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Rozhodnutí disciplinární komise HS

Ve v ci .j:DK-0011/2009                                                                                       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 Aleny Ottové epelkové,

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 pí. Alenou Ottovou epelkovou, disciplinární komise HS,
v souladu s § 17 disciplinárního ádu HS, disciplinární ízení pro podez ení z  provin ní dle § 1, odst.2,
písmeno. b.disciplinárního ádu HS. Provin ní se m la dle st žovatele dopustit následujícím zp sobem:

I. Porušení rozhodnutí Výkonného Výboru (VV) ze dne 26.2.2008 bod . 15.
Dne 26.2.2008  bylo u in no rozhodnutí VV o tom, že dopln ní VV za odstoupivší So u

Boštíkovou prob hne na ádné Valné hromad  (VH) ádnou volbou (!), p emž Alena Ottová
epelková v rozporu s tímto rozhodnutím za adila na program jednání VV konaném den p ed

ádnou VH a to na 28.3.2008 kooptaci V. Širla, v d sledku ehož byl den p ed ádnou VH
kooptován na post 1. místop edsedy pom rem hlas  3:3 (!), nebo  p i rovnosti hlas  rozhoduje -
hlas p edsedy.

i tomto kroku Alena Ottová epelková jednak porušila výše uvedené rozhodnutí VV (zápis
. 8 bod . 15 !) a sou asn  p i za azování kooptace V. Širla na po ad jednání VV konaném

28.3.2008 porušila sm rnici .2/2007 O jednání VV I. Svoláváni a podklady pro jednání odst. 3.
Tímto porušila  Stanovy HS v platném zn ní §9 lenské povinnosti odst. 1) Každý len je povinen
dodržovat stanovy, rozhodnutí orgán HS, všechna pravidla stanovená HS; odst. 4) Každý len
je povinen ádn  sv domit  a nestrann  vykonávat sv ené funkce …

Osobn se cítím, tímto krokem Aleny Ottové epelkové, krácen na svých lenských právech
vyplývajících ze stanov HS, v platném zn ní §8 lenská práva odst. 3 Každý len má právo
hlasovat a volit od 18-ti let v ku a být volen od 21-ti let v ku do všech orgán HS.

II. Manipulace p i schvalování kolektivními orgány HS.
Na jednání Centrální vrcholové komise HS (CVK) konaném 5. 4. 2008 na Škrovád  se
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usnesli její delegáti v bod  jednání . 2 na požadavku, aby p i projednávání zn ní návrhu „Statut
CVK, OVK“ (Statut) na sch zi VV mohli obhajovat t i zástupci CVK. (Tento požadavek byl schválen
za p ítomnosti Aleny Ottové epelkové a sou asn  byl ádn  podán prost ednictvím sekretariátu

HS.) P emž  Alena Ottová epelková za adila návrh Statutu na program jednání VV, aniž by
dodržela sm rnici .2/2007 O jednání VV I. Svoláváni a podklady pro jednání odst. 3 a sou asn
neuskute nila koresponden ní hlasování len  VV o tom, zda bude požadavku CVK na ú ast t í
zástupc  CVK p i projednávání Statutu vyhov no a p edložila VV návrh Statutu vypracovaný leny
pracovní komise p i CVK dopln ný jen o jednostranné p ipomínky vypracované na její objednávku,
aniž by leny VV seznámila s požadavkem CVK!

Dle mého názoru tímto krokem znevážila práci lidí, jež se podíleli na p íprav  tohoto
dokumentu a sou asn  tak dala najevo svou neúctu k len m této komise a jednostrann  tak
ovlivnila rozhodování VV ve sv j prosp ch, ímž porušila Stanovy HS v platném zn ní §9 lenské
povinnosti odst. 1) Každý len je povinen dodržovat stanovy, rozhodnutí orgán HS, všechna
pravidla stanovená HS; odst. 4) Každý len je povinen ádn  sv domit  a nestrann  vykonávat
sv ené funkce …

III.       Ú elové manipulování p i zve ej ování zápis  jednání VV na webových stránkách HS.
Podle vnit ní sm rnice HS . 2/2007 O jednání VV HS je uvedeno v ásti IV Zápis z jednání

v odst. 5) Zápis z jednání je po odsouhlasení bezodkladn  zve ejn n na webu HS. P emž zápis
.8 z jednání VV konané 26.2.2008 byl zve ejn n s více než dvoum sí ním zpožd ním a to až dlouho

po té, kdy byl zve ejn n zápis . 9 z pozd jšího jednání konané 28.3.2008! Dle sm rnice Organiza ní
ád eského horolezeckého svazu ásti II. Orgány HS 1. edseda HS zejména ídí sekretariát
HS a zodpovídá za jeho innost, zodpovídá za prezentaci HS v médiích.

