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Rozhodnutí disciplinární komise ČHS 

 

Ve věci č. j.  DK-001/2015                                             V Praze dne 17. dubna 2015 

 

Disciplinární komise Českého horolezeckého svazu ve složení Marek Holeček, 

Vladimír Rezek a Tomáš Frank na svém zasedání dne 11. 3. 2015, potvrzeném na 

zasedání dne 15. 4. 2015 ve věci disciplinárního provinění Jiřího Kalivody rozhodla 

takto: 

Přestupci se uděluje disciplinární trest dle § 2. Odst. 1 a. disciplinárního řádu, veřejné 

napomenutí s podmínečným odkladem na zkušební dobu šesti měsíců dle § 10 

disciplinárního řádu. 

 

Odůvodnění: 

Disciplinární komise dospěla k závěru, že přestupce naplnil formálně podstatu 

přestupku tím, že zanedbal lhůty k vyřízení stížnosti podané k posouzení Revizní 

komisi ČHS, za jejíž chod byl v uvedené době, jakožto její předseda, zodpovědný. 

Lhůty k vyřízení stížností byly v době, kdy k přestupku došlo jednoznačně stanoveny 

stanovami Českého horolezeckého svazu, a přestupce si jich měl být vědom. Tím byla 

zkrácena práva stěžovatele, Libora Hrozy st., který předsedovi revizní komise Jiřímu 

Kalivodovi poslal podnět k přešetření  uděleného trestu uděleného Liboru Hrozovi 

ml.  kterého v uvedené věci zastupuje z důvodu jeho dlouhodobého působení 

v zahraničí. 

 

Disciplinární komise na svém zasedání rozhodla o udělení nejmírnější formy 

potrestání podle disciplinárního řádu, neboť ve věci shledala řadu polehčujících 

okolností (např. že podle vyjádření J. Kalivody neobsahovalo podání Libora Hrozy st. 
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formální znaky podání Revizní komisi, dále pak, že Revizní komise vydala 30. 9. 2014 

své stanovisko k uvedenému případu). Svoji sehrál i fakt, že ve stejné době Jiří 

Kalivoda na svůj post předsedy RK z důvodu časové zaneprázdněnosti rezignoval, a 

věnoval se především předání agendy komise. 

Podmíněný odklad účinku trestu disciplinární komise zvolila zejména s ohledem na 

skutečnost, že konání přestupce nepovažuje za závažné porušení vnitřních směrnic 

horolezeckého svazu a konstatuje, že Revizní komise toliko nestihla projednat případ 

ve formálně stanovených termínech.  

 

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí mají účastníci řízení právo se odvolat do 15ti dnů ode dne 

doručení rozhodnutí disciplinárního orgánu k odvolacímu orgánu, jímž je výkonný 

výbor ČHS. 
 

 

Za Disciplinární komisi ČHS 

Tomáš  F R A N K; předseda DK 

 

 


