
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA FAVORIT BRNO, SPOLEK 
Křížkovského 416/22, 603 67  Brno, Česká republika 

 

  

         +420543211813 – sekretariát, +420731617155  – tajemník TJ  e-mail: favorit.brno@cbox.cz,  www.favoritbrno.cz,  
             IČ:13694171, DIČ:CZ13694171,vedena u KS v Brně, spisová zn.: L 64  Bankovní spojení:  ČSOB Brno, č.ú.: 377 372 373/0300 

 

w
w

w
.F

A
V

O
R

IT
B

R
N

O
.c

z 

V Brně dne 18. 9. 2018 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

Pozastavení závodní činnosti člena Tělovýchovné jednoty Favorit Brno, Vojtěcha Řepy 
Výkonný výbor TJ Favorit Brno na svém řádném jednání dne 3. 9. 2018 projednal podnět Oddílu 
rychlostní cyklistiky týkající se možného porušení disciplinárního řádu v bodech: 
 

1) Úmyslné nebo opakované porušování metodických pokynů, statusů TJ Favorit Brno, 
případně obdobných směrnic a metodiky Sportovního centra provozovaných nebo zařazených 
pod TJ Favorit Brno,  
 
2) Úmyslné a dlouhodobé nedodržování pokynů trenérů nebo vedoucích pracovníků,  
 
3) Zištné jednání v rozporu s dobrými mravy se snahou získat finanční nebo jiné výhody 
v rámci TJ Favorit Brno,  
 
4) Úmyslné narušení sportovní atmosféry a to vyhrožováním, schválnostmi, neférovým nebo 
hrubým jednáním,  
 
5) Hrubým způsobem a úmyslně porušovány či nedodržovány závazky plynoucí ze smluv, 
stanov TJ Favorit Brno nebo jiných ujednání závazných pro TJ Favorit Brno,  
 
6) Ohrožování a znevažování dobrého jména TJ Favorit Brno nebo Sportovního centra 
zřízeného pod TJ Favorit Brno. 
 
Jmenovaná disciplinární komise po řádném a důkladném prozkoumání všech dostupných 
důkazů dospěla k názoru, že bezpochybně došlo k porušení výše uvedených bodů a rozhodla o 
vině Vojtěcha Řepy. Jako trest mu byl uložen v souladu s disciplinárním řádem zákaz závodní 
činnosti na dobu 15 dnů. Usnesení nabylo právní moci dnem 17.9.2018 a stejným dnem začíná 
i období pozastavení činnosti. Další kroky v této věci budou činěny v souladu s interními 
stanovami, disciplinárním řádem TJ Favorit Brno a Českého svazy cyklistiky. 
Ke skutečnostem uvedeným výše bych rád uvedl, že celou situaci považujeme za velice 
nešťastnou, zejména u závodníka, který je v TJ Favoritu Brno třetím rokem a TJ Favorit Brno ho 
dovedla až do reprezentace, k zisku medailových umístění na Mistrovství České republiky a 
dalším sportovním úspěchům. 
 Bohužel, i přes napomínání a snahu o narovnání celé situace ze strany TJ Favorit Brno bylo 
dlouhodobé opakované porušování základních pravidel spolku Vojtěchem Řepou a 
podporované rodinnými příslušníky v posledních měsících natolik neúnosné, že disciplinární 
řízení je této situaci jedinou spravedlivou cestou, jak v celé záležitosti postupovat.  
Závěrem za TJ Favorit Brno deklaruji připravenost jednat s Vojtěchem Řepou, využít všech 
dostupných postupů, aby došlo k narovnání celé této nešťastné situace. 

 

 

Valenta Zdeněk 
tajemník TJ Favorit Brno a předseda disciplinární komice  

   

mailto:favorit.brno@cbox.cz
http://www.favoritbrno.cz/

