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Základní data

Odvolací a kontrolní komise je zřízena na základě Stanov Českého svazu
házené schválených 29. srpna 2015 a je kontrolním a revizním orgánem
ČSH. Vykonává rovněž činnost odvolacího orgánu druhého stupně v
případech specifikovaných vnitřními předpisy ČSH.

Historicky první Odvolací a kontrolní komise byla zvolena 29. srpna 2015 na
Konferenci ČSH v Praze ve složení:

• Ing. Eva Hacklová

• Mgr. Ivana Sládková

• RNDr. Ing. Zbyněk Voráč

• JUDr. Josef Skácel

• Ing. Jiří Opava

Ustavující schůze OKK proběhla 10. září 2015, na které byl předsedou komise
zvolen JUDr. Josef Skácel a místopředsedou Ing. Jiří Opava.

Po rezignaci RNDr. Voráče dne 18. listopadu 2015 funguje komise ve
čtyřčlenném složení.
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Odvolací činnost

Odvolací a kontrolní komise vykonává v rámci pravomocí jí svěřených
odvolací činnost v případech rozhodovaných na základě soutěžního a
disciplinárního řádu ČSH. V řízení vystupuje jako odvolací orgán druhého
stupně, tzn. že se k ní dostávají odvolání proti rozhodnutí Soutěžní komise
ČSH nebo Disciplinární komise ČSH. V období 09/2015 – 12/2016 řešila
komise celkem jedenáct případů odvolání proti takovým rozhodnutím.

Během projednávání všech odvolání se OKK řídila příslušnými předpisy ČSH
a rozhodovala v termínech v nich uvedených s maximální snahou o co
nejrychlejší projednání odvolání tak, aby bylo rozhodnuto rychleji než ve
stanovené lhůtě.

Ambicí OKK bylo vždy rozhodnout tak, aby byla její případná budoucí
rozhodnutí předvídatelná, tzn. rozhodovat o věcně a procesně
obdobných věcech ve shodných intencích.

S existencí nového odvolacího orgánu byly zaznamenávány z počátku
také časté nedostatky a pochybení v náležitostech podání jednotlivých
odvolání. OKK se snažila aktivně tyto náležitosti osvětlovat široké
házenkářské veřejnosti, aby bylo zajištěno její maximální právo na
odvolání.
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Odvolací činnost
případy řešené v roce 2015

Přijetí 

odvolání

Odvolání proti 

rozhodnutí

Odvolatel Vydání 

usnesení

Znění usnesení

9. 10. 2015 DK – o trestu Václav Klimt 19. 10. 2015 Odmítnutí

odvolání

26. 10. 2015 SK – o kontumaci Talent Plzeň 30. 11. 2015 Zrušení 

rozhodnutí SK

12. 11. 2015 DK – o trestu Milan Malina 28. 12. 2015 Zrušení

rozhodnutí DK

23. 11. 2015 SK – o kontumaci HK S. Ústí n. L. 18. 12. 2015 Zrušení

rozhodnutí SK

11. 12. 2015 DK – o trestu Adam Ptáčník 18. 1. 2016 Potvrzení

rozhodnutí DK
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Odvolací činnost
případy řešené v roce 2016

Přijetí 

odvolání

Odvolání proti 

rozhodnutí

Odvolatel Vydání 

usnesení

Znění usnesení

15. 1. 2016 DK – o trestu HK Baník Most 2. 2. 2016 Odmítnutí 

odvolání

11. 4. 2016 SK – o sehrání utkání 

v náhradním termínu

SKH Polanka 

nad Odrou

5. 5. 2016 Změna

rozhodnutí SK

22. 4. 2016 SK – o kontumaci HC Zlín 11. 5. 2016 Zrušení

rozhodnutí SK

25. 5. 2016 SK – o kontumaci HBC Strakonice 6. 6. 2016 Potvrzení

rozhodnutí SK

10. 6. 2016 SK – o stanovení 

pokuty - rozhodčí

DHC-SVŠ Plzeň 13. 7. 2016 Potvrzení

rozhodnutí SK

14. 6. 2016 SK – o stanovení 

pokuty – rozhodčí

SHK Veselí n. M. 13. 7. 2016 Potvrzení

rozhodnutí SK
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Kontrolní činnost

