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ROZHODNUTÍ 

 

Disciplinární panel Autoklubu České republiky ve složení Mgr. Jan Staněk, LL.M., předseda, Mgr. Lukáš 
Nezpěvák, člen a Mgr. Štěpán Poulík, člen rozhodl na základě podnětu generálního sekretáře AČR ze 
dne 11.8.2021 a Komise Off-Road AČR ze dne 28.7.2021 ve věci disciplinárního řízení soutěžícího EURO 
racing team z.s., číslo licence 21AT010801, doručovací adresa Devětsilová 384, 250 84 Květnice (dále 
jen „Soutěžící“) takto: 

 

1. Soutěžící se dopustil disciplinárního přestupku tím, že v souvislosti se soutěží v rámci 
podniku AX RB Dobřany v Orlických horách, který je součástí Mistrovství ČR v Autocrossu 
RB, který pořádal dne 12.6. a 13.6.2021 Automoto klub Dobřany v AČR v disciplíně 
Autocross RB, pan Vlastimil Peterka, nar. 8.1.2000, působící v rámci podniku jako 
mechanik Soutěžícího, tj. jako osoba, za kterou nese Soutěžící odpovědnost ve smyslu 
čl. 9.15 Mezinárodního sportovního řádu, dle kterého soutěžící je odpovědný za chování 
každé zúčastněné osoby nebo osoby provádějící pro něj služby v souvislosti se soutěží, 
mj. i mechaniků, kterým soutěžící umožní přístup do vyhrazených prostor, v době od cca 
22:15 hodin dne 12.6.2021 po dobu jedné až dvou hodin, ve vyhrazených prostorách 
pod vlivem alkoholu slovně a fyzicky obtěžoval účastníky podniku, a to včetně nezletilých 
jezdců, fyzicky a slovně napadal ředitele podniku, záchranáře a další osoby, 
sebepoškozoval se, až musel být zpacifikován a odvezen hlídkou Policie ČR, čímž  
 
Soutěžící porušil čl. 12.2.2 Mezinárodního sportovního řádu ve spojení s čl. 9.15 
Mezinárodního sportovního řádu, čímž se dopustil disciplinárního přestupku podle čl. 
2.1.1 a 2.1.4 Disciplinárního řádu (dále jen „DŘ“) Automobilového sportu AČR. 
   

2. Soutěžícímu se ukládá peněžitá pokuta ve výši 20 000 Kč, kterou je povinen zaplatit do 
10 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na účet AČR, č. ú. 107-8770880207/0100. 
 

Odůvodnění: 

1. Dne 11.8.2021 obdržel předseda Disciplinární komise Autoklubu České republiky (dále jen „DK“) 
podnět Generálního sekretáře AČR ze dne 11.8.2021 a podnět Komise Off-Road ze dne 
28.7.2021 k zahájení disciplinárního řízení se Soutěžícím, potažmo s panem Vlastimilem 
Peterkou, neboť s odkazem na zprávu sportovního komisaře a další dokumenty mělo dojít 
k závažnému špatnému chování mechanika Soutěžícího Vlastimila Peterky v noci z 12. na 
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13.6.2021 v rámci podniku AX RB Dobřany v Orlických horách, který je součástí Mistrovství ČR 
v Autocrossu RB, který pořádal dne 12.6. a 13.6.2021 Automoto klub Dobřany v AČR v disciplíně 
Autocross RB. 

2. Předseda DK rozhodnutím ze dne 7.9.2021 jmenoval disciplinární panel (dále jen „DP“) ve shora 
uvedeném složení a nařídil ústní jednání k projednání věci na 29.9.2021. DP konstatuje, že je 
dána jeho pravomoc k projednání věci na základě čl. 2.1.1 a 2.2 DŘ. 

3. K jednání dne 29.9.2021 se dostavil zástupce Soutěžícího, dále pan Vlastimil Peterka a Marek 
Duška, ředitel závodu. Tyto tři osoby byly vyslechnuty. Na předvolání se nedostavil sportovní 
komisař závodu. Na jednání byly provedeny listinné důkazy, jak popsáno dále. 

