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Rozhodnutí výkonného výboru ČHS jakožto odvolacího disciplinárního orgánu ČHS  

 

Věc: Odvolání Libora Hrozy proti rozhodnutí disciplinárn í komise ČHS č.j. DK-0003/2012 

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, Jiří Šťastný a Jan Zozulák, rozhodl na svém 
jednání dne 26.1. 2013 ve věci odvolání Libora Hrozy proti rozhodnutí disciplinární komise ČHS 
č.j. DK – 0003/2012 takto:  

Odvolání Libora Hrozy proti rozhodnutí disciplinárn í komise ČHS č.j. DK – 0003/2012 
se v plném rozsahu zamítá.  

 

Odůvodnění 

Stěžovatel Libor Hroza st. se svým podáním ze dne 6.12.2012 odvolal proti rozhodnutí 
disciplinární komise ČHS č.j. DK – 0001/2012 ze dne 13.11. 2012, kterým mu byl udělen trest dle 
§  Disciplinárního řádu ČHS, a to veřejné napomenutí.  

Stěžovatel L. Hroza st. se odvolal proti rozhodnutí Disciplinární komise a napadl je v celém 
jeho rozsahu, a to zejména z následujících důvodů:  

„a) Skutek, kterého se údajně odvolatel dopustil, nebyly Disciplinární komisí správně 
posouzeny; 

b) Disciplinární trest, který byl Disciplinární komisí udělen, neměl být udělen.“  

V závěru svého odvolání L. Hroza st. navrhl, aby výkonný výbor změnil rozhodnutí Disciplinární 
komise a nahradil jej novým rozhodnutím v tomto znění.“ Disciplinární řízení se zastavuje“. 

--- 

Výkonný výbor ČHS jakožto odvolací orgán se podrobně seznámil se všemi skutečnostmi 
a dokumenty týkajícími se této kauzy včetně výroků L. Hrozy st., které byly předmětem stížnosti 
a následného disciplinárního řízení, a nechal si vypracovat právní rozbor předmětného 
disciplinárního řízení. Na základě těchto podkladů dospěl k následujícímu závěru:  

 Disciplinární komise postupovala při posouzení výroků L. Hrozy st., které byly předmětem 
stížnosti, velmi mírným způsobem. Uvedené výroky bylo možno posoudit přísněji, s důsledkem 
v podobě zpřísnění trestu. I přes tuto skutečnost se výkonný výbor rozhodl trest nezpřísňovat a 
potvrdil rozhodnutí disciplinární komise, tj. odvolání zamítl.  

Rozhodnutí výkonného výboru ČHS o zamítnutí odvolání je součástí zápisu z jednání 
výkonného výboru ČHS konaného ve dnech 25.-27.1. 2013, které je zveřejněno na webu ČHS – 
www.horosvaz.cz.  
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Poučení 

Proti tomuto rozhodnutí výkonného výboru se nelze dále odvolat.  

 

 

Za výkonný výbor ČHS: Zdeněk Hrubý, předseda  

 

 


