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V Praze dne 11. 12. 2014

ROZHODNUTÍ
Disciplinární a smírčí komise ČSTS rozhodla o disciplinárním provinění pana Pavla Horáka,
Slaný, Fortenská 41 takto:
I. Pan Pavel Horák, bytem Slaný, Fortenská 41, PSČ 274 01 se dopustil disciplinárního
provinění tím, že
- Na soutěži „ Grand Prix Ústí nad Labem – 24. Ročník, Ústecký pohár – 45. ročník“
konané dne 27. 9. 2014, uvedl v protokolech ze soutěže sebe jako vedoucího soutěže
v kategoriích Děti II D a TL Seniorů STT a jako hlavního sčitatele pouze v kategoriích
TL dospělých STT a LAT, přičemž na uvedené soutěži působil ve všech kategoriích
pouze jako hlavní sčitatel, což bylo uvedeno i v propozicích soutěže a funkci
vedoucího soutěže vůbec nevykonával, čímž došlo k porušení § 12 soutěžního řádu
ČSTS
tedy
se dopustil porušení stanov, řádů, směrnic a nařízení všech orgánů ČSTS dle ustanovení
článku 3 bodu 1 disciplinárního řádu ČSTS
a za to se ukládá
panu Pavlu Horákovi podle čl. 4 bodu 1 a) a čl. 7 disciplinárního řádu ČSTS zákaz výkonu
funkce sčitatele, odborného dozoru a vedoucího soutěže na dobu 1 roku.
Odůvodnění:
Disciplinární a smírčí komise ČSTS (dále jen DaSK) zahájila dne 26. 11. 2014
disciplinární řízení proti panu Pavlu Horákovi. Toto řízení bylo zahájeno v důsledku
oznámení vedoucího soutěžní oblasti a PD ČSTS pana Mgr. Luboše Novotného, že došlo
úmyslně k ovlivnění plnění podmínek Kvalifikačního řádu ČSTS panem Pavlem Horákem.
Vedoucí soutěžní oblasti předložil DaSK propozice soutěže Grand Prix 2014 Ústí nad Labem,
zprávu odborného dozoru, výpis z databáze ČSTS – účast odborného pracovníka na soutěžích
pana Pavla Horáka, dopis zaslaný panu Pavlu Horákovi k vyjádření ze dne 23. 10. 2014,
vyjádření pana Pavla Horáka a stanovisko soutěžní komise, kde je sděleno, že ve zprávě
odborného dozoru soutěže Ing. Hany Felcmanové je jasně uvedeno, že ke změně propozic

