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Sp. zn.: OKK 002/2017
Vyřizuje: JUDr. Josef Skácel
okk@chf.cz

Exekutiva ČSH

Dne: 10. září 2017

Vážení,
ve smyslu ust. čl. 53 odst. 1 Soutěžního řádu ČSH vás OKK ČSH žádá o výklad
ustanovení čl. 51 odst. 8 Soutěžního řádu, pokud jde o zrušení rozhodnutí Soutěžní

komise ČSH.

Popis případu:
V rámci řešení věci klubu H. T., která se týká zamítnutí žádosti o schválení Smlouvy o převodu
práva k účasti v soutěži, došlo ze strany OKK ČSH ke zrušení rozhodnutí SK ČSH o zamítnutí
této žádosti usnesením ze dne 24. srpna 2017 s tím, že OKK ČSH vrátila tuto žádost Soutěžní
komisi ČSH k novému projednání a v bodě 6 odůvodnění usnesení uvedla: „Podle OKK ČSH je
však třeba se dále zabývat pochybnostmi vyjádřenými SK ČSH v odůvodnění napadeného
rozhodnutí. To znamená, že SK ČSH si vyžádá podrobnější zprávu o skutečnostech, kde bude
tým nabyvatele hrát své mistrovské zápasy, kteří hráči budou za tým k mistrovským utkáním
nastupovat apod. tak, aby případně získala informace potvrzující její podezření nebo aby byla
tato podezření vyvrácena. SK ČSH také může na účastnících vyžádat záruku, např. formou
prohlášení nebo doplnění smlouvy, k plnění požadovaných závazků spojených s převodem
práva.“, a dále v bodě 7 odůvodnění usnesení uvedla: „S ohledem na blížící se termín
rozehrání soutěže II. ligy mužů JM (úvodní utkání je naplánováno na 9. září 2017), případně i
s ohledem na termín prvního kola Českého poháru mužů, rozhodne SK ČSH o žádosti
účastníků bezodkladně.“
SK ČSH ve věci znovu rozhodla dne 31. srpna 2017 a v odůvodnění mimo jiné uvedla: „OKK
ČSH není oprávněna nařizovat Soutěžní komisi, jakým způsobem má SK ve své činnosti
postupovat.“
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OKK ČSH v té souvislosti žádá Exekutivu o výklad shora uvedeného ustanovení Soutěžního
řádu ČSH v tom smyslu, zda
a)
OKK ČSH jako odvolací orgán může ve zrušujícím rozhodnutí SK ČSH jako orgánu prvního
stupně uložit nebo doporučit další postup ve věci,
b)
zda SK ČSH je závěry rozhodnutí OKK ČSH jako odvolacího orgánu vázána.
Váš výklad bude nápomocný rozhodovací činnosti v budoucích případech řešených orgány
ČSH.
S pozdravem,

JUDr. Josef Skácel, v. r.
předseda OKK ČSH
Vypracoval: JUDr. Josef Skácel
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