Krom  toho jsem p esv en o tom, že za ádné zve ejn ní na webu HS lze považovat pouze
vyv šení na titulní stran , tak aby každý len, který si nastavil oznamování novinek prost ednictvím
e-mailu, byl o tomto informován a byl tak upozorn n na skute nost, že byl vyv šen nový zápis
z jednání VV! Sou asná praxe „ala chytrá horákyn “, kdy jsou zápisy z jednání VV bez oznámení
na titulní stran  schovávány v kolonce „infocentrum/zápisy“ tak íkajíc vybízí k t mto nekalým
praktikám a brání tak ve ejné kontrole statutárního orgánu HS.

       IV.       Podez ení z neoprávn ného vyplácení mzdových refundací z rozpo tu HS a mzdy
statutárního zástupce HS.

Výše uvedená Alena Ottová epelková si podle všeho nechávala proplácet mzdové náhrady za
as strávený p i innostech souvisejících s výkonem její funkce p edsedy HS, na což dle mého

názoru, nemá žádný nárok vyplývající z platných interních p edpis  tohoto o. s. Stejn  tak není
k dohledání sm rnice HS na základ  které si nechávala proplácet mzdu statutárního zástupce ve
výši 5 000,- K  m sí . Z výše uvedeného rovn ž vyplývá, že si tutéž innost nechávala proplatit od

HS dvakrát.

Mam za to, že p edsedkyn HS, jako osoba požívající ur ité d ry lenské základny, by m la
z titulu své funkce striktn  dodržovat veškerá platná usnesení orgán HS a ustanovení vnit ních

edpis  tohoto ob anského sdružení a zejména by m la jednat nestran  tak aby svým p íkladným
jednáním byla vzorem pro všechny jeho leny a nem la by jednat v duchu hesla „Všichni jsme si rovni,

kte í však rovn jší“



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 :

Pokud jde o údajné porušení rozhodnutí VV ze dne 26.2.2008 a o údajné porušení sm rnice . 2/2007 O jednání
VV:
VV je oprávn n jako každý jiný orgán svá rozhodnutí revidovat, upravovat a m nit. Pakliže tedy jak vyplývá ze
zápisu z jednání VV ze dne 28.3.2008,  Alena Ottová epelková za adila na program jednání kooptaci nového
lena VV za odstoupivší So u Boštíkovou a žádný z len  VV proti tomuto nevznesl námitku s odkazem na

nedodržení sm rnice . 2/2007, je tedy z ejmé, že všichni lenové VV se za azením tohoto bodu souhlasili a
tím zárove  souhlasili se skute ností že nebyla dodržena lh ta na p edání podklad  k jednání dle sm rnice .
2/2007.  Hlasování o kooptaci nového lena VV tedy prob hlo v souladu s vnit ními p edpisy HS.

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

Alena Ottová epelková se nedopustila žádného porušení stanov ani vnit ních p edpis HS uvedených
st žovatelem v tomto bod . Viz. níže uvedené zd vodn ní Disciplinární komise.

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

Vzhledem k problému se schvalováním zápisu z jednání VV ze dne 26.2008 koresponden ní cestou byl tento
zápis schválen až na jednání VV dne 23.4.2008 a po té neprodlen  zve ejn n v souladu s ustanoveními
sm rnice HS . 2/2007 i s dodatkem obsahujícím datum schválení.

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

Alen  Ottové epelkové byla proplácena odm na statutárního zástupce HS na základ  sm rnice . 11/2006 ve
výši 5 000,- K  m sí . Dále pak byla se jejím zam stnavatelem uzav ena na základ  žádosti HS
o uvol ování zam stnance ze dne 25.3.2005, Smlouva o uvol ování zam stnance dle § 128. odst. 3 zák.
.65/1965 a to dne 31.3.2005 kde je dohodnutá refundace mzdy za zam stnance.

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. Disciplinární komise se po prostudování
podklad  zcela ztotožnila  se záv rem Revizní komise.