4. Po provedeném dokazování DP shledal, že má dostatek podkladů pro rozhodnutí a ve věci 
rozhodl na svém zasedání dne 29.9.2021. 

 

Obsah shromážděných a provedených důkazů 

5. DP shromáždil a provedl níže popsané důkazy, ze kterých učinil dále popsaná skutková zjištění: 

- Podnět Generálního sekretáře AČR ze dne 11.8.2021 k zahájení řízení 
Navazuje na zasedání Komise Off-Road AČR ze dne 28.7.2021 a obsahuje podklady týkající 
se incidentu, který se stal dne 12.6.2021 v rámci podniku, jen je součástí Mistrovství ČR 
v Autocrossu RB a konal se na závodišti v Dobřanech. 
 

- Zápis z výslechu ze dne 13.6.2021 osoby Vlastimil Peterka, nar. 8.1.2000 a výslech tohoto 
svědka ne jednání DP dne 29.9.2021 
Zejména z výslechu svědka zjistil DP, že svědek byl na podniku přítomen jako mechanik 
Soutěžícího, po sobotním závodě požil ve větším množství alkoholické nápoje. S dětmi 
(závodníky) blbnul, není si vědom, že by je obtěžoval a napadal, nikdy se mu to nestalo. Měl 
konflikt s jednou dospělou osobou a pak si delší čas nic nepamatuje. Pamatuje si pak 
následně, že byl svázán ve stanu záchranáři. Následně ho odvezla PČR k ošetření. Pokutu 
nedostal, přestupkové ani trestní řízení s ním vedeno není. Další den (tj. 13.6.2021) ho 
Soutěžící vykázal z areálu, od té doby se na činnosti Soutěžícího nepodílí. Je zaměstnancem 
rodiče jednoho závodníka. Potvrdil, že k incidentu došlo ve vyhrazeném prostoru okruhu a 
depa (paddocku). 
 

- Sdělení AČR ze dne 26.8.2021 
Sdělení AČR, že Vlastimil Peterka není členem AČR a nemá vydanou žádnou licenci. 
 

- Potvrzení o přijatém oznámení ze dne 14.6.2021 
Potvrzení vydané PČR, že pan Marek Duška podal oznámení o incidentu Vlastimila Peterky 
dne 12.6.2021. 
 

- Zápisy z výpovědí svědků ze dne 13.6.2021 osob – Eliška Pytlounová, Tereza Bártáková,  
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Prohlášení podepsaná nezletilými závodnicemi. Dle obsahu je měl Vlastimil Peterka dne 
12.6.2021 v průběhu celého večera slovně urážet a napadat a mělo dojít i k fyzickému 
obtěžování. Přivolaná pomoc pomohla děvčatům se pana Peterky zbavit. 
 

- Licence Soutěžícího 
Obsahuje informace o licenci Soutěžícího na rok 2021. 
 

- Zápis z výpovědi záchranářů ze dne 13.6.2021 osob – Jaroslav Vrtělka, Tomáš Stavinoha, 
Marek Ducháček, Filip Chaloupek 
Předepsané prohlášení stvrzené podpisem uvedených osob. Obsahem je prohlášení o 
průběhu incidentu dne 12.6.2021. Záchranáři byli osloveni paní Natálií Švorcovou s žádostí 
o pomoc proti agresivnímu členovi jednoho týmu. Na základě rozhodnutí ředitele závodu byl 
vykázán pan Peterka z prostoru závodiště do depa. V průběhu cesty zaútočil na ředitele 
závodu, záchranáři jej odstrčili. Po celou dobu všechny urážel. Peterka ponechán v depu, 
nebyl schopen se dostat do karavanu. Po další půl hodině opět kontaktování další dospělou 
osobou, že si chce Peterka ublížit a má na ruce krev. Po příchodu na místo zjištěno, že 
Peterka je zraněn, pomoc odmítal, byl agresivní, proto byl zpacifikován (dle vlastní výpovědi 
Vlastimila Peterky byl svázán). Přivolána hlídka PČR, která Peterku odvezla.  

