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Č.j:  2/2019            vyřizuje: Vladislav Rezek               v  Praze dne 30. 4. 2019 
 
 
 
Věc:  Rozhodnutí disciplinární komise 
 
Disciplinární komise Českého horolezeckého svazu (dále jen DK) ve složení Vladislav Rezek - 

předseda komise, Miloslav Šramota a Jakub Filip na svém zasedání dne 15. 03. 2019 uskutečněném 

po nařízeném ústním jednání v sídle Českého horolezeckého svazu (dále jen ČHS) se stranami 

disciplinárního řízení vedeném na podnět Jiřího Olivy a Jana Zozuláka, proti Petru Reschovi (člen 

výkonného výboru ČHS) 

rozhodla takto: 

Petru Reschovi se uděluje disciplinární trest veřejného napomenutí podle §3 Disciplinárního řádu 

ČHS. 

 

Odůvodnění: 

09. 01. 2019 byla uvědomena DK o doručení podnětu k zahájení disciplinárního řízení učiněného 

Jiřím Olivou a Janem Zozulákem (dále jen stěžovatelé) proti Petru Reschovi členovi výkonného 

výboru ČHS (dále jen obviněný), pro jeho údajně lživé výroky pronesené na valné hromadě ČHS 

dne 24. 03. 2018, jež měly poškodit na dobrém jménu, jak stěžovatele osobně, tak jimi vedený 

spolek České sportovní lezení z. s. (dále jen ČSL) a měly být způsobilé poškodit stěžovatele i v jejich 

činnostech. Podle stěžovatelů, tak činil obviněný záměrně s cílem ovlivnit mínění na valné 

hromadě přítomných členů ČHS před následně projednávanými tématy. Podle stěžovatelů se tak 

dopustil provinění podle § 1 odst. 2 pism. b) disciplinárního řádu ČHS. 

Předmětný výrok obviněného podle podání stěžovatelů zněl (citováno přesně bez úprav): „Myslím, 

si prostě, že kluci nedokážou si tu zásadní chybu vůbec přiznat. To, že jednoznačně prezentovali svůj 

záměr oddělení ČSL a zastřešení soutěžního lezení na začátku je jednoznačný fakt, který vzešel 

z několika stran, a kluci si to podle mého nepřiznávají. Taky jsem si Jirky vždycky hrozně vážil jako 

člověka, který je podle mě otec tady soutěžního boulderingu tady v České republice už tím prvním 

závodem kdysi Na Brumlovce…, tak dneska říkám, bohužel, tím, že se té lži vyhýbá a není schopen ji 

ani sobě přiznat, tak bohužel prostě dneska je to partner, kterej není hodnověrnej a jde proti vůbec. 
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Já mu nevěřím. Nevěřím ani Jirkovi Olivovi ani Honzovi Zozulákovi, kteří jsou dneska přítomni. Na 

tohleto bych chtěl říct ještě jednu věc. Nedávno jsem si přečetl na … (nesrozumitelné)… zhruba před 

čtyřmi lety jsme byli osloveni a sekretariát pracoval na smlouvě a na podpoře firmy Rock Point 

Českému horolezeckému svazu. Tehdy Honza Zozulák, a říkám to tady strašně nerad, ale tehdy 

Honza Zozulák se objednal na jednání k firmě Rock Point a téměř veškerou podporu firmy Rock 

Point přetáhl směrem k boulderingovým závodům. Jako člen výkonného výboru, který byl první, a 

měl všechny informace, a těch lží a nepravd je tady obrovský množství, a dokud si to kluci sami 

neuvědoměj, tak prostě nebudou mít kredit někoho, kdo je schopen pracovat. Já jim nevěřím ani 

nos mezi očima. Já jim nevěřím, nezlobte se na mě. A je mi to hrozně líto.“ 

Obviněný znění výroku nerozporoval. Stěžovatelé v podnětu navíc uvádějí odkaz na audiovizuální 

záznam z valné hromady. DK se rozhodla považovat znění výroku za prokázané. 

Z obsahu podnětu vyvodila komise 2 body obvinění: 

1) Stěžovatelé považují za vědomě vyslovenou nepravdu, když obviněný tvrdil, že prvotním 

záměrem aktivit stěžovatelů bylo odtržení sportovního lezení od ČHS. V podnětu se 

vyjadřují, že odtržení byla pouze jedna z variant jejich projektu, jehož cílem bylo „vyvolání 

otázek o změně vedení úseku sportovního lezení (…)1. Primárně stěžovatelé usilují o setrvání 

v ČHS (…)2“.  

