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Zápis z projednání obdrženého odvolání Zdeňka Škobise proti rozhodnutí
DiK čj. 2-2012 ze dne 14.7.2012
Obdržené odvolání projednal Výkonný výbor ČKA dne 25.8.2012 ve složení ing.Jiří Šplíchal,
ing.Josef Semerád, Zdeněk Vávra, MVDr.Helena Pokorná (z jednání byl vyloučen mgr.Jiří
Svoboda z důvodu přímé účasti v předmětné záležtosti)
Výkonný výbor ČKA na základě rozboru předmětného Rozhodnutí DiK 2-2012
konstatoval, že odvolávající se Zdeněk Škobis namítá pouze nesprávně zjištěný skutkový stav
a zpochybňuje pravomoc Disciplinární komise ČKA (DiK), kterou dle jeho názoru nelze
posoudit podle Klusáckého dostihového řádu, neboť jednání účastníků nelze s dostihy
spojovat, jelikož proběhlo až po skončení dostihového dne. S oběma námitkami se DiK v této
záležitosti řádně vypořádala při ve svém rozhodování ve věci. DiK v odůvodnění svého
rozhodnutí konstatovala, že na základě provedeného šetření neuvěřila vyjádření Zdeňka
Škobise, že vešel do restaurace, zakopl o židli a spadl na mgr.Svobodu, který jej měl vzápětí
napadnout a udeřit do tváře, neboť zranění mgr.Svobody doložená lékařskou zprávou
(Disciplinární komise ČKA má k dispozici Propouštěcí zprávu FN Ostrava ze dne
3.8.2011) neodpovídala pádu a pouhému postrkování, jak incident popsal David Čabla.
Takovou verzi nepotvrzuje ani výpověď Františka Maršíka a ani zprostředkovaný popis
události Mykolou Vofem sdělený Heleně Pokorné bezprostředně po události
(zprostředkovaný popis události od Heleny Pokorné má DiK taktéž k dispozici) .
DiK v odůvodnění napadeného rozhodnutí dále konstatovala přesvědčení, že popsané chování
účastníků v průběhu, ale i po skončení 12. dostihového dne 28.7.2011 (dostihový den končí
schválením doběhu posledního dostihu) podléhá pravomoci Klusáckého dostihového řádu,
neboť jednání obou účastníků probíhalo během a v návaznosti na dostihy a není rozhodné, v
jakém časovém odstupu po skončení dostihového dne došlo k popsanému jednání
účastníků.
Každé lidské společenství si vytváří pravidla chování svých členů, tím spíše občanské
sdružení, které je vrcholnou autoritou klusáckého chovu a dostihového sportu v České
republice. Těmito pravidly se rozumí vymezení zejména těch druhů chování, které jsou
považovány v takovém společenství za nežádoucí, protože jsou v rozporu s posláním, jež toto
občanské sdružení plní, a protože tyto druhy chování ohrožují ať již přímo či zprostředkovaně
členy sdružení samotné. Pokud někdo nehodlá taková pravidla respektovat, pak je jeho
právem nebýt členem takového společenství.
Závěr : odvolání se zamítá, rozhodnutí DiK 2-2012 ze dne 14.7.2012 zůstává v platnosti.
Proti rozhodnutí Výkonného výboru ČKA není v rámci ČKA odvolání.
Zaslat : právní zástupce Z.Škobise
Publikovat: Věstník ČKA

Zapsala : Pokorná
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Česká klusácká asociace, Zápis z jednání Výkonného výboru ČKA dne 28.7.2012 ve
Slušovicích
Přítomni : Semerád, Svoboda, Šplíchal, Vávra
Omluvena : Pokorná (podjatost k projednávaným bodům)
1/ Výkonný výbor České klusácké asociace rozhodl o podaném odvolání jezdce a trenéra
Michala Kalčíka takto : Výkonný výbor potvrzuje po přezkoumání důkazů v plném
rozsahu rozhodnutí DiK čj.1 - 2012 (pro 4 / proti 0).
2/ Výkonný výbor České klusácké asociace rozhodl o podaném odvolání majitele koně
Peter Pan(F) společnosti J.J.N. a.s. takto : Výkonný výbor potvrzuje po přezkoumání
důkazů v plném rozsahu rozhodnutí DiK čj.1 - 2012 (pro 4 / proti 0).
Zaslat : právní zástupce jako podavatel odvolání
Publikovat : Věstník ČKA
Zapsal : Šplíchal
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Česká klusácká asociace, Disciplinární komise Čj: DiK 3-2012
Ve Slušovicích dne 14.7.2012

