
Vyjádření Revizní komise ČHS k podnětu Libora Hrozy ml. ze dne 1.6.2014 

Revizní komise ČHS po vzájemné komunikaci mezi svými členy prováděné telefonicky a 
prostřednictvím elektronické pošty dospěla ve vzájemné shodě svých členů k následujícímu 
stanovisku ve věci uvedeného podnětu. 

Z řady otázek a žádostí o sdělení stanoviska uvedených v podnětu se Revizní komise 
domnívá, že celkově lze podnět rozdělit do těchto oblastí : 
1. druh „potrestání“ L.Hrozy ml. a pravomoc jednotlivých orgánů ČHS trestat, 
2. možnost odvolání proti rozhodnutí Komise soutěžního lezení dospělých a její podjatost při 

rozhodování, 
3. povinnost L.Hrozy ml. jako reprezentanta zúčastnit se testování na FTVS, 
4. zveřejnění výsledků testů. 
K jednotlivým oblastem, jak jsou výše definovány, je názor Revizní komise následující: 

Ad 1. 

L.Hroza ml. považuje rozhodnutí Komise soutěžního lezení dospělých (dále jen jako 
Komise SLD) za trest. Z dopisu ze dne 24.01.2014, kterým bylo rozhodnutí Komise SLD 
sděleno L.Hrozovi ml., však vyplývá, že se jedná o rozhodnutí Komise SLD, která reagovala 
na porušování jeho povinností stanovených mu uzavřenými Smlouvami o zajištění sportovní 
reprezentace ČR (dále jen jako Smlouvy), spočívající v 
- v neúčasti bez omluvy na Mistrovství ČR v letech 2011 – 2013, 
- v neúčasti bez omluvy na druhém kole povinných testů členů reprezentace, 
- v porušení povinnosti vystupovat jako důstojný reprezentant ČR. 

Ač ve Smlouvách není Komise SLD uvedena jako orgán, který „dohlíží“ nad plněním 
ustanovení uvedených ve Smlouvách, vyplývá z organizační struktury ČHS, že za oblast 
reprezentace ČR na mezinárodních závodech v soutěžních disciplínách lezení na umělých 
stěnách odpovídá Komise SLD a tudíž že tato komise měla právo na základě zjištěného 
porušení povinností, k nimž se podpisem Smluv L.Hroza ml. zavázal, rozhodnout o uplatnění 
sankčních ustanovení Smluv a to jak v druhu, tak i v jejich rozsahu. Právo Komise SLD 
rozhodnout o snížení úhrady nákladů spojených s účastí na mezinárodních závodech 
zakládá též ustanovení Směrnice ČHS č.4/2009 čl.II bod 7 s přihlédnutím k ustanovení 
Organizačního řádu ČHS čl.II bod 7. 

Revizní komise se domnívá, že námitka, že Komise SLD neměla právo přijmout 
rozhodnutí uvedené v dopise z 24.01.2014, nýbrž že toto právo náleželo Disciplinární komisi, 
je chybná a neopodstatněná. 

Ad 2. 

Možnost odvolání proti rozhodnutí Komise SLD, jakož všeobecně proti rozhodnutí 
kterékoliv jiné komise, nikde v dokumentech ČHS konkrétně uvedena není. 

Odvolat se však proti rozhodnutí Komise SLD lze a to podáním k Výkonnému výboru 
ČHS, který je podle Stanov ČHS (čl.IX bod 3) odvolacím orgánem proti rozhodnutím jiných 
orgánů ČHS. 

Co se týče Revizní komise, patří do její působnosti kontrola rozhodování orgánů ČHS (viz 
Stanovy ČHS čl.X bod 5). Nepatří tedy do pravomoci Revizní komise rušit rozhodnutí Komise 
SLD, nýbrž jej jen posoudit z hlediska oprávnění k tomu jej přijmout. 

Námitkou podjatosti při rozhodování Komise SLD se Revizní komise nezabývala, neboť jí 
nebyly k této námitce doloženy žádné důkazy. 

Ad 3. 

ČHS je jediným subjektem v České republice, který je zodpovědný za reprezentaci ČR 
v horolezeckých disciplínách, tj. i ve sportovním lezení (je jediným řádným členem IFSC za 
ČR, jediným členem v Českém olympijském výboru v oblasti horolezeckého sportu, je 
považován ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy za jedinou organizaci 
v horolezeckém sportu, která reprezentuje ČR). Z tohoto důvodu vyplývá i jeho povinnost 
reprezentovat Českou republiku řádně a odpovědně.  



Komise SLD, která je pověřena zajištěním reprezentace ČR v rámci ČHS, si pro 
zabezpečení shora zmíněného úkolu řádně a odpovědně zajistit reprezentaci ČR může 
stanovit kriteria pro to, jak určit správné reprezentanty. K tomu jí měly dopomoci i výsledky 
kineziologických testů na FTVS. Povinnost účastnit se jich byla dána L.Hrozovi ml. (obdobně 
ale i ostatním reprezentantům) ustanovením Smluv čl.II bod 1.b. Bylo svobodným 
rozhodnutím L.Hrozy ml., zda chce reprezentovat ČR při dodržení podmínek Smluv nebo 
povinnosti vyplývající pro něj ze Smluv neakceptovat a reprezentace se vzdát. 

Ad 4. 

Co se týče zveřejnění výsledků kineziologických testů L.Hrozy ml., je z obecné logiky 
zřejmé, že zadavatel a plátce těchto testů (ČHS, resp. Komise SLD) obdrží všechny výsledky 
testovaných reprezentantů. V pozvánce na testování sice není výslovně uvedeno, že 
výsledky testů budou podkladem pro další rozhodování Komise SLD (a tudíž že by výsledky 
testů měly být Komisi SLD předloženy), zároveň však v pozvánce také není uvedeno, že 
výsledky testů budou soukromou informací jen pro testované reprezentanty. 

Podle e-mailové zprávy, kterou odeslal dne 05.02.2013 pracovník Laboratoře Mgr. 
J.Baláš L.Hrozovi ml., v níž mu zaslal výsledky jeho testování s jejich rozborem, dostaly se 
výsledky testů pouze k předsedovi Komise SLD T.Binderovi. Revizní komise je toho názoru, 
že odpovědnost za případné „zveřejnění“ výsledků testů L. Hrozy ml. tak padá na Mgr. 
J.Baláše a nikoliv na Komisi SLD, resp. na jejího předsedu T.Bintera. Odpovědnost za 
zveřejnění by na T.Bintera padala pouze v případě, že by obdržené výsledky poskytl T.Binter 
dalším osobám - ve svém podnětu však L.Hroza ml. takové jednání předsedy nebo kohokoliv 
z členů Komise SLD neuvádí. 

V Náchodě dne 30.09.2014 

 J.Kalivoda, předseda Revizní komise ČHS 