2) Za vědomě nepravdivé považují i nařčení Jana Zozuláka z nekalého jednání, jehož 

podstata měla spočívat ve zneužití informací o probíhajícím jednání společnosti Rock Point 

a ČHS, k nimž měl jako tehdejší člen výkonného výboru přístup. Zneužití mělo spočívat 

v domluvení si osobní schůzky se zástupci společnosti a přetažení veškeré podpory 

k boulderingovým závodům, z nichž měl osobně profitovat. 

Obě strany byly před konáním ústního jednání vyzvány, aby předem doručily veškeré písemné 

důkazy na podporu svých tvrzení. Obě strany dostaly také možnost přivést na řízení svědky. 

K bodu číslo 1) 

Ve své úvodní řeči na projednání tohoto bodu při ústním jednání (15. 03. 2019), stěžovatel J. Oliva 

změnil podstatu obvinění, když se vyjádřil, že lživost výroku obviněného neshledává v tvrzení, že 

prvotním záměrem stěžovatelů bylo odtržení sportovního lezení od ČHS. Přitom, jak bylo výše 

citováno, v podnětu pro zahájení disciplinárního řízení je výslovně uveden jako primární záměr 

                                                 
1
 s tím, že přímé odtržení sportovního lezení od ČHS bylo možnou variantou. 

2
 s možností demokratické volby kompetentních lidí z řad segmentů, které sportovní lezení zastupují, a dále vyšší 

transparentnosti a spravedlivého rozdělení finančních prostředků získaných díky sportovnímu lezení. (Zbytky 

citovaných vět uvádíme takto pod čarou, abychom se vyhnuli podezření vytržení částí vět z kontextu. V odůvodnění 

nejsou uvedeny celé, protože s podstatou obvinění nesouvisí.)  
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projektu setrvání v ČHS. Stěžovatel vysvětlil, že výrok obviněného je lživý pouze v části, kdy 

konstatuje neschopnost stěžovatelů si tento záměr (odtržení sportovního lezení od svazu) sami 

sobě přiznat. Vzhledem k překvapivosti tvrzení byl J. Oliva ještě členy DK znovu dotazován, zda svůj 

výrok míní konkrétně tak, jak je výše uvedeno a stěžovatel přisvědčil. 

Disciplinární komise kategoricky odmítá řešit pravdivost výroků typu, co si členové svazu sami sobě 

přiznávají a nepřiznávají. S tímto postojem na ústním jednání paradoxně souhlasil i sám stěžovatel. 

K bodu ještě nutno dodat, že obviněný zajistil řadu písemných svědectví od osob, jež se účastnili 

různých jednání se zástupci ČSL např: svědectví předsedy ČHS Jana Bloudka, člena výkonného 

výboru Davida Urbáška, Karla Krčmáře, reprezentačního trenéra Tomáše Bintera, zaměstnankyně 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy nebo Elišky Karešové a Radima Antoše. Ze všech 

shodně vyplývá prvotní snaha stěžovatelů odtrhnout sportovní lezení od ČHS. S tímto důkazním 

materiálem měli stěžovatelé možnost seznámit se 2 dny před ústním jednáním. 

K bodu číslo 2) 

Východisko rozhodování  

Podstatou druhého bodu je obvinění z jednání v podstatě odpovídajícímu přečinu pomluvy podle 

§ 184 trestního zákoníku, jehož se dopustí ten, „kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je 

způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, 

narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu“.  

Důležitý pro porozumění výše zmiňované skutkové podstaty, je význam termínu nepravdivý údaj. 

Užitečné přiblížení pojmu nabízí rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 7 Tdo 726/2004: „K tomu, aby 

se mohlo jednat o údaj, jehož nepravdivostí (tj. rozporem se skutečností) je podmíněna trestní 

odpovědnost za trestný čin pomluvy podle § 206 odst. 1 TrZ musí být jeho pravdivost ověřitelná.“3 

K tomu nutno dodat, že i v disciplinárním řízení ČHS platí zásada presumpce neviny. Jinými slovy, 

lživost výroku musí být nepochybná, jinak za něho obviněný nemůže být potrestán. Důkazní 

břemeno v této situaci leží na straně stěžovatelů a pro úspěch v řízení, musejí nepravdivost výroku 

prokázat. 

Dále musí být výrok způsobilý jiného poškodit. O naplnění tohoto znaku však nepanovaly v řízení 

výraznější pochybnosti. 