ROZHODNUTÍ DISCIPLINÁRNÍ KOMISE ČKA
Disciplinární komise České klusácké asociace, jako orgán České klusácké asociace
příslušný podle ustanovení § 15 písm. b) Klusáckého dostihového řádu (dále jen KDŘ) v
záležitosti odvolání Bedřicha Nováka proti nařízené povinnosti vykonat s koněm
Saga(F) kvalifikaci před dalším OSK za dozoru Dostihové komise (výrok 3.dostihu Prix
du Trotteur Francais V. dne 30.6.2012 ve Slušovicích ), rozhodla takto:
Povinnost vykonat nařízenou kvalifikaci s koněm Saga(F) se ruší a nahrazuje povinností
žádat při OSK do dostihů startovaných autostartem pro tohoto koně o druhou startovní
řadu. Výkonnost koně Saga(F) bude nadále sledována se zaměřením na ovladatelnost
tohoto koně a schopnost bezproblémově odstartovat ze správné startovní pozice.
Odůvodnění: Disciplinární komise ČKA považuje nově nařízené opatření za lépe
vyhovující a poskytující větší a dlouhodobější bezpečnost zúčastněným jezdcům a
koním. Složená kauce se vrací.

Disciplinární komise ČKA projednala záležitost ve složení předseda DiK Mgr.Karel
Kadlec (člen Technické komise ČKA), MVDr.Helena Pokorná (členka Výkonného
výboru ČKA) a Mgr.Otakar Nový (předseda Dostihové komise).
Poučení o odvolání: Proti tomuto rozhodnutí není podle KDŘ přípustné odvolání k
Výkonnému výboru ČKA.
Mgr.Karel Kadlec předseda DiK
Zaslat: Bedřich Novák Publikovat: Věstník ČKA
***************************************************************************
**************
Česká klusácká asociace, Disciplinární komise Čj: DiK 2-2012
Ve Slušovicích dne 14.7.2012

ROZHODNUTÍ DISCIPLINÁRNÍ KOMISE ČKA
Disciplinární komise České klusácké asociace, jako orgán České klusácké asociace
příslušný podle ustanovení § 15 písm. a) Klusáckého dostihového řádu (dále jen KDŘ) v
záležitosti nevhodného chování trenérů a jezdců Jiřího Svobody a Zdeňka Škobise
v průběhu a po skončení 12. dostihového dne 28.7.2011 (Praha Velká Chuchle),
rozhodla z podnětu Výkonného výboru ČKA takto:
1/ Trenérovi a jezdci Jiřímu Svobodovi se za porušení povinnosti zachovávat ve
vzájemném styku účastníků dostihového provozu během a v návaznosti na dostihy
pravidla korektního chování a nevhodné vystupování na dráze uděluje sankce 50.000,Kč.
2/ Trenérovi a jezdci Zdeňkovi Škobisovi se za porušení povinnosti zachovávat ve
vzájemném styku účastníků dostihového provozu během a v návaznosti na dostihy
pravidla korektního chování, nevhodné vystupování na dráze a za nevhodné chování
vůči reprezentantu ČKA uděluje sankce 100.000,-Kč.
3/ Trenérovi Zdeňkovi Škobisovi se za nevhodné vystupování na dráze a nevhodné
vystupování v návaznosti na klusácký sport a poškození pověsti klusáckého sportu
uděluje sankce odnětí trenérské licence v délce trvání 6 měsíců, jejíž účinnost se
podmíněně odkládá na zkušební dobu do 30.6.2013.
4/ Jezdci Zdeňkovi Škobisovi se za nevhodné vystupování na dráze a nevhodné
vystupování v návaznosti na klusácký sport a poškození pověsti klusáckého sportu
uděluje sankce odnětí jezdecké licence v délce trvání 6 měsíců, jejíž účinnost se
podmíněně odkládá na zkušební dobu do 30.6.2013.
Odůvodnění:
Disciplinární komise ČKA obdržela podnět Výkonného výboru ČKA ohledně situace
vzniklé po skončení 12. dostihového dne 28.7.2011 (Praha-Velká Chuchle) s žádostí, aby