V bod  II podání nedošlo k jakémukoliv disciplinárnímu provin ní. Stanovisko Revizní komise k tomuto bodu
podání doplnila Disciplinární komise následovn :

Dne 5.4.2008 na svém jednání na Škrovád  se CVK usnesla, že její návrh Statutu CVK a OVK by m li na
jednání výkonného výboru obhajovat t i její zástupci. Sm rnice HS . 2/2007 O jednání výkonného výboru ve
své ásti V., bod 2. stanoví, že podn t k jednání výkonného výboru musí být doru en na sekretariát HS
nejpozd ji 14 dní p ed termínem jednání výkonného výboru. Je-li tato lh ta spln na, musí být podn t za azen



do programu nejbližšího jednání výkonného výboru. Neznamená to ale, že bude hned na tomto jednání VV
spln n obsah podn tu, dokonce to ani p edkladateli podn tu nedává právo na ú ast p i jednání VV, protože ve
sm rnici HS o Jednání výkonného výboru v ásti V., odst. 5 je uvedeno: P edkladatel nemá automatické
právo ú asti na jednání výkonného výboru, to získá pouze pokud ho výkonný výbor na jednání pozve.
St žovatel ve svém disciplinárním podání uvádí, že Alena epelková-Ottová s podn tem neseznámila leny
VV. St žovatel v podkladech poskytnutých disciplinární komisi nedodal žádnou písemnost, která by dokládala,
kdy a jaký podn t byl na sekretariát dodán. Samotná ú ast Aleny epelkové-Ottové na jednání CVK na
Škrovád  dne 5.4.2008 není podstatná, nebo  sm rnice . 2/2007 jasn  ur uje, jak má být podn t k jednání
výkonnému výboru dodán. Disciplinární komise p esto provedla zjišt ní skute ností na sekretariátu HS a
získala starou korespondenci, ze které vyplývá, že žádost t í len  CVK o ú ast na jednání výkonného výboru
byla doru ena elektronickou poštou na sekretariát dne 15.4.2008. Datum jednání výkonného výboru bylo
23.4.2008, z ehož vyplývá, že p edkladatelem podn tu nebyla dodržena 14 denní lh ta doru ení podn tu na
sekretariát HS p ed jednáním výkonného výboru. Nevznikla tak povinnost za adit podn t do programu
daného jednání výkonného výboru. St žovatel dále upozor uje, že nebylo o ú asti t í zástupc  CVK na jednání
výkonného výboru uskute no koresponden ní hlasování, které by rozhodlo, zda zástupce CVK pozvat.
Sm rnice HS . 2/2007 O jednání výkonného výboru ve své ásti VI. Koresponden ní hlasování, odst. 1 zní:
V p ípad , že je nutné u init rozhodnutí d íve, než je stanoven termín p íštího jednání výkonného výboru m že

edseda HS rozhodnout o uspo ádání elektronického hlasování. Z uvedeného je patrné, že koresponden ní
hlasování p edseda HS m že uspo ádat, ale není stanoveno, že musí. Je plným právem p edsedy HS uvážit,
zda má uspo ádání koresponden ního hlasování opodstatn ní. Z dalších zjišt ných skute ností vyplývá, že
zpožd ný podn t pro jednání výkonného výboru ze dne 15.4.2008 byl zástupcem CVK zaslán krom
sekretariátu také len m VV, takže st žovatelova výtka, že Alena epelková-Ottová p i jednání VV
neseznámila jeho leny s požadavkem CVK je irelevantní, protože ze vzájemné korespondence vyplývá, že o
podn tu minimáln  od 15.4.2008 v li. Na samotném jednání VV byl návrh Statutu CVK a OVK projednán,
viz. bod .10 Zápisu z jednání výkonného výboru ze dne 23.4.2008, kde bylo rozhodnuto o ustanovení pracovní
skupiny za ú asti p edsedkyn HS Aleny epelkové-Ottové a mimo jiné také i t í zástupc  CVK, která bude
na zn ní statutu pracovat.

V bod  III podání nedošlo k jakémukoliv disciplinárnímu provin ní. Disciplinární komise se po prostudování
podklad  zcela ztotožnila  se záv rem Revizní komise.

V bod  IV podání nedošlo k jakémukoliv disciplinárnímu provin ní. Disciplinární komise se po prostudování
podklad  zcela ztotožnila  se záv rem Revizní komise.

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 a r zným pocit m a názor m uvedených v podání:

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