Důkazní stav 

Stěžovatelé i obviněný si na podporu svých tvrzení přizvali každý jednoho svědka a předložili 

písemné podklady. Obviněný zaměstnankyni sekretariátu ČHS Boženu Valentovou a písemné 

                                                 
3
 Tehdy byl účinný ještě „starý“ trestní zákon, dnes je pomluva upravena v ustanovení § 184 tr.z. 
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vyjádření bývalé zaměstnankyně sekretariátu ČHS Radany Plevkové. Stěžovatelé si přizvali člena 

statutárního orgánu ČSL Jiřího Žáka. 

Svědkyně B. Valentová vypověděla, že v době, kdy probíhala jednání mezi ČHS a společností Rock 

Point zavolal Jan Zozulák na sekretariát ČHS a zajímal se o stav jednání a další informace ohledně 

komunikace společnosti Rock Point a ČHS. Toto tvrzení ve svém vyjádření potvrdila i Radana 

Plevková. Ze strany sekretariátu bylo stěžovateli vyhověno, ačkoli jim hovor připadal podezřelý, 

protože J. Zozulák do této chvíle neměl s věcí nic společného. 

Svědek Jiří Žák vypověděl, že při získávání podpory od společnosti Rock Point neměl žádné 

informace od J. Zozuláka. Navíc tvrdí, že o tom, že jedná se společností Rock Point, věděl jen velice 

úzký okruh osob a J. Zozulák do něho určitě nepatřil. 

Stěžovatel J. Zozulák výše zmíněnou výpověď B. Valentové nepopřel. Prohlásil pouze že si už na věc 

nepamatuje. Na druhou stranu si jasně pamatoval, že Jiřímu Žákovi nepředával žádné informace. 

Také kategoricky popírá, že by měl domluvenou osobní schůzku se zástupci společnosti, jak uvedl 

v projevu na valné hromadě obviněný. 

Stěžovateli byla jako důkaz zaslána ještě kopie emailové komunikace mezi Jiřím Žákem a osobou 

z vedení  společnosti Rock Point . V předložené komunikaci byla tato osoba požádána  J. Žákem o 

vyjádření ke genezi spolupráce mezi společností Rock Point a ČSL (tehdy se jednalo o projekt 

Lezení do škol), pro účely disciplinárního řízení. Odpověď této osoby obsahovalo sdělení, že 

osobně s tímto procesem neměl nic společného, že věc vyřizovala jiná osoba, která si údajně 

myslí… a následuje text o několika odstavcích psaný J. Žákem, který se zde najednou objevuje, aniž 

by bylo z předešlé komunikace zřejmé, jak se k osobě z vedení společnosti Rock Point dostal.  

Disciplinární komise je toho názoru, že výpověď jedné osoby o názorech, které zastává jiná osoba, 

a to ještě formou potvrzení textu předepsaného ještě třetí osobou, je jako důkaz nepřijatelná.  

Sám obviněný nebyl na ústním jednání přesvědčen o pravdivosti svého výroku v části o osobní 

schůzce J. Zozuláka se zástupci společnosti Rock Point a v této věci ho korigoval i výkonný výbor 

ČHS v zápise z jednání výkonného výboru ze dne 18. 06. 2018. 

Závěry DK 

Na základě výše uvedených důkazů došla DK k závěru, že není nade vší pochybnost prokázána 

lživost výroku o zneužití informací J. Zozulákem. Je však třeba připomenout, že zneužití nebylo ani 

prokázáno.  

Proti stěžovatelům mluví zejména svědectví zaměstnankyně sekretariátu ČHS, jejíž důvěryhodnost 

nebyla ani náznakem zpochybněna a neschopnost J. Zozuláka vysvětlit proč požadoval informace o 
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jednání se společností Rock Point, ačkoli ve věci nebyl nijak zapojen.  

Svědectví Jiřího Žáka mluví jednoznačně ve prospěch stěžovatelů, ale výpovědní hodnota jeho 

svědectví je oslabena velkou mírou osobní zainteresovanosti do celé věci o čemž svědčí mimo jiné i 

fakt, že osobně sháněl ve společnosti Rock Point pro účely řízení důkazní materiál. Pokud by 

hypoteticky ke zneužití informací došlo, byl by J. Žák hlavní osobou z informací profitujících a 

v podstatě spolupachatelem (znovu připomínáme, že zneužití v žádném případě nelze považovat 

za prokázané).  

Komise však vyhodnotila jako prokazatelně lživou část výroku hovořící o osobní schůzce mezi 

stěžovatelem a zástupci předmětné společnosti, za což mu byl vyměřen trest veřejného 

napomenutí jako nejnižší možný. Vina byla totiž shledána jen v podružné části celého výroku a 

škodlivé následky předmětné části jsou sami o sobě minimální. 

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. 

 

Předseda disciplinární komise: Vladislav Rezek 

 

Rozhodnutí vypracoval: Jakub Filip 
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