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Zápis z jednání 

Disciplinární komise Pražského svazu stolního tenisu 

01/2019 
dne 1. dubna 2019 

 

Místo konání:budova ČUS, Zátopkova 100/2, Praha 6 – Strahov 

Členové Disciplinární komise PSST: Martin Bajtler (předseda), Zuzana Kaplanová, Jiří 

Fausek 

Přítomní účastníci řízení: Rostislav Novosad, Martin Melíšek 

Další pozvaní účastníci řízení: zástupce sportovního klubu Slovan KST Bohnice, který 

se omluvil a zaslal písemné vyjádření. 

Zaslaná vyjádření k průběhu zápasu: přímí účastníci zápasu poslali svá písemná 

vyjádření. 

 

PROGRAM JEDNÁNÍ:  

Podnět pana Martina Melíška, týkající se fyzického napadení doprovodu hráčů 

AC Sparta Praha a nesportovního chování hráče Slovan KST Bohnice pana 

Rostislava Novosada v utkání 4. třídy mužů Slovan KST Bohnice H vs. AC Sparta 

Praha J dne 27. 02. 2019. 

 

PRŮBĚH JEDNÁNÍ: 

Disciplinární komise PSST zahájila disciplinární řízení na základě podnětu od pana Martina 

Melíška, který se týkal utkání 4. třídy mužů mezi družstvy Slovan KST Bohnice H a AC 

Sparta Praha J, konaného dne 27. 2. 2019. Obsahem podnětu bylo nesportovní chování a 

fyzické napadení doprovodu soupeře ze strany hráče Slovan KST Bohnice pana Rostislava 

Novosada při tomto utkání. 

Disciplinární komise vzala při svém jednání v úvahu související dokumenty: 

 Zápis z projednávaného utkání (příloha č. 1) 

 Podnět pana Martina Melíška (příloha č. 2) 

 Písemné vyjádření pana Rostislava Novosada 

 Písemná vyjádření ostatních aktérů utkání: Terezy Bartoňové, Sergeje Zerkala 

(oba Sl. Bohnice) a Martina Zítka 

 Písemné vyjádření klubu Slovan KST Bohnice prostřednictvím pana Vladimíra 

Kadavého 
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 Rozpis PSST „Mistrovské soutěže družstev mužů a žen pro sezónu 2018/2019“ 

 Disciplinární řád ČAST 

 Stanovy ČAST 

 Pravidla stolního tenisu ČAST 

 

Disciplinární komise se snažila při svém jednání objasnit všechny podstatné okolnosti tak, 

jak se ve skutečnosti udály, a projednala fakta uvedená ve všech souvisejících 

dokumentech a v písemných vyjádřeních všech zúčastněných. Disciplinární komise dále 

v rámci objektivního a spravedlivého posouzení zvážila všechny polehčující a přitěžující 

okolnosti. 

Polehčujícími okolnostmi byla snaha ostatních hráčů domácího klubu řešit nevhodné 

chování svého spoluhráče ještě při utkání samém, bezprostřední telefonická a následná 

písemná omluva předsedy klubu Slovan KST Bohnice pana Vladimíra Kadavého hráčům 

soupeře podle článku 612. f) Disciplinárního řádu ČAST účinné napomáhání při 

objasňování projednávaných provinění a podle článku 612. d) projevení lítosti a uznání 

pochybení. 

Přitěžujícími okolnostmi bylo podle článku 613. f) především to, že hráč Rostislav 

Novosad svým nesportovním jednáním a fyzickým napadením diváka ovlivnil regulérnost 

zmíněného utkání. Při disciplinárním řízení bylo potvrzeno, že v určitých okamžicích by 

bylo možné nesportovní chování klasifikovat i jako napadení, což může být za určitých 

okolností považováno za trestný čin. 

 

Po zvážení všech uvedených okolností Disciplinární komise PSST jednomyslně schválila 

následující 

ROZHODNUTÍ: 

1) Disciplinární komise PSST uděluje oddílu stolního tenisu Slovan KST Bohnice 

podle článku 604.02 a) Disciplinárního řádu ČAST důtku, neboť podle článku 603.02 

Disciplinárního řádu ČAST došlo při utkání 4. třídy mužů mezi družstvy Slovan KST 

Bohnice „H“ a AC Sparta Praha „J“ k narušení regulérního průběhu tohoto utkání. 

 

2) Disciplinární komise PSST uděluje panu Rostislavu Novosadovi podle článku 

604.01 d) Disciplinárního řádu ČAST disciplinární trest zastavení závodní činnosti 

na 15 měsíců. Přitěžujícími okolnostmi bylo, že nesportovní výroky a fyzické 

napadení diváka panem Novosadem zásadním způsobem narušily průběh utkání. Pan 

Novosad navíc zcela nevhodným způsobem vyjadřoval své emoce v přítomnosti 

nezletilých a mladistvých hráčů včetně jejich doprovodu. Tento fakt se potvrdil 

disciplinární komisi při osobním vyjádření pozvaných aktérů napadení a v zaslaných 

vyjádřeních účastníků utkání. Disciplinární komise vzala v úvahu osobní účast pana 
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Novosada a jeho snahu vysvětlit své chování a proto neudělila maximální možný trest 

18 měsíců. 

Disciplinární tresty zastavení závodní činnosti začínají dnem následujícím po schválení 

Disciplinární komisí PSST. Disciplinární trest pana Rostislava Novosada zastavení 

závodní činnosti na 15 měsíců začíná dnem 5. dubna 2019 a končí dnem 4. 

července 2020.   

 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat k Výkonnému výboru PSST a to do 15 dnů ode 

dne oznámení. 

 

PŘÍLOHY: 

Příloha č. 1: Zápis o utkání 4. třídy mužů mezi družstvy Slovan KST Bohnice „H“ a AC 

Sparta Praha J ze dne 27. 02. 2019 

Příloha č. 2: Podnět pana Martina Melíška  

 

 

 

V Praze dne 8. dubna 2019  

 

                                                                         

       _______________________________ 

Ing. Martin Bajtler 

předseda Disciplinární komise PSST 

  

 

 