 
- Zpráva sportovního komisaře ze dne 14.6.2021 

Zpráva sportovního komisaře Milana Šarovce o průběhu podniku. Zpráva o mimořádné 
události předložena samostatně. 
 

- Zpráva o mimořádní události ze dne 14.6.2021 
Zpráva sportovního komisaře Milana Šarovce shrnující celý incident s Vlastimilem Peterkou 
dne 12.6.2021. Po příjezdu na závodiště ráno dne 13.6.2021 jej kontaktoval ředitel závodu 
s informací o průběhu incidentu. Sám Šarovec nebyl incidentu přítomen. Vyslechl Peterku a 
vykázal jej z prostoru závodiště. Následně postupně sepsal „výpovědi“ obtěžovaných dívek, 
záchranného týmu, ředitele závodu a vyjádření Soutěžícího. 
 

- Zápis z výpovědi ředitele závodu Marka Duška ze dne 13.6.2021 a výslech před DP dne 
29.9.2021 
Při svém výslechu před DP stvrdil Marek Duška obsah svého prohlášení ze dne 13.6.2021. 
Dále na mapě popsal místa, kde došlo na závodišti k incidentu a jeho průběh. Cca kolem 22 
hodiny byl zavolán do prostoru mezi dráhou a kioskem, kde měl jeden člen týmu obtěžovat 
nezletilá děvčata. Na místě byl agresivní a vulgární Vlastimil Peterka. Za pomoci záchranářů 
se podařilo jej vykázat do prostoru depa. Během této komunikaci se Peterka chtěl prát, byl 
agresivní a vulgární. Po další cca půl hodině přišla paní z jednoho týmu, že se nějaká osoba 
snaží sebepoškozovat. Po příchodu zjištěno, že Peterka je od krve a má tendenci si ubližovat. 
Byl zpacifikován, ošetřen, zavolána PCŘ, která si jej odvezla. Vrátil se cca ve 4 ráno taxi. Ráno 
vše nahlásil sportovnímu komisaři.  
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- Vyjádření Soutěžícího ze dne 13.6.2021 a výslech zástupce Soutěžícího dne 29.9.2021 před 
DP 
Na místě přítomen Petr Bílek, otec závodníka. Potvrdil vykázání Peterky z týmu, za incident 
se omluvil. Na místě viděl jen druhou část konfliktu, kdy se členové záchranného týmu 
pokouší Peterku pacifikovat.  
 
Na jednání DP dorazil zmocněnec Soutěžícího, který rámcový průběh incidentu potvrdil. 
Potvrdil, že Vlastimil Peterka se nadále neúčastní činnosti Soutěžícího. Neměl se Soutěžícím 
uzavřenu smlouvu, nebyl tedy nijak finančně potrestán, byla s ním ukončena spolupráce. 
Ohledně výše rozpočtu Soutěžícího uvedl, že rozpočet je spíše v řádech jednotek milionů Kč, 
přesně nevěděl.   
 

Shrnutí skutkového stavu a právní posouzení věci 

6. Jak vyplývá ze shora uvedeného, průběh skutkového děje je v zásadě nesporný. Během svého 
výslechu Vlastimil Peterka zpochybnil v podstatě pouze to, že by děvčata obtěžoval, připustil, že 
urazil jednu dospělou osobu (Natálie Švorcová), která následně na něj zavolala další dospělé a 
další den připravovala texty prohlášení, které dotčené osoby podepisovaly. Zbytek incidentu 
nepopřel. 

7. Soutěžící měl k dispozici veškeré relevantní podklady shromážděné pro rozhodnutí, 
nerozporoval jejich obsah, nenavrhoval důkazy k jejich vyvrácení.  

8. DP tedy vzal skutkový stav za prokázaný, jak je popsaný shora.  

9. Podle čl. 9.15 Mezinárodního sportovního řádu, který je nadepsaný jako Odpovědnost 
soutěžícího, je soutěžící odpovědný za chování a opomenutí každé zúčastněné osoby nebo osoby 
provádějící pro něj služby v souvislosti se soutěží; to se týká zejména přímých nebo nepřímých 
zaměstnanců, jezdců, mechaniků, poradců nebo poskytovatelů služeb nebo cestujících, jako i 
všech osob, kterým soutěžící umožnil přístup do vyhrazených prostor.  

