST peněžitý trest
1.000,- Kč za provinění proti Registračnímu řádu ČAST
 panu Michalu Královi dle čl. 604.01 c) Disciplinárního řádu ČAST peněžitý trest 1.000,Kč za provinění proti Registračnímu řádu ČAST a dle čl. 604.01 d) Disciplinárního řádu
ČAST pozastavení závodní činnosti na dobu 18-ti měsíců.
 DK ČAST zároveň vyzývá Registrační komisi ČAST ke zrušení fiktivní registrace pana
Lukáše Váchy i.č. 75858

V souladu s článkem 614 Disciplinárního řádu ČAST začíná disciplinární trest pana Michala
Krále zákaz závodní činnosti na 18 měsíců dnem následujícím po schválení Disciplinární
komisí ČAST, tj. od 5. září 2019 a končí dne 4. března 2021.

POUČENÍ:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání dle článku 617 Disciplinárního řádu ČAST.
Případné odvolání nemá žádný odkladný účinek tohoto rozhodnutí.

V Praze dne 4. září 2019

Jiří Fausek
předseda Disciplinární komise ČAST

