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Rozhodnutí výkonného výboru ČHS jakožto odvolacího disciplinárního orgánu ČHS  

 

Věc: Odvolání Libora Hrozy proti rozhodnutí disciplinárn í komise ČHS čj. DK-0001/2012 

Výkonný výbor ČHS, jakožto odvolací disciplinární orgán ČHS (§ 33 odst. 1 
Disciplinárního řádu), ve složení Zdeněk Hrubý (předseda), Jan Bloudek a Petr Resch 
(místopředsedové), Karel Berndt, Andrzej Kurowski a Jan Zozulák, rozhodl na svém jednání dne 
28.8. 2012 ve věci odvolání Libora Hrozy proti rozhodnutí disciplinární komise ČHS čj. DK – 
0001/2012 takto:  

Odvolání Libora Hrozy proti rozhodnutí disciplinárn í komise ČHS čj. DK – 0001/2012 
se v plném rozsahu zamítá.  

 

Odůvodnění 

Stěžovatel Libor Hroza se svým podáním ze dne 19.7.2012 odvolal proti rozhodnutí 
disciplinární komise ČHS čj. DK – 0001/2012, kterým byl Radku Lienerthovi 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.  

Stěžovatel Libor Hroza ve svém odvolání napadl rozhodnutí Disciplinární komise v celém jeho 
rozsahu, a to zejména z následujících důvodů: „Skutky, kterých se provinilec dopustil, nebyly 
Disciplinární komisí správně posouzeny; Disciplinární trest, který byl Disciplinární komisí udělen, 
neodpovídá správnému posouzení daného provinění.“ 

Výkonný výbor jakožto odvolací orgán se podrobně seznámil se všemi skutečnostmi a 
dokumenty týkajícími se této kauzy a na základě jejich posouzení dospěl, ve vztahu k jednotlivým 
bodům stížnosti, k těmto závěrům:  

Posouzení provinění Radka Lienerth bylo provedeno správně, v souladu s příslušnými 
ustanoveními stanov ČHS a disciplinárního řádu ČHS, neboť ustanovení, o která se disciplinární 
komise ve svém rozhodnutí opřela, plně pokrývají věcnou podstatu stížnosti, kterou Libor Hroza 
podal na Radka Lienertha.  

Při rozhodování Disciplinární komise byla vzata v potaz obě provinění, která uvedl Libor Hroza 
ve své stížnosti, což je z textu rozhodnutí Disciplinární komise zřejmé. Výkonný výbor má za to, že 
Disciplinární komise udělila jeden trest, protože dle § 9 Disciplinárního řádu ČHS platí, že 
„Projedná-li disciplinární orgán současně několik disciplinárních provinění, vysloví trest za nejtěžší 
a k ostatním přihlédne jako k přitěžující okolnosti“.  

Při posouzení stížnosti týkající se výroků provinilce Radka Lienertha na webových stránkách 
ČHS a na webových stránkách Horyinfo byl správně zohledněn fakt, že se Radek Lienerth za 
urážlivé výroky omluvil. Přitom byla vzata v potaz nejen písemná omluva ze dne 30.4. 2012 
týkající se informací na webových stránkách Horyinfo, ale také omluva v úvodu později 
aktualizované verze článku Několik informací k drytoolingu na webových stránkách ČHS. 
Požadavek omluvy ve vztahu k části stížnosti týkající se opožděného vyřizování licencí a plateb pro 
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reprezentanty není podle odvolacího orgánu relevantní. V tomto případě má význam především 
uznání chyby a poučení pro práci v budoucnosti, což ve své výpovědi Radek Lienerth uznal.  

Při udělení trestu byly zohledněny všechny podstatné skutečnosti, které uvádí § 9 
Disciplinárního řádu, zejména to, že provinění se dopustil funkcionář ČHS. Fakt, že se provinilec 
dopustil dvou provinění, neboť mu byl před rozhodnutím Disciplinární komise čj. DK-0001/2012 
udělen trest dle rozhodnutí Disciplinární komise čj. DK-0002/2012, nevzala Disciplinární komise 
dle názoru odvolacího orgánu jako přitěžující okolnost, neboť vycházela z faktu, že obě stížnosti 
věcně velmi úzce souvisí a za jedno z provinění byl již trest udělen.  

Odvolací orgán považuje uložení podmíněného trestu za odpovídající, neboť z textu rozhodnutí 
Disciplinární komise je zřejmé, že provinilec své chyby uznal a je předpoklad, že se z nich poučí do 
budoucna. Tímto se odkazuje na § 10 odst. 1 Disciplinárního řádu, který umožňuje udělit trest 
podmíněně, dospěje-li disciplinární orgán k závěru, že podmíněný trest  přiměje provinilce ke 
zjednání nápravy, což může být i řádné vykonávání funkce v dalším období.  

 

Rozhodnutí výkonného výboru ČHS o zamítnutí odvolání je součástí zápisu z jednání 
výkonného výboru ČHS, které je zveřejněno na webu ČHS – www.horosvaz.cz.  

 

Poučení 

Proti tomuto rozhodnutí výkonného výboru se nelze dále odvolat.  

 

 

Za výkonný výbor ČHS: Zdeněk Hrubý, předseda  

 

 

 

 