nedošlo, což potvrdila i vedoucí soutěže paní Marie Nováčková a že došlo úmyslným
jednáním k ovlivnění plnění podmínek Kvalifikačního řádu ČSTS .
Oznámení o zahájení disciplinárního řízení bylo panu Pavlu Horákovi zasláno písemně
a byla mu dána možnost se k disciplinárnímu provinění vyjádřit do 14 dnů ode dne doručení
oznámení. Pan Pavel Horák se k oznámení písemně dne 10. 12. 2014 vyjádřil, kdy uvedl, že
se dne 27. 9. 2014 se zúčastnil soutěže ve sportovním tanci „GRAND PRIX Ústí nad Labem“,
která se měla skládat ze dvou částí - Dopolední postupové (45. ročník Ústeckého poháru) a
večerní části – Taneční ligy. Z dopolední soutěže se bohužel mnoho párů odhlásilo a některé
páry nepřijely, takže zbyla pouze jedna pohárová soutěž, která byla přiřazena k večerní části.
Uvedl, že v této večerní části fungoval jako hlavní sčitatel a že bohužel celodenním
nastavováním soutěží a vzápětí jejich rušením došlo k opomenutí při přepisu funkcionářů z
původního nastavení soutěže, za což se jako hlavní sčitatel omluvil. Vedoucím soutěže byla p.
Nováčková a soutěže probíhaly v souladu se soutěžním řádem a celá soutěž jinak proběhla
v pořádku.
DaSK prostudovala všechny předložené materiály a podklady, které měla k dispozici a
na základě nich dospěla k těmto závěrům:
Skutečnosti uváděné panem Pavlem Horákem v jeho stanovisku ze dne 10. 12. 2014
nemohou být pravdivé, neboť oprava programu soutěží vzhledem k počtu přihlášených párů
byla provedena v propozicích ve čtvrtek dne 25. 9. 2014, což znamená, že přenastavování
soutěží a přepisu funkcionářů během konání soutěže dne 27. 9. 2014 nebylo potřeba.
DaSK se rovněž dotazovala odborného dozoru soutěže paní Ing. Hany Felcmanové a
vedoucí soutěže Marie Nováčkové, jak soutěž probíhala a zda jim byly oznámeny nějaké
změny v propozicích. Paní Ing. Hana Felcmanová sdělila, že při psaní zprávy OD ze soutěže
vznesla dotaz na pana Pavla Horáka, zda jsou nějaké změny v propozicích a on uvedl, že
nejsou. Rovněž tak paní Nováčková sdělila, že pan Horák prohlásil v průběhu soutěže, že je
vše v pořádku. Pan Pavel Horák však do protokolů o výsledcích postupových soutěží
kategorie Děti II D a TL Seniorů STT uvedl sebe na funkci vedoucího soutěže, kdežto ve
schválených propozicích je uveden pouze jako sčitatel. Dále pan Pavel Horák, aniž by
informoval vedoucí soutěže nebo odborný dozor, doplnil do protokolů o výsledcích
postupových soutěží kategorie Děti II D a TL Seniorů STT svévolně sčitatele L. Kalíka, který
ve schválených propozicích vůbec uveden nebyl. Tyto skutečnosti se tudíž nemohly stát
opomenutím, jak uvádí ve svém vyjádření pan Pavel Horák, neboť v okamžiku, kdy se napsal
na funkci vedoucího soutěže, musel mu jednoznačně chybět sčitatel, a proto tam napsal
osobu, která jak již bylo zmíněno v propozicích vůbec uvedena nebyla. Z tohoto vyplývá, že
pan Pavel Horák pravděpodobně cíleně pozměnil protokoly ze soutěží za účelem získání
potřebného počtu odvedených soutěží z důvodu splnění kvalifikačního řádu ČSTS.
Na základě předložených listinných materiálů, zejména propozic soutěže Grand Prix
2014 Ústí nad Labem, zprávy odborného dozoru paní Ing. Hany Felcmanové, výpisu
z databáze ČSTS – účast odborného pracovníka na soutěžích pana Pavla Horáka, stanoviska
soutěžní komise a stanoviska k zahájení disciplinárního řízení pana Pavla Horáka ze dne 10.
12. 2014 a vlastního zjišťování DaSK (dotazy u Ing. Hany Felcmanové a paní Marie
Nováčkové) bylo zjištěno, že pan Pavel Horák skutečně porušil soutěžní řád, a to § 12
Soutěžního řádu, když na soutěži „ Grand Prix Ústí nad Labem – 24. Ročník, Ústecký pohár –
45. ročník“ konané dne 27. 9. 2014, uvedl v protokolech ze soutěže sebe jako vedoucího
soutěže v kategoriích Děti II D a TL Seniorů STT a jako hlavního sčitatele v kategoriích TL
dospělých STT a LAT, přičemž na všech uvedených soutěžích působil pouze jako hlavní

sčitatel, což bylo uvedeno i v propozicích soutěže a funkci vedoucího soutěže vůbec
nevykonával.
Ze shora uvedeného tedy vyplývá, že jednáním pana Pavla Horáka došlo k porušení
stanov, řádů, směrnic a nařízení všech orgánů ČSTS dle ustanovení článku 3 bodu 1
disciplinárního řádu ČSTS, když vědomě uvedl nepravdivé informace v protokolech o
výsledcích soutěží.
DaSK dospěla k tomu, že ze strany pana Pavla Horáka došlo k uvedenému provinění a
zabývala se tak otázkou druhu a případné výše disciplinárního trestu. DaSK vzala v úvahu
veškeré polehčující a přitěžující okolnosti. Za přitěžující okolnost považuje DaSK to, že se
jedná již o druhé provinění stejného rázu, za něž byl v letošním roce již potrestán a že jeho
tvrzení uvedená ve stanovisku ze dne 10. 12. 2014 nejsou pravdivá a jsou zcela vyvrácena
písemnými důkazy a sdělením paní Ing. Hany Felcmanové a Marie Nováčkové.
Přitěžující je i ta skutečnost, že pan Pavel Horák je sám školitelem, který by
ustanovení SŘ měl přesně znát a ne je porušovat.
DaSK tak rozhodla o uložení zákazu výkonu funkce sčitatele, odborného dozoru a
vedoucího soutěže na dobu 1 roku.
Účinnost disciplinárních trestů začíná po uplynutí 15 dnů od rozhodnutí DK. V
případě neúčasti provinilce na jednání počíná účinnost rozhodnutí po uplynutí 15 dnů od
doručení.
Poučení: Proti tomuto rozhodnutí si mohou účastníci podat ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení
tohoto rozhodnutí odvolání k Prezidiu ČSTS. Odvolávající je povinen o odvolání informovat
písemně Disciplinární a smírčí komisi. K odvolání musí být přiložen v souladu s Finančním
řádem ČSTS doklad o zaplacení správního poplatku za odvolání.
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