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Rozhodnutí disciplinární komise HS

Ve v ci .j:DK-0010/2009                                                                                       V Praze dne: 30.3.2009

Disciplinární komise HS ve složení Roman Wimmer, Tomáš Kublák a Jind ich Pražák rozhodla na svém
zasedání dne 30.3.2009 ve v ci disciplinárního provin ní Petra Jandíka,

takto:

Disciplinární ízení se zastavuje v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 písm. g. disciplinárního ádu

Od vodn ní:

Na základ  podání p. Ji ího Baba i, zahájila s p.Petrem Jandíkem disciplinární komise HS, v souladu s § 17
disciplinárního ádu HS, disciplinární ízení pro podez ení z  provin ní dle § 1, odst.2, písm. b.disciplinárního
ádu HS. Provin ní se m l dle st žovatele dopustit následujícím zp sobem:

I. Obsazování placených funkcí bez ádných výb rových ízení.
V dob  kdy Petr Jandík prosazoval projekt „svazový redaktor“ tvrdil že „Redaktor bude

vybrán na základ ádného výb rového ízení výkonným výborem HS …“ což se zjevn
nestalo. Stejn  jako neprob hlo vyhodnocení, zda by rozsah práce, kterou by mn l Jandíkem
prosazovaný redaktor vykonávat, nezvládl sekretariát ve stávajícím složení, kdyby m l
odpovídající zadání a pat né metodické vedení.

II. vodné podez ení ze st etu zájm
Podle stanov HS v platném zn ní § 9 lenské povinnosti odst. 4. Každý len je povinen

… zdržet se všech aktivit, … i nichž by mohlo docházet ke st etu zájm ; P emž edm tem
podnikání Petra Jandíka je: Grafika, DTP, tisk, publicistika, vydavatelství, redak ní a
lektorské práce, PR, marketing, reklama. V HS však m l na starosti tytéž záležitosti!
V d sledku ehož zadával sám sob , nebo svým rodinným p íslušník m zakázky z rozpo tu HS
a sou asn  prosazoval projekty z t chto oblastí, jež zna  zat žují rozpo et HS. Dále dle
názoru p estupce využíval svého p sobení ve VV také ke zvýšení publicity svého soukromého
komer ního webu. (Viz lánky a fota z akcí repremanšaftu na jeho webu, r zné otev ené dopisy
jež se vztahovaly k výkonu jeho funkce v HS, r zná stanoviska k aktuálnímu d ní v HS
rozesílané rádoby e-maily jež byly zjevnou reklamou na tento web...) Což vyvrcholilo v situaci,
kdy jako len VV HS byl zodpov dný za propagaci HS v i lezecké ve ejnosti a sou asn
poskytoval na svém soukromém webu reklamu Rakouskému horolezeckému spolku Alpenvereinu.

mailto:disciplinarnikomise@horosvaz.cz


Disciplinární Komise HS se podáním zabývala na spole ném jednání s Revizní komisí HS, kterou
požádala o vyjád ení zda mohlo dojít ve výše uvedených p ípadech k porušení specifikovaných v § 1
disciplinárního ádu a na svém zasedání dne 30.3.2009.

K bodu I podání se Revizní komise HS vyjád ila následovn :

K výb rovému ízení na post svazového redaktora do dnešního dne nedošlo a žádné takové pracovní místo
vytvo eno VV nebylo. Pan Ji í Reiner pracuje pro HS zatím jen na základ  díl ích zadání VV HS.

K bodu II podání se Revizní komise HS vyjád ila následovn :

O st et zájm  dle § 9 odst.4. stanov HS se zcela evidentn  nejedná. Je sice pravdou, že p. Jandík m l jako len
VV na starost oblast shodnou s p edm tem svého podnikání, nicmén HS takto jen využil jeho znalostí a
dovedností v daném oboru. Není známo, že by p. Jandík n kdy využil svou funkci lena VV tak aby se na úkor

HS obohatil, jak nazna uje st žovatel. Pokud jemu nebo jeho manželce byly zadány drobné zakázky p i
tvorb lánk  do asopis  nebo tisku bulletin , byli tyto zadávány tajemníkem HS zcela v souladu s jeho
pravomocí. Podstatné však je, ze tyto zakázky p.Jandík realizoval levn ji než d íve využívaný poskytovatel

chto služeb.

Po posouzení všech okolností dosp la Disciplinární komise k záv ru, že:

Není t eba na ídit ústní jednání ú astník .

V bod  I podání nedošlo k jakémukoliv disciplinárnímu provin ní proto, že neprob hlo žádné  výb rové ízení
a pracovní místo Redaktora nebylo z ízeno a skute nosti uvedené v tomto bod  st žovatelem jsou tedy
bezp edm tné.

V bod  II podání nedošlo k jakémukoliv disciplinárnímu provin ní. Stanovisko Revizní komise k tomuto bodu
podání doplnila Disciplinární komise následovn :
Pokud se týká údajného využívání svého p sobení ve VV ke zvýšení publicity svého komer ního webu,
dosp la Disciplinární komise k názoru, že naopak p. Jandík na svém webu propagoval HS a jeho innost .
Soukromá stanoviska a názory zve ejn né na tomto webu jsou pouze v cí p.Jandíka  pokud n jakým zp sobem
nepoškozují HS. Toto se však neprokázalo. Taktéž v p ípad  propagace lenství v Alpenvereinu se jednalo o
reklamu zadavatele, nikoliv o propagaci z v le P. Jandíka. Mimo to Disciplinární komise nepovažuje nabízení
lenství v OEAV za disciplinární provin ní, pokud není doprovázeno výzvami nebo nabádáním k nevstoupení

do HS nebo vystoupení z n j.

Na základ  výše uvedených skute ností dosp la disciplinární komise HS k záv ru, že k disciplinárnímu
provin ní prokazateln  nedošlo a zastavila ízení dle § 25 písm. g) disciplinárního ádu.

Pokud se týká výzvy st žovatele k p edložení návrhu opat ení, která by v budoucnu takovýmto kolizním
situacím zabránila adresované Disciplinární komisi:

Této výzv  nem že Disciplinární komise st žovateli vyhov t vzhledem ke skute nosti, že nemá k návrh m
podobných opat ení kompetence.



Pou ení:

Proti tomuto rozhodnutí má ú astník právo podat odvolání. Odvolání je t eba podat ve lh  15 dn  ode dne
oznámení rozhodnutí disciplinárnímu orgánu,který ve v ci rozhodl.

i podání odvolání je nutno zaplatit poplatek za odvolání ve výši 1.000 K  na ú et . 1727209504/0600,( jako
var. symbol uve te – j. disc. ízení) a kopii dokladu o zaplacení p iložit k odvolání. Poplatek za odvolání se
vrací odvolávajícímu se, jestliže odvolací orgán rozhodnutí zm ní ve smyslu zmírn ní trestu nebo zruší, nebo
disciplinární orgán, který napadené rozhodnutí vydal, odvolání v plném rozsahu vyhoví.
Odvolání musí obsahovat údaj o tom, jaké rozhodnutí se napadá, z jakých d vod  a eho se odvolatel domáhá.
V p ípad , že podané odvolání nemá pot ebné náležitosti a na výzvu DK nebudou dopln ny ve lh  15 dn ,
odvolací orgán odvolání odmítne.

Za Disciplinární komisi HS.

Roman Wimmer – p edseda DK


