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Vyjádření Revizní komise ČHS k podnětu Libora Hrozy ze dne 22. 12. 2016 

Popis situace 

Dne 22. 12. 2016 obdržela revizní komise ČHS podnět od Libora Hrozy (dále též „předkladatel“) ve 
věci facebooku:  

 

Posílám vám podnět k prověření, zda nejde ze strany Čhs o šikanu jejího člena. V tomhle konkrétním 
případě o šikanu mé osoby. Jak jsem zjistil byla mi zastavena možnost komentovat příspěvky na FB 
stránkách svazu. Když jsem zjišťoval proč, bylo mi odpovězeno paní Valentovou následující.  

 

Ahoj Libore,  

tvůj přístup byl, po opakovaném upozornění, kvůli tvým urážlivým komentářům zablokován.  

zdravím  

B  

 

Odmítám názor, že by mé příspěvky na BF svazu byly nějak urážlivé. A navíc si nejsem vědom, že by 
mě kdokoli upozorňoval a navíc opakovaně, že na Fb stránkách svazu, Čhs nějak urážím.  

Zastavení možnosti psát komentáře na FB stránka Čhs považuji za šikanu své osoby ze strany Čhs za 
za projev nedemokratického řízení Čhs.  

S pozdravem Horám zdar  

Libor Hroza 

 

Nález 

Dotazem na sekretariátu ČHS revizní komise zjistila následující: 

i) Facebookový účet (dále „FB“) ČHS slouží na rozdíl od oficiálního webu ČHS primárně jako 
marketingový nástroj, tj. spíše jako prostředek marketingové komunikace (vytváření 
pozitivního vztahu) pro mnohem širší skupinu lidí se zájmem o horolezectví než jsou členové 
svazu, jeho účel není primárně jako nástroj pro komunikaci s členskou základnou.  

ii) Přístup předkladatele ke komentářům na FB ČHS byl dle administrátora FB zablokován 
poprvé na 14 dnů někdy v období před březnem 2016. Inkriminované příspěvky a tudíž ani 
přesná datace nejsou archivovány.  

iii) Podruhé byl přístup předkladateli zablokován na dalších 14 dnů dne 17. března 2016 
s odůvodněním, že se jednalo o příspěvky, které zasahují do práv třetích osob, jsou 
nepravdivé a zasahují do jejich cti a dobré pověsti. Dále administrátor uvádí: „Domnívám se, 
že jako provozovatel Facebooku máme ze zákona povinnost mazat příspěvky, které zasahují 
do práv třetích osob, jsou nepravdivé a zasahují do jejich cti a dobré pověsti. Pokud bychom 
je nemazali, budeme odpovědní za vzniklé škody.“ Předmětné příspěvky byly smazány 
z veřejné verze FB, ale jsou archivovány a revizní komise obdržela ofocené obrazovky s 
těmito příspěvky.  
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iv) Potřetí byl přístup předkladateli ke komentářům na FB ČHS zablokován dne 16. července 
2016 se stejným odůvodněním viz výše, a to natrvalo. Revizní komise obdržela ofocenou 
obrazovku obsahující inkriminovaný příspěvek, který byl z veřejného FB smazán, ale je 
archivován.  

 

Revizní komise následně prostudovala inkriminované příspěvky a dle názoru komise se jedná o 
příspěvky, u nichž je odůvodněná obava administrátora, že by mohly být označeny jakožto příspěvky, 
které zasahují do práv třetích osob, jsou nepravdivé a zasahují do jejich cti a dobré pověsti.  

Revizní komise se necítí být arbitrem v otázce, zda takové příspěvky odporují nějakému zákonu a je 
nějaká zákonná povinnost administrátora je smazat. Revizní komise je nicméně toho názoru, že se 
jedná o příspěvky za hranicí elementární slušnosti a v rozporu se zásadami chování v rámci spolku.  