OKK se věnovala ve svém působení zejména odvolací činností. Kontrolní

činnost vykonávala na základě podnětů od členů ČSH, kterými se snažila

maximálně zabývat a řešit je, a to buď předáním příslušnému odbornému

orgánu ČSH anebo vydáním doporučení směrem k Exekutivě ČSH.

Řešení podnětů pro OKK nepodléhá žádným termínům. Komise tedy vždy

nejprve vyhodnotila urgentnost dané záležitosti a dle toho ji také řešila a o

řešení informovala zasilatele podnětu.

OKK již naplánovala aktivní kontrolní činnost, která bude podrobně

prezentována v prvním čtvrtletí roku 2017.

OKK si v září 2016 vyžádala v rámci své kontrolní činnosti u prezidenta ČSH

Ing. Bendla prostřednictvím předsedy OKK JUDr. Skácela zprávu z auditu

ČSH a společnosti CS Handball s.r.o. Tato zpráva byla zpracována

nezávislým auditorem a má být jedním z pokladů pro kontrolní činnost.

Zpráva z auditu zatím nebyla dána OKK k dispozici.
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Kontrolní činnost
řešené podněty 2015

Podnět Výsledek

Neplatnost ustanovení o 

omezení startů v sezóně

2015/2016

Doporučení Exekutivě

OKK konstatovala neplatnost článku SŘH a doporučila 

Exekutivě ČSH zrušení

EXE se odmítla doporučením řídit a vše ponechala v 

sezoně 2015/2016 v platnosti

Narušení regulérnosti volby do 

OKK zmínkami preferujícími jen 

určité kandidáty v projevech 

jedné z předsedajících (Mgr. 

Šrámkové)

Odpověď podateli

Pravidla pro volbu do OKK neomezovala vystupující 

na konferenci (v jiné věci) komentovat kandidáty pro 

volbu do OKK, námitka měla být vznesena přímo na 

konferenci při těchto nekorektních projevech

Návrh na úpravy a opravy v 

Disciplinárním řádu

Předání LPK

Návrhy na úpravy a opravy DŘH byly předány 

Legislativně-právní komisi, která je přislíbila zohlednit při 

revizi DŘH

Odlišná úprava prodloužení a 

7 m hodů v Rozpisu poháru od 

úpravy v pravidlech IHF

Odpověď podateli

OKK se podnětem dále nezabývala z důvodu 

úspěšného uzavření ročníku. 
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Kontrolní činnost
řešené podněty 2016

Podnět Výsledek

Ukončení utkání v případě, že 

dojde v jeho průběhu k 

diskvalifikaci jediného 

funkcionáře družstva staršího 

18 let – přezkoumání 

rozhodnutí orgánů JmKSH

(říjen 2016)

Doporučení Exekutivě

Ukončení utkání v případě, že dojde k diskvalifikaci 

jediného zletilého funkcionáře, nemá v legislativě ČSH 

jednoznačný podklad.

Doporučeno EXE, aby se zabývala vyjasněním 

ustanovení s tím souvisejících, zejména čl. 44 SŘH.