10. DP vzal za prokázané, že pan Vlastimil Peterka je jednoznačně osobou, za kterou nese 
odpovědnost Soutěžící. Na daném podniku se jednalo o mechanika a člena týmu. Dle DP došlo 
k incidentu jednoznačně ve vyhrazených prostorech závodiště (dráhy, tratě) a depa. Stejně tak 
je dle DP nepochybné, že k incidentu došlo v souvislosti se soutěží, během konkrétního podniku 
Mistrovství ČR. Vlastimil Peterka není disciplinárně stíhatelný, neboť není členem AČR, ani nemá 
vydánu žádnou licenci. 

11. Podle čl. 12.2.2 Mezinárodního sportovního řádu je porušením pravidel jakékoliv špatné chování 
vůči držitelům licence, činovníkům, členům personálu pořadatele, členům personálu soutěžícího 
atd. 

12. Podle čl. 2.1.1 Disciplinárního řádu AČR se za disciplinární přestupek považuje mimo jiné 
porušení Mezinárodního sportovního řádu. 

13. DP dospěl k závěru, že za prohřešky pana Vlastimila Peterky odpovídá Soutěžící. Jak je uvedeno 
ve výroku, DP rozhodl o uložení pokuty ve výši 20 000 Kč. 
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14. Přitěžující okolností je recidiva Soutěžícího, který se agresivního, násilného a vulgárního chování 
souvisejícího se soutěží dopustil v uplynulých dvou letech, byť prostřednictvím jiné osoby (září 
2019, MMČR v Autocrossu v Sedlčanech). Přitěžující okolností je také zapojení nezletilých dětí 
do incidentu. To zvyšuje závažnost celého incidentu.  

15. DP při výměře trestu přihlédl také k tomu, že další členové týmu na místě samém nijak nepřispěli 
k uklidnění pana Peterky, vše musel obstarat ředitel závodu a členové záchranného týmu. 
Soutěžící neměl členy týmu pod kontrolou a umožnil ve velké míře požívání alkoholických 
nápojů. DP shledal, že se jedná o závažný incident, jehož opakování není zásadně žádoucí na 
vícedenních podnicích s účastí nezletilých dětí. Požití nadměrného množství alkoholu ve 
večerních hodinách prvního dne podniku může mít vliv i na bezpečnost účastníků podniku další 
závodní den. 

16. Jako polehčující okolnost bere DP následnou reakci Soutěžícího, který s mechanikem Peterkou 
ukončil spolupráci a vykázal jej ze závodu ještě tentýž den (dle vyjádření Peterky musel jet do 
místa bydliště několik hodin hromadnou dopravou). 

17. Vzhledem k výši rozpočtu Soutěžícího se jeví uložená pokuta jako proporční, měla by plnit 
prevenční roli, aby se podobné incidenty do budoucna neopakovali a zároveň roli sankční.  
Současně ale vzhledem k recidivě a závažnosti jednání byla udělena pokuta ve výši dvojnásobku 
pokuty udělené v kauze Sedlčany v roce 2019. 

18. Toto rozhodnutí je účinné okamžikem doručení účastníkům řízení. Nemá odkladný účinek, 
pokud jej nepřizná NOS dle 5.3.5.1 DŘ. 

   

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání k Národnímu odvolacímu soudu AČR, a 
to do 7 dnů od doručení písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí. 

Poučení: V případě, že uložená pokuta nebude řádně a v termínu uhrazena na účet AČR, č. ú. 
107-8770880207/0100 (uhrazením se rozumí připsání na účet nebo předložení výpisu 
o odeslání pokuty), může dojít k uložení trestu zákazu činnosti, minimálně do doby 
uhrazení této pokuty. Prokázání úhrady uložené pokuty je plně povinností 
potrestaného. 

 

V Praze dne 29.9.2021 

        Mgr. Jan Staněk, LL.M. v.r. 
        Předseda Disciplinární komise AČR 


