Zpráva o činnosti Disciplinární a smírčí komise ČSTS za období 2011-2014
Za své funkční období od podzimu 2011 až do současnosti řešila Disciplinární a smírčí
komise ve složení předsedy DaSK Karla Maršálka a 2 členů Mgr.Lindy Henzélyové a Dany
Machátové celkem 11 případů porušení Disciplinárního řádu ČSTS.
V roce 2011 a 2012 řešila Disciplinární a smírčí komise následující porušení Disciplinárního
řádu:
Rudolf Janoud – „Mistrovství České republiky v latinskoamerických tancích v Ostravě
konané dne 21.1.2012“ nedodržel zásadu odstupu od ostatních porotců vyplývající z Kodexu
porotce a vedl během hodnocení ukázkové rumby vzájemný rozhovor s porotcem Radkem
Ostrůvkou, což bylo zaznamenáno v televizním přenosu. Panu Janoudovi uložen zákaz
výkonu funkce porotce na dobu 3 měsíců s tím, že se tento trest byl podmíněně odložen na
zkušební dobu 1 roku
Radek Ostrůvka - Mistrovství České republiky v latinskoamerických tancích v Ostravě
konané dne 21.1.2012“ nedodržel zásadu odstupu od ostatních porotců vyplývající z Kodexu
porotce a vedl během hodnocení ukázkové rumby vzájemný rozhovor s porotcem Rudolfem
Janoudem, což bylo zaznamenáno v televizním přenosu. Panu Ostrůvkovi byl uložen zákaz
výkonu funkce porotce na dobu 3 měsíců s tím, že se tento trest byl podmíněně odložen na
zkušební dobu 1 roku
Ing. Zdeněk Lansfeld - na soutěži Brno Open 2012 – WDSF IO STT, konané dne 25.3.2012
v opravném kole udělil ve všech tancích kříž pro postup do dalšího kola páru Kočí –Kočová,
který však v daném kole vůbec nenastoupil a netancoval, neboť se řádně omluvil a ze soutěže
odstoupil, a tudíž mu mělo být uděleno nejhorší hodnocení. Panu Lansfeldovi byl uložen trest
zákazu výkonu funkce porotce na dobu 2 měsíců.
V roce 2013 řešila Disciplinární a smírčí komise následující porušení Disciplinárního řádu:
Jiří Kopečný - na Mistrovství ČR v latinskoamerických tancích , konaného dne 23.2.2013
neadekvátně a neodůvodnitelně hodnotil pár Marek Dědík – Libuše Chytková. Disciplinární
řízení bylo vůči panu Kopečnému zastaveno.
Marcel Němeček - se dne 9.3.2013 bez omluvy nedostavil jako nominovaný porotce na
Mistrovství České republiky v 10 tancích v Brně, přičemž nominaci písemně potvrdil. Panu
Němečkovi byl uložen trest zákaz výkonu funkce porotce na dobu šesti měsíců.
V roce 2014 řešila Disciplinární a smírčí komise následující porušení Disciplinárního řádu:
Vladimír Hána – „Podzimní cena KST Příbram 2013“ konaná 28. 10. 2013, za kombinaci
funkce vedoucího soutěže s funkcí porotce. Panu Hánovi DaSK udělila důtku.
Eliška Voigtová – „„Podzimní cena KST Příbram 2013“ konaná 28. 10. 2013, která ve funkci
odborného dozoru umožnila kombinovat funkci vedoucího soutěže s funkcí porotce u pana
Vladimíra Hány a pana Pavla Horáka a funkci sčitatele s funkcí vedoucího soutěže u pana
Romana Horáka, nepožádala vedoucího soutěže o sjednání nápravy a neinformovala o těchto

skutečnostech ve zprávě odborného dozoru. Paní Voigtové DaSK udělila zákaz výkonu
funkce odborného dozoru a vedoucího soutěže na dobu 3 měsíců.
Pavel Horák – „Podzimní cena KST Příbram 2013“ konaná 28. 10. 2013, za kombinaci
funkce vedoucího soutěže s funkcí porotce. Panu Horákovi byl udělen zákaz výkonu funkce
odborného dozoru a vedoucího soutěže na dobu 3 měsíců. Pan Pavel Horák se proti tomuto
rozhodnutí DaSK odvolal k Prezidiu ČSTS, které korespondenčním hlasováním 7. 5. 2014
rozhodnutí DaSK ze dne 19. 3. 2014 schválilo.
František Mochán – neprovedl po dobu tří měsíců archivaci všech dokumentů vzniklých
v průběhu soutěže „Podzimní cena KST Příbram 2013“ konané 28. 10. 2013, jejímž byl
organizátorem a dále tyto dokumenty nepředal na výzvu ČSTS na sekretariát ČSTS. Panu
Mochánovi DaSK udělila důtku.
Tyto případy byly v r. 2014 uzavřeny.
V listopadu 2014 zahájila DaSK disciplinární řízení opět s panem Pavlem Horákem a to
v souvislosti se soutěží “Grand Prix Ústí nad Labem – 24. ročník, Ústecký pohár 45. ročník“
konané 27. 9. 2014, kde v protokolech ze soutěže uvedl sebe jako vedoucího soutěže
v kategoriích Děti II D a TL Seniorů STT a jako hlavního sčitatele pouze v kategoriích TLD
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. Toto disciplinární řízení bylo zahájeno v návaznosti na oznámení vedoucího
soutěžní oblasti a PD ČSTS pana Mgr. Luboše Novotného, že úmyslně došlo k ovlivnění
podmínek Kvalifikačního řádu panem Pavlem Horákem.
Vzhledem k tomu, že se jednalo o druhé provinění stejného rázu, za něž byl již v r. 2014
jednou potrestán, rozhodla DaSK o uložení zákazu výkonu funkce sčitatele, odborného
dozoru a vedoucího soutěže na dobu jednoho roku.
Pan Pavel Horák se proti tomuto rozhodnutí DaSK odvolal k Prezidiu ČSTS. Prezidium ČSTS
akceptovalo stanovisko DaSK a vyjádření DR a zamítlo odvolání pana Pavla Horáka.
DaSK se ve spolupráci s vedoucím soutěžní komise Mgr. Lubošem Novotným zabývala
podnětem na přezkoumání stížností paní Ivany Brückové na průběh soutěže „TLJM
v Neratovicích“ konané dne 19. 10. 2014. Uvedená stížnost se týká nekompetentnosti
sčitatelského týmu vedeném Pavlem Horákem, jejímž důsledkem byla zejména ztížená práce
porotců i vedoucího soutěže, neustálé zdržování soutěže, diskuse i hlasité reakce diváků a
samozřejmě oprávněná kritika práce sčitatelů ze strany doprovázejících rodičů tanečníků. Je
třeba konstatovat, že obdobné problémy se u tohoto týmu sčitatelů v posledních létech
neustále opakují na každé soutěži.
S ohledem na předchozí uvedené skutečnosti se DaSK domnívá, že zahajovat nové
disciplinární řízení je vzhledem k již předchozímu uloženému trestu (zákaz výkonu funkce
sčitatele, odborného dozoru a vedoucího soutěže) na dobu jednoho roku nadbytečné a trest
uložený předešlým rozhodnutím považuje za dostačující.
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