Konkrétně se jedná o 

a. Komentář ze 17 března 2016, kdy předkladatel uvádí, že ČHS nemá a nezveřejňuje 
nominační kritéria pro reprezentaci. Přitom, jak zjistila revizní komise, nominační 
kritéria jsou nejméně od roku 2011 řádně zveřejněna na webu ČHS nejpozději 
počátkem února daného roku. Byla dostupná i v době, kdy předkladatel napsal 
uvedený komentář, a to již více než měsíc, konkrétně od 5. 2. 2016 - viz link: 
http://www.horosvaz.cz/soutezni-lezeni/informace-pro-zavodniky/nominacni-
pravidla-dospeli/nominacni-pravidla-dospeli-2016/. Podle názoru revizní komise o 
tom předkladatel z pozice člověka, který se v soutěžním lezení pohybuje nejméně 
osmnáct let a který je trenérem jednoho z našich nejúspěšnějších reprezentantů, 
musel vědět. Jeho formulace i tón tak mají navíc potenciál naplnit definice provinění 
dle disciplinárního řádu ČHS §1 odst. 2 písm. c) (tj. mohou poškodit pověst ČHS) a 
písm. d) (uvedení nesprávného údaje). Revizní komisi nepřísluší hodnotit, zda 
k provinění opravdu došlo, to by bylo úkolem disciplinární komise.   
 

b. Komentář z 16. července 2016, kdy předkladatel nevhodným přirovnáním uráží 
závodníka, který se standardně kvalifikoval do reprezentace. Podle názoru revizní 
komise je taková urážka za hranicí fair play a má, mimo jiné s přihlédnutím ke 
skutečnosti, že předkladatel je v závodních kruzích známou osobou, potenciál 
demotivovat další závodníky od reprezentace ČR a poškodit pověst ČHS a nemá na 
spolkové platformě místo.  

 

Vyjádření  

Revizní komise se případem zabývala pouze v rozsahu své působnosti, do které patří a v souvislosti 
s případem připadá v úvahu kontrola souladu rozhodnutí orgánů ČHS se stanovami a vnitřními 
předpisy. Nezabývala se případnými porušeními stanov či jiných vnitřních předpisů ze strany 
předkladatele, protože toto jí dle stanov nepřísluší. Rovněž se nezabývala otázkami organizačně 
administrativního řízení, které jí rovněž nepřísluší.  

Na základě výše uvedených zjištění komise nedospěla k názoru, že by postup administrátorů FB ČHS a 
sekretariátu ČHS (který podléhá VV ČHS) byl v tomto daném konkrétním případě v rozporu se 
stanovami nebo některým vnitřním předpisem.  

http://www.horosvaz.cz/soutezni-lezeni/informace-pro-zavodniky/nominacni-pravidla-dospeli/nominacni-pravidla-dospeli-2016/
http://www.horosvaz.cz/soutezni-lezeni/informace-pro-zavodniky/nominacni-pravidla-dospeli/nominacni-pravidla-dospeli-2016/
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Revizní komise je toho názoru, že vzájemné urážky na svazový facebook nepatří a že administrátoři 
facebooku mají odpovědnost nejen z hlediska dodržování právních předpisů, ale i z hlediska úrovně a 
zachování pravidel slušného chování. Je na jejich rozhodnutí jakou formu zvolí. Mazání komentářů a 
blokování přístupu patří v odůvodněných případech mezi standardní nástroje. Jelikož facebook ČHS je 
primárně marketingový nástroj, nikoli nástroj svazové komunikace, revizní komise by rovněž nic 
nenamítala, pokud by u příspěvků nebyla možnost komentovat vůbec.  

Revizní komise by však rozhodně nesouhlasila s případným selektivním vymazáváním nesouhlasných 
komentářů, pokud by tyto nebyly urážlivé nebo jinak v rozporu s dobrými mravy, případně v rozporu 
s platnými zákony.  

 

 

 

 

V Praze, dne 22. března 2017 

 

 

zapsal Martin Mašát 

předseda Revizní komise ČHS 

 


