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Věc: Otevřený dopis Soutěžní komisi Českého svazu házené

Vážení,
po všech sděleních a jednáních ve věci dosud nesehraného utkání desátého kola STRABAG Rail Extraligy
házené A062 mezi družstvy HCB Karviná a HK FCC Město Lovosice, zejména
1.
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3.
4.
5.
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7.
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po veškeré naší snaze o dohodu nového termínu utkání, kdy jsme navrhovali nový termín na
27.11.2019, nebo 4.12.2019, nebo 29.1.2020
jednání Soutěžní komise (SK) ve věci;
nařízení nového termínu utkání na 13.11.2019 ředitelem Extraligy dle našeho názoru v rozporu
s Rozpisem soutěže;
naše vyjádření ze dne 12.11.2019 o nesouhlasu (nikoli odmítnutí nastoupit) s nařízeným termínem
13.11.2019 včetně odůvodnění opírající se o Rozpis soutěže a Soutěžní řád ČSH;
rozhodnutí ředitele Extraligy o zrušení termínu sehrání utkání 13.11.2019;
jednání SK až !!! dne 14.12.2019 ve věci, kdy do té doby se nebyla schopna sejít;
naše další vyjádření ze dne 18.12.2019 na výzvu SK s ultimativním termínem a úkolem dojít
k dohodě obou klubů;
vyjádření HK FCC Město Lovosice ze dne 19.12.2019 tedy až po