Disciplinární komise ČKA posoudila chování trenérů a jezdců Jiřího Svobody a Zdeňka
Škobise. Disciplinární komise ČKA prostřednictví sekretariátu ČKA požádala o
vyjádření Jiřího Svobodu a Zdeňka Škobise, které následně obdržela společně s
lékařskou zprávou předloženou Jiřím Svobodou.
V daném případě podali písemné vyjádření David Čabla a František Maršík, kteří byli
svědky uvedeného incidentu a kteří byli společně s Mykolou Volfem, dalším svědkem
incidentu, vyslechnuti při jednání Disciplinární komise ČKA dne 18.8.2011. V uvedené
věci byla dále vyslechnuta Helena Pokorná, které celou událost zprostředkovaně vylíčil
Mykola Volf bezprostředně po události dne 28.7.2011. Disciplinární komise ČKA
jednání odročila za účelem výslechu dalších případných svědků. Jelikož žádní další
svědci nebyli zúčastněnými osobami navrženi ani nejsou Disciplinární komisi ČKA
známi, Disciplinární komise ČKA věc projednala, posoudila a na základě uvedených
podkladů rozhodla jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
Disciplinární komise ČKA na základě provedeného šetření neuvěřila vyjádření Zdeňka
Škobise, že vešel do restaurace, zakopl o židli a spadl na pana Svobodu, který jej měl
v zápětí napadnout a udeřit do tváře, neboť zranění Jiřího Svobody, doložená lékařskou
zprávou, neodpovídala pádu a pouhému postrkování, jak incident popsal David Čabla.
Takovou verzi nepotvrzuje ani výpověď Františka Maršíka a ani zprostředkovaný popis
události Mykolou Vofem sdělený Heleně Pokorné bezprostředně po události.
Disciplinární komise ČKA však uvěřila výpovědi Mykoly Volfa, který uvedl, že velmi
vzrušená a vulgární výměna názorů proběhla mezi jezdci Jiřím Svobodou a Zdeňkem
Škobisem již na dostihové dráze po doběhu 7. dostihu Letní cena čtyřletých Kajot (CH)
v důsledku protestu podaného jezdcem Jiřím Svobodou, který projednávala dostihová
komise, a proto potrestala oba zúčastněné i za nevhodné vystupování na dráze podle §
121 KDŘ. Zdeněk Škobis byl pak potrestán podle §§ 26, 310, 316 KDŘ za porušení
povinnosti zachovávat ve vzájemném styku účastníků dostihového provozu během a v
návaznosti na dostihy pravidla korektního chování, nevhodné chování vůči
reprezentantu ČKA a nevhodné vystupování v návaznosti na klusácký sport a poškození
pověsti klusáckého sportu. Disciplinární komise ČKA je přesvědčena, že popsané
chování účastníků v průběhu, ale i po skončení 12. dostihového dne 28.7.2011 (dostihový
den končí schválením výsledků posledního dostihu) podléhá pravomoci KDŘ, neboť
k jednání obou účastníků probíhalo během a v návaznosti na dostihy a není rozhodné
v jakém časovém odstupu po skončení dostihového dne došlo k popsanému jednání
účastníků.
Při stanovení délky a výše trestů bylo přihlédnuto k závažnosti jednání jednotlivých
účastníků incidentu dne 28.7.2011, k jejich předcházejícímu chování a přestupkům proti
dostihovému řádu a taktéž k časovému odstupu mezi událostí a rozhodnutím
Disciplinární komise ČKA.
Disciplinární komise ČKA projednala záležitost ve složení předseda Dik Mgr. Karel
Kadlec, (člen Technické komise ČKA), pan Ing. Jiří Šplíchal (člen Výkonného výboru
ČKA) a pan JUDr. Lubomír Rokyta.
Poučení o odvolání: Proti tomuto rozhodnutí je podle KDŘ přípustné odvolání
k Výkonnému výboru ČKA.
Mgr. Karel Kadlec předseda DiK

Zaslat: Jiří Svoboda a Zdeněk Škobis Publikovat: Věstník ČKA
***************************************************************************
**************
Česká klusácká asociace, Disciplinární komise, Čj: DiK 1-2012
Ve Slušovicích dne 30.6.2012

