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Rozhodnutí disciplinární komise ČHS

Ve věci Č.j.: DK-0001/2012

Disciplinární komise ČHS ve složení Tomáš Kublák, Tomáš Frank a Marek Holeček rozhodla na svém zasedání 
dne 26.6.2012 v 19:00 hodin ve věci disciplinárního provinění Radka Lienertha,

takto:

Radku Lienerthovi byl udělen trest dle § 6 disciplinárního řádu zákaz výkonu funkce na dobu 1 roku, tj. 
od 26.6.2012 do 26.6.2013, s podmíněným odkladem na dobu 6 měsíců, tj. od 26.6.2012 do 26.12.2012.

Odůvodnění:

Stěžovatel Libor Hroza požadoval prošetření, zda se Radek Lienerth nedopustil provinění, při kterých mělo 
dojít k porušení povinnosti uložené vnitřními předpisy a normami schválenými příslušnými orgány ČHS, a dále 
zda nenarušil pořádek související se sportovními soutěžemi a spřípravou na ně, a zda se tak nedopustil nekázně, 
bezohlednosti a lehkomyslnosti, které jsou neslučitelné s pravidly chování v ČHS a mohou poškodit pověst 
ČHS ve vztahu ke třetím osobám. Toho se měl Radek Lienerth dopustit podle tvrzení stěžovatele tím, že jako 
vedoucí komise soutěžního drytoolingu včas nevyřídil licence a licenční poplatky závodníků v drytoolingu, a 
dále zveřejněním osobních názorů na oficiláních webových stránkách ČHS v článku "Několik informací k 
drytoolingu" z 9.2.2012 a dále na webových stránkách Horyinfo.cz, které měly poškodit osobu stěžovatele.
V této věci vyslechla disciplinární komise Libora Hrozu a Radka Lienertha na svém jednání dne 31.5.2012 v 
Praze na Strahově, a také si disciplinární komise vyžádala písemné vyjádření tajemnice ČHS Boženy Valentové 
k průběhu vyřizování licencí pro závodníky v IWC 2012. 
Z výpovědí obou účástníků řízení a z dalších podkladů disciplinární komise učinila závěr, že došlo k provinění 
Radka Lienertha. V záležitosti licencí provinilec sám doznal, že došlo ke opoždění ve vyřizování licencí pro 
závodníky v drytoolingu. Došlo k tomu omylem, protože na webu UIAA, kde se registrace licencí provádí, 
došlo od loňského roku ke změnám, kterých si Radek Lienerth v plné míře nevšiml, a v důsledku toho nebyly 
žádosti o licence prostřednictvím webového formuláře dostatečně včas řádně odeslány. To ovšem nijak nesnímá 
odpovědnost za výsledek. Radek Lienerth jako vedoucí komise pro soutěžní drytooling měl a mohl si způsoby 
řádného fungování webového formuláře na stránkách UIAA zjistit, a také si měl a mohl s dostatečným 
předstihem ověřit u pořadatelů soutěže, zda jsou licence pro závodníky v pořádku. To ve své výpovědi uznal i 
sám provnilec, a dodal, že tato příhoda je mu poučením do budoucna. Disciplinární komise zde uznala, že 
Radek Lienerth porušil povinnost danou § 9 odst. 4 Stanov ČHS, který mimo jiné ukládá řádně, svědomitě 
vykonávat svěřené funkce.
V záležitosti zveřejnění osobních názorů na webu ČHS a na webu Horyinfo.cz, ve kterých Radek Lienerth 
zmínil své názory na osobu Libora Hrozy a jeho údajné chování v době komunistického totalitního režimu, se 
disciplinární komise dotázala, zda tato tvrzení může nějak Radek Lienerth dokázat. Ten doznal, že se jednalo o 
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neověřenou informaci. Za zveřejnění se již omluvil v úvodu později aktualizované verze článku "Několik 
informací k drytoolingu". Navíc doložil, že soukromě, prostřednictvím advokátní kanceláře zaslal v obdobné 
záležitosti Liborovi Hrozovi osobní omluvný dopis.  Disciplinární komise považuje zveřejnění neověřené 
informace, která může mít za následek poškození něčí pověsti, za závažné provinění dle § 9 odst. 4 Stanov 
ČHS, který mimo jiné ukládá povinnost nestranně vykonávat svěřenou funkci, a dle § 1 odst. c), 
Disciplinárního řádu ČHS, který určuje za provinění i bezohledné a lehkomyslné jednání, které jsou 
neslučitelné s pravidly chování v ČHS. Pokud by ze strany provinilce nenásledovaly nápravné kroky, posoudila 
by takové jednání komise přísně. S přihlédnutím k tomu, že provnilec se ještě před zahájením discilinárního 
řízení stěžovateli omluvil, disciplinární komise vzala toto jako polehčující okolnost a zvolila podmínkou 
zmírněnou formu trestu.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí má účastník disciplinárního řízení právo podat odvolání. Odvolání je třeba podat ve 
lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí disciplinárnímu orgánu, který ve věci rozhodl.
Při podání odvolání je nutno zaplatit poplatek za odvolání ve výši 1.000 Kč na účet č. 1727209504/0600 (jako 
var. symbol uveďte Čj. disciplinárního řízení) a kopii dokladu o zaplacení přiložit k odvolání. Polatek za 
odvolání se vrací odvolajícímu se, jestliže odvolací orgán rozhodnutí změní ve smyslu zmírnění 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 důvodů a čeho se odvolatel domáhá. 
V případě, že podané odvolání nemá potřebné náležitosti a na výzvu disciplinární komise nebudou doplněny ve 
lhůtě 15 dnů, odvolací orgán odvolání odmítne.

Za Disciplinární komisi ČHS:

Tomáš Kublák - předseda DK


