Tisková zpráva z 2. jednání Exekutivy ČSH 24. 5. 2018
Exekutiva ČSH se sešla na druhém jednání dne 24. 5. 2018, které trvalo 8 hodin. Na pořadu
jednání bylo několik zásadních bodů. V tiskové zprávě uvádím pouze ty nejdůležitější a
nejaktuálnější.
Exekutiva ČSH pokračovala v diskusi o reorganizaci činnosti sekretariátu. Předchozí Exekutiva
na začátku roku 2018 provedla reorganizaci v návaznosti na absenci pozice generálního
sekretáře a manažera reprezentací. Současná exekutiva však má odlišnou představu o
struktuře sekretariátu i odměňování. Navržený materiál bude znovu doplněn a přeložena na
příštím jednání.
Exekutiva ČSH projednává úkoly plynoucí z jednání Konference, tak aby většinu materiálů
požadovaných ke schválení předložila na nejbližším jednání Rady. Jediný materiál, který
nebude předložen, bude Zpráva o hospodaření roku 2017. S ohledem na časovou tíseň a stále
nové skutečnosti, které v souvislosti s hospodařením v roce 2017 vyplývají. Exekutiva chce
připravit kvalitní materiál, který bude dostatečným vysvětlením na všechny sporné otázky
v ekonomické činnosti ČSH i CS Handball v roce 2017.
Na základě prvotní analýzy rozpočtu ČSH na rok 2018 schváleného konferencí, zjistila
Exekutiva ČSH závažné chyby v sestaveném rozpočtu, které by v konečném důsledku mohly
znamenat finanční ztráty v řádech milionů. Z toho důvodu intenzivně připravuje pro jednání
Rady novou verzi rozpočtu, která však má výrazně detailnější členění. Standardně příprava
takového rozpočtu probíhá v několika etapách po dobu cca 6 měsíců, nyní však Exekutiva ČSH
má pouhý jeden měsíc.
Velká část aktivity je věnována kauze sporného převedení marketingových a mediálních práv.
Značný časový objem zabralo seznámení se se všemi okolnostmi a podklady v souvislosti
s předáním práv mezi ČSH a společností CS Handball a jeho následnou cesí na třetí osobu mimo
ČSH. Jedná se o velmi nestandardní transakci, která v konečném důsledku poškozuje základy
marketingového a mediálního působení ČSH. Důsledky jsou již zřejmé – žádné přenosy
z extraligy, WHIL a ani žádní noví partneři. Jednání s protistranou zatím nevedla
k uspokojivému řešení. Exekutiva ČSH stále zastává názor, že o spolupráci nebude jednat
v submisivní pozici, ale pouze jako suverénní držitel marketingových a mediálních práv a
současně připravuje právní kroky k uplatnění svých práv.
Hospodaření CS Handbal a činnost jednatele p. Svitáka, návazně i p. Bendla a p. Nocara
vykazuje tak závažná pochybení, která v konečném důsledku vedou ke škodám, které např.
uplatňují partneři za porušení smluvních povinností. Situaci komplikuje absence některých
smluv a chybějící účetní doklady. Z uvedených důvodů Exekutiva ČSH rozhodla o provedení
forenzního auditu ve společnosti CS Handball od roku 2014 dodnes. U p. Nocara i u p. Bendla
došlo k podobným pochybením i v hospodaření ČSH. Exekutiva ČSH nyní shromažďuje všechny
podklady a po jejich zkompletování je předá právnímu zástupci.
Zvláštní pozornost je věnována akci Handball Days, resp. Hvězdy pro legendy. Po první
kontrole bylo zjištěno, že tato akce nestála 8,2 mil. Kč (viz tvrzení bývalého prezidenta p.
Bendla na webu ČSH ze dne 7. 11. 2017), ale více než 13 mil. Kč. K samostatnému zjišťování

byla prezidentem vyzvána i Odvolací a revizní komise ČSH. Výsledky zjišťování budou předány
Radě ČSH na jejím podzimním jednání jako zvláštní příloha Zprávy o hospodaření.
Exekutiva ČSH vyhodnotila projekt „Alive karty“ a konstatovala, že smlouva je pro ČSH
nevýhodná a roční zátěž cca 1 mil. Kč je pro ČSH neadekvátní. Proto Exekutiva ČSH přistoupila
k výpovědi této smlouvy. Exekutiva ČSH se seznámila s výší nájmu za kanceláře v sídle ČSH a
v porovnání s potřebami ČSH ji vyhodnotila jako neadekvátní, proto rozhodla část prostor
vypovědět.
Exekutiva ČSH zastavila spuštění projektu nového informačního systému s pracovním názvem
„Membery“ s ohledem na to, že není dostatečně připraven ke spuštění a nejsou kvalitní
podklady pro zapojení oddílů a regionů do spuštění systému. V průběhu léta a podzimu bude
připravena analýza nového systému a jeho spuštění (včetně internetové strany) je plánováno
na start příští sezóny.
Exekutiva ČSH konstatovala, že bohužel bude muset věnovat výrazně více času k řešení
problémů, které vzešly z nefunkčnosti minulého vedení, zejména závěru funkčního období. I
přes toto vytížení připravuje a jedná o nových směrech činnosti svazu, podpoře oddílů a
dalších projektech, které byly slíbeny před jednáním Konference ČSH. Příprava těchto projektů
se díky uvedeným problémům o nějaký (snad jen krátký) čas posune.
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