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Rozhodnutí disciplinární komise ČHS

Ve věci Č.j.: DK-0002/2012

Disciplinární komise ČHS ve složení Tomáš Kublák, Tomáš Frank a Marek Holeček rozhodla na svém zasedání 
dne 26.6.2012 v 18:30 hodin ve věci disciplinárního provinění Radka Lienertha,

takto:

Radku Lienerthovi byl udělen trest dle § 3 disciplinárního řádu, veřejné napomenutí. Udělený trest bude 
vykonán zveřejněním tohoto rozhodnutí na webu ČHS.
Současně disciplinární komise ukládá dle § 29 odst. 2 disciplinárního řádu plnění, a to upravit znění 
článku zveřejněném na webu ČHS dne 9.2.2012 "Několik informací k drytoolingu" tak, aby položka 
startovného, kterou obdržela Lucie Hrozová od korejských pořadatelů závodu IWC Korea 2012, nebyla 
v jakémkoliv smyslu zahrnuta mezi položky finanční podpory od ČHS. Dále v tomtéž článku odstranit 
výrazy, jenž obsahují slovní spojení "reálné náklady" nebo "celkové náklady", a též odstranit s nimi 
spojené finanční hodnoty vyjádřené v procentech.

Odůvodnění:

Stěžovatelka Lucie Hrozová v disciplinární stížnosti na Radka Lienertha, vedoucího komise soutěžního 
drytoolingu ČHS, vyjádřila přesvědčení, že se dotyčný narušil pořádek související se sportovními soutěžemi a s 
přípravou na ně, a též že se dopustil i nekázně, bezohlednosti a lehkomyslnosti, které jsou neslučitelné s 
pravidly chování v ČHS a mohou poškodit pověst ČHS ve vztahu ke třetím osobám, a také že jmenovaný 
nevykonával svěřenou funkci řádně, svědomitě a nestranně, jak mu ukládají za povinnost Stanovy ČHS. Toho 
se měl Radek Lienerth dopustit zveřejněním nepravdivých infomací na webu ČHS v článku "Několik informací 
k drytoolingu" ze dne 9.2.2012, a v diskusi pod článkem na webu Lezec.cz., které se měly týkat finančních 
nákladů Lucie Hrozové na účast v jednotlivých závodech IWC 2012 v drytoolingu.
V této věci vyslechla disciplinární komise Libora Hrozu, který měl zmocnění od Lucie Hrozové ji zastupovat, a 
Radka Lienertha na svém jednání dne 31.5.2012 v Praze na Strahově.
Z výpovědí obou účastníků řízení vyplnulo, že každá ze stran sporu chápe pojem náklady na účast v závodě 
rozdílně. Ve vztahu k tomu, co bylo uvedeno v článku "Několik informací k drytoolingu" se disciplinární 
komise zvláště zajímala, jak Radek Lienerth stanovil stoprocentní hodnotu pro pokrytí nákladů na účast v tom 
kterém závodě. Jím popsaná metoda není podle disciplinární komise objektivní, a nemůže takovou být ani 
jakákoliv jiná metoda. Disciplinární komise považuje hodnotu financí, nezbytných pro účast na závodě za zcela 
subjektivní hodnotu. Každý člověk může mít zcela jinou představu a potřeby pro to, aby se daného závodu 
mohl zučastnit, zvláště pak, pokud se snaží o maximální úspěch v soutěži. Proto uvedení procentní hodnoty z 
takzvaně reálných, respektivě celkových nákladů na účast v závodě, jak Radek Lienerth uvedl v článku 
"Několik informací k drytoolingu", je závadějící a nepřesné. Navíc do této procentní hodnoty u závodu IWC v 
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Koreji bylo v uvedeném článku zahrnuto i startovné ve výši 1000 Euro, což ale byly finance poskytnuté 
pořadatelem závodu přímo Lucii Hrozové, tedy nejednalo se o finance od ČHS. Je nutné při informování o 
podpoře závodníků od ČHS důsledně oddělovat to, co poskytuje ČHS, a neslučovat tuto hodnotu s tím, co 
závodníci získají sami jako své soukromé finance.
Rovněž ohledně informací, které Radek Lienerth zveřejnil na webu Lezec.cz, dospěla disciplinární komise k 
názoru, že se jedná o nepřesné informace. Zástupce Lucie Hrozové doložil, že například cena letenky do Koreje 
byla vyšší, než Radek Lienerth na stránkcáh Lezec.cz tvrdil. Ovšem jako závažnější v diskusi na webu Lezec.cz 
disciplinární komise posoudila tvrzení Radka Lienertha, jenž naznačovala, že Lucie Hrozová nejednala "na 
rovinu", když jej neinformovala o obdržení startovného od pořadatelů závodu IWC v Koreji. Jak bylo výše 
řečeno, startovné v tomto případě byl soukromý příjem Lucie Hrozové, a ta neměla žádnou povinnost o tom 
informovat. Lucie Hrozová tudíž jednala řádně a uvedené výroky ji neprávem stavěly do pozice špatně jednající 
osoby.
Disciplinární komise tak v souhrnu uznala argumetny Lucie Hrozové, že informace zveřejněné Radkem 
Lienerthem byly nepřesné, a disciplinární komise uznala, že Radek Lienerth nejednal v souladu s § 9 odst. 4, 
který mimo jiné klade za povinnost členům ČHS vykonávat řádně a nestranně svěřené funkce.

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. Poplatek 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


