
Zpráva Disciplinární komise ke dni 13.9.2022 

Současné složení DK: předseda : Z.Mejstřík 
                                      místopředseda : JUDr. Michal Frabša 
                                      členové DK: Mgr. Jitka Skochová, Ing.Jiří Poláček, Jíří Kozák, Mgr. Pavel Janda 
 
Od poslední zprávy disciplinární komise v hodnoceném období nebyl svolán Senát DK za účelem 
projednání podnětu k disciplinárnímu řízení.  
 
Vážený pane předsedo  a členové předsednictva ČVS, 
 
Při osobním jednání se členy disciplinární komise předseda DK  Z.Mejstřík oznámil úmysl ukončit 
činnost v disciplinární komisi ke dni 31.12.2022 z důvodů věkové hranice pro výkon tak náročné 
funkce.  
Po projednání tohoto úmyslu se členy DK a s ohledem na zachování kontinuity činnosti DK, 
předkládám předsednictvu návrh na obsazení hlavních pozic v DK: 
Předseda :                     JUDr Michal Frabša 
Místopředseda :           Mgr. Jitka Skochová  
 
Tento návrh nechávám na posouzení Předsednictvu Českého veslařského svazu podle Statutu 
Disciplinární komise,  článku II. Jmenování a složení DK odst. 2. a 3., dále podle odst. 4.  Schvalování 
členů DK je v konečné podobě v působnosti P-ČVS. 
 
 
Dovolte mi mé krátké ohlédnutí za prací DK za posledních 7 let: 
Do funkce předsedy DK jsem vstupoval s naivní představou o činnosti DK. Tato naivní představa brzy vzala za své.   
Složení DK bylo v počátcích pouze ze členů veslařských oddílů bez právnického vzdělání ( Blanka Mikýsková, Zdeněk Krejza ). 
B. Mikýsková odstoupila z důvodů časové náročnosti práce v DK a pracovnímu vytížení.  Po verbálním napadání  zástupci SK 
Hamr  odstoupil z funkce člena DK Z.Krejza. Po těchto útocích se DK začala pohybovat ne ve veslařském, ale v právnickém 
prostředí. Proto byla DK posílena o členy s právnickým vzděláním ( JUDr Michal Frabša, Mgr. Jitka Skochová, Mgr Pavel 
Janda ).Po počáteční dopingové kauze J.Rybína nastalo dlouhodobě vyčerpávající období kauz SK Hamr versus VK Smíchov, 
poté kauza Šurý, kdy bylo plně využito právnické vzdělání členů DK.  Jedním z nejvíce komplikovaných kauz byla dopingová 
kauza Linhart. Při této kauze musel být povolán kromě lékařské komise ČVS i specializovaný lékařský tým, zabývající se 
výskytem zakázaných látek v těle. Konečná lékařská zpráva musela být zaslána na  WADU ( Světová antidopingová agentura  
k rozhodnutí ,, zda bylo porušeno  antidopingové pravidlo.  
V legislativní oblasti byl DK v roce 2017 připraven a odsouhlasen P-ČVS  Statut disciplinární komise a po více jak půlroční 
práci byl v roce 2019 připraven k odsouhlasení novelizovaný  Disciplinární řád. Poděkování za tuto náročnou práci patří 
hlavně Mgr. Jitce Skochové a JUDr. Michalu Frabšovi   
 
 
Z.Mejstřík  
Předseda Disciplinární komise 
 

 
 
 
 

 

 