EXE schválila 25.11.2016 výklad čl. 31 a 44 SŘH

Věc „neoprávněného“ 

přestupu a odvolání proti 

rozhodnutí soutěžního úseku

Odpověď podateli

OKK není odvolacím orgánem ve věci Přestupového 

řádu, tím je Exekutiva ČSH, ke které byl podatel 

odkázán

Nepřesné zakotvení povinnosti 

mít příslušný počet aktivních 

rozhodčích v legislativě ČSH

Odpověď podateli

Zaslány odkazy na legislativu a rozhodnutí ve věci 

pokut za porušení povinnosti mít aktivní rozhodčí, která 

dokládala i jasné zakotvení povinnosti v legislativě
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Kontrolní činnost
podněty vzešlé z činnosti OKK

Podnět Výsledek

Sjednocení odvolacího 

procesu dle Soutěžního a 

Disciplinárního řádu ČSH –

aktuálně je odlišný

Problematika rámcově přednesena předsedkyni LPK 

ČSH Mgr. Šrámkové.

Zatím otevřeno k další diskuzi.

Nejednoznačná disciplinární 

vazba mezi soutěžemi řízenými 

ČSH a mezinárodní WHIL

(květen 2016)

Doporučení Exekutivě

OKK doporučila EXE, aby se zabývala vyjasněním 

disciplinární vazby mezi WHIL a soutěžemi ČSH v 

legislativních předpisech ČSH, a to i v návaznosti na 

připravovanou společnou mezinárodní soutěž mužů.

Zatím není známa reakce ze strany EXE.
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Ostatní činnost

Workshop se členy soutěžní komise

Dne 1. června 2016 došlo ke schůzce členů OKK a Soutěžní komise ČSH,
na které mělo dojít k vyjasnění důvodů některých rozhodnutí SK a jejich
lepšímu pochopení ze strany členů OKK.

Schůzce byl mimo členy komisí přítomen také prezident ČSH Ing. Bendl a
předsedkyně legislativně-právní komise ČSH Mgr. Šrámková, která celou
schůzku řídila.

V průběhu schůzky došlo k projednání rozhodnutí SK, která OKK do té
doby zamítla nebo změnila a vyjasnění důvodů, proč tomu tak bylo. Díky
nálezům OKK tak mohlo dojít k nápravě důvodů pro zamítnutí v
budoucnosti, např. kvalitnější zdůvodňování rozhodnutí ze strany SK, lepší
definici povinností spojených s předloženými registračními průkazy před
utkáním v předpisech pro novou sezónu apod.

Dalším výsledkem schůzky byla dohoda na tom, že si OKK vždy vyžádá v
případě odvolání k rozhodnutí SK ještě dodatečné stanovisko SK ČSH k
souvislostem, které ji k rozhodnutí vedly.
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Zveřejňování a komunikace

OKK usiluje o maximální transparentnost v její činnosti a rozhodování. Z
tohoto důvodu zveřejňuje veškerá svá rozhodnutí ve formě usnesení na
internetových stránkách ČSH, při respektování pravidel pro ochranu
osobních údajů (začerňováním těchto údajů). Na stejném místě jsou
přístupny i zápisy z jednání komise.

Pro přímou komunikaci s OKK byla zřízena e-mailová adresa, do které mají
přístup pouze členové OKK, což zaručuje diskrétnost v případném šíření
přijatých informací, a je možné zde přijímat podněty jakéhokoliv člena ČSH.

Adresa sama o sobě ale nemůže sloužit pro řádná podávání odvolání, která
mají svá pravidla a musí být zaslána doporučeně poštou. Lze ji však využít k
další komunikaci v souvislosti s odvoláním a k samotnému informování OKK o
tom, že bylo odvolání podáno.

okk@chf.cz

OKK je nezávislým odvolacím a kontrolním orgánem ve struktuře Českého
svazu házené, která je volena přímo Konferencí ČSH, které také jediné
podléhá. Všichni členové OKK si jsou vědomi odpovědnosti, která jim byla
zvolením svěřena a pracují a rozhodují dle svého nejlepšího vědomí ve
prospěch házené u nás.

Výroční zpráva OKK ČSH – 09/2015-2016

11



Výroční zpráva Odvolací a kontrolní komise Českého 

svazu házené za období 09/2015 – 12/2016

Zpracováno: 20. ledna 2017
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