ROZHODNUTÍ DISCIPLINÁRNÍ KOMISE ČKA
Disciplinární komise České klusácké asociace, jako orgán České klusácké asociace
příslušný podle ustanovení § 15 písm. a) Klusáckého dostihového řádu (dále jen KDŘ) v
záležitosti kontroly medikace koně PETER PAN (F), po doběhu v 7. dostihu KAJOT
Trotteur Francais III. dne 1.6.2011 (Praha Velká Chuchle), rozhodla takto:
1/ Z doběhu 7. dostihu KAJOT Trotteur Francais III. dne 1.6.2011 (Praha Velká
Chuchle) se diskvalifikuje kůň PETER PAN (F) a mění se pořadí doběhu tohoto dostihu
takto: 1 LUCAS DE LA BASSEE (F), 2 TAIJI DE BOMO (F), 3 MAGE DU BOURG
(F), 4 PIRIAC CASH (F), 5 NEW DES COEVRONS (F). Na koně PETER PAN (F) se
pohlíží, jako kdyby v dostihu nestartoval.
2/ Trenérovi koně PETER PAN (F) Michalu Kalčíkovi se za přestupek proti pravidlům
o užívání léků uděluje sankce 30.000,-Kč.
3/ Trenérovi koně PETER PAN (F) Michalu Kalčíkovi se za přestupek proti pravidlům
o užívání léků uděluje sankce odnětí trenérské licence v délce trvání 6 měsíců, jejíž
účinnost se podmíněně odkládá na zkušební dobu do 31.12.2012.
4/ Jezdci koně PETER PAN (F) Michalu Kalčíkovi se za přestupek proti pravidlům o
užívání léků uděluje sankce odnětí jezdecké licence v délce trvání 6 měsíců, jejíž
účinnost se podmíněně odkládá na zkušební dobu do 31.12.2012.
Odůvodnění:
Disciplinární komise ČKA obdržela prostřednictvím sekretariátu ČKA odvolání Heleny
Pokorné proti doběhu 7. dostihu KAJOT Trotteur Francais III. dne 1.6.2011 (Praha
Velká Chuchle). K podanému odvolání se vyjádřil trenér a jezdec koně Peter Pan (F)
pan Michal Kalčík tak, že se nejednalo o záměrné nevydání koně na dopingovou
kontrolu ani o urychlené opuštění prostoru cíle.
Na podkladě uvedených zjištění Disciplinární komise ČKA věc projednala, posoudila a
rozhodla jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí. S ohledem na skutečnost, že (i) dostihová
komise rozhodla o vybrání koně Peter Pan (F) ke kontrole medikace, (ii) trenér a majitel
koně jsou podle § 224 KDŘ povinni dát koně k dispozici v době, na kterou byla
stanovena dopingová kontrola a další vyšetření z toho vyplývající, (iii) rozhodnutí
dostihové komise ani nemohlo být jezdci a trenérovi koně Peter Pan (F) panu Michalu
Kalčíkovi oznámeno, neboť opustil se svým koněm prostor cíle a nevyčkal pokynu
k opuštění dráhy, čímž porušil ustanovení § 271 písm. k) KDŘ, (iv) kůň vybraný ke
kontrole medikace musí být podle Metodického pokynu ČKA k uskutečnění kontroly

medikace dostihových klusáků při dostihovém dni z prostoru cíle doprovázen do prostor
určených k odběru vzorků osobou zmocněnou ČKA, tzv. "MCP Steward", (v) kůň nebyl
v době, na kterou byla stanovena dopingová kontrola k dispozici pro odběr vzorků pro
dopingovou kontrolu, závodil v rozporu s ustanoveními o užívání léků, podle ustanovení
§ 225 KDŘ a proto mu byla odejmuta peněžitá i věcná cena a na koně se pohlíží, jako
kdyby v dostihu nestartoval, podle ustanovení § 201 KDŘ. Složená kauce se vrací.
Disciplinární komise ČKA projednala záležitost ve složení předseda DiK Mgr. Karel
Kadlec (člen Technické komise ČKA), Ing. Jiří Šplíchal (člen Výkonného výboru ČKA)
a Mgr. Jiří Svoboda (člen Výkonného výboru ČKA).
Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí je podle KDŘ přípustné odvolání k Výkonnému výboru ČKA.
Mgr. Karel Kadlec předseda DiK
Zaslat: J.J.N., a.s., Michal Kalčík, MVDr. Helena Pokorná
Publikovat: Věstník ČKA
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