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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 a 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 fungovala komise až do
roku 2017 ve čtyřčlenném složení. V říjnu 2017 byla do týmu nově
kooptována Mgr. Zuzana Bělinová.
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Aktuální složení OKK:
JUDr. Josef Skácel

Ing. Eva Hacklová

Mgr. Ivana Sládková

Mgr. Zuzana Bělinová

Ing. Jiří Opava



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 roku 2017 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.
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Odvolací činnost
případy řešené v roce 2017

proti rozhodnutí Soutěžní komise

Přijetí 

odvolání

Odvolání proti 

rozhodnutí

Odvolatel Vydání 

usnesení

Znění usnesení

04/2017 Pořádková pokuta STM Olomouc 11.5.2017 Potvrzení

rozhodnutí SK

04/2017 Proti kontumaci DHC Slavia 

Praha

15.5.2017 Potvrzení

rozhodnutí SK

08/2017 Zamítnutí žádosti o 

převod práv

Házená Tišnov 24. 8. 2017 Zrušení

vrácení SK

09/2017 Opakované 

zamítnutí žádosti o 

převod práv

Házená Tišnov 9.9.2017 Změna

rozhodnutí SK

11/2017 Kontumace utkání Velká Bystřice 13.12.2017 Potvrzení

rozhodnutí SK

12/2017 Námitka proti 

výsledku utkání

Cement 

Hranice

20.1.2018 Potvrzení

rozhodnutí SK
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Odvolací činnost
případy řešené v roce 2017

proti rozhodnutí Disciplinární komise

Přijetí 

odvolání

Odvolání proti 

rozhodnutí

Odvolatel Vydání 

usnesení

Znění usnesení

03/2017 Návrh na vyloučení 

ze svazu

p. J. Loun 11.5.2017 Změna

rozhodnutí DK

07/2017 Pokutu za maření 

výkonu rozhodnutí

p. P. Jaroň 31.7.2017 Potvrzení

rozhodnutí SK
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Kontrolní činnost

OKK vykonávala kontrolní činnost v roce 2017 na základě podnětů:

- od členů ČSH,

- vlastních zjištění a doporučení.

Nálezy OKK a výsledky řešených podnětů byly komunikovány s

příslušnými odbornými komisemi ČSH anebo Exekutivou ČSH.

Kontrolní činnost byla vykonávána v rámci pravomocí OKK. Nosnými

tématy činnosti byly zejména podněty, týkající se hospodaření ČSH a

financování projektu Handball Day.

V četných případech bylo obtížné dobrat se závěru, protože se OKK

potýkala s liknavostí a špatnou komunikací ze strany Exekutivy ČSH,

některé požadované dokumenty nebyly dosud předloženy anebo

dostatečně vysvětleny.
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Kontrolní činnost
podněty vzešlé z činnosti OKK

nedořešené z minulých let
Podnět Výsledek

Nejednoznačná disciplinární 

vazba mezi soutěžemi řízenými 

ČSH a mezinárodní WHIL

(05/2016)

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.

OKK zatím nebyla informována o závěru EXE
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Kontrolní činnost
podněty vzešlé z činnosti OKK

2017
Podnět Výsledek

Projednání Zprávy o provedení 

účetního a daňového due diligence 

Českého svazu házené, z.s. a 

společnosti CS HANDBALL, spol. s r.o.

Zpráva vyžádána na EXE v září 2017, předána 

OKK po cca půl roce od vyžádání.

OKK vypracovala souhrn kritických bodů, které 

byly prezentovány EXE na společném jednání v 

červenci 2017 (účast Bendl, Šrámková).

Předané body projednány na EXE (dle zápisu z 

EXE) až po výzvě ze strany OKK v září 2017.

Předané body od OKK i samotné due dilligence

již indikovalo možné problémy s fungováním 

kontrolních mechanismů mezi ČSH x CSH a OKK 

na ně právě na jednání 07/2017 důrazně 

upozornila.

Výsledek projednání v EXE dosud členům OKK 

neznámý

žádost o výklad čl. 51 odst. 8 

Soutěžního řádu

SK ČSH se odmítla řídit postupem uloženým jí 

rozhodnutím OKK provedeným v rámci 

odvolací činnosti

EXE byla požádána o výklad SŘH ve smyslu 

pravomocí a povinností komisí

výklad dosud oficiálně nebyl proveden
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Kontrolní činnost
řešené podněty 2017

Podnět Výsledek

podnět klubů sdružených v 

ALKH – hospodaření ČSH, 

Handball Day (10/2017)

žádost na EXE o zadání:

- auditu hospodaření 2016 

- forensního auditu akce Handball Day

EXE zadání auditů odmítnuta z důvodu vysokých 

nákladů na audit a přístupu řádného hospodáře

opakovaná žádost OKK o 

zadání auditu 2016 a 

forensního auditu Handball

Day (12/2017)

Po úvodním odmítnutí ze strany EXE bylo nakonec EXE 

rozhodnuto o tom, že bude pověřen předseda OKK 

zadáním auditu bez další konkrétnější specifikace

pověření k zadání auditu ze strany EXE dosud 

neuděleno
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Ostatní činnost

Schůzka OKK a Exekutivy

Dne 17. července 2017 proběhla na základě pozvání předsedy

OKK schůzka členům OKK (Skácel, Hacklová, Opava) a ČSH

(Bendl, Šrámková)). Téma schůzky: projednání Zprávy o

provedení účetního a daňového due diligence Českého svazu

házené, z.s. a společnosti CS HANDBALL, spol. s r.o. (dále jen

Zpráva).

Na schůzce byl podrobně projednán materiál zpracovaný OKK,

který vycházel z obsáhlé Zprávy, zpracované externí firmou (cca

70 stran). OKK předložila zástupcům EXE přehled bodů, které

považuje ve Zprávě za nejzásadnější, upozornila na rizika s nimi

souvisejícími a zaslala i dodatečný materiál k jednotlivým

bodům, kde byly řešeny možné procesy kontroly, prevence

apod.
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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 ve složce k tomu určené.

O novém usnesení nechávala OKK informovat také na hlavní stránce ČSH
formou krátké anonce – tyto anonce byly však koncem roku 2017 vedením
ČSH omezeny a zveřejňování umožněno pouze ve složce OKK bez

anoncování nového rozhodnutí či usnesení veřejnosti.

Pro přímou komunikaci s OKK byla zřízena e-mailová adresa. 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.
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Výroční zpráva Odvolací a kontrolní komise Českého 

svazu házené za období 2017

Zpracováno: 12. dubna 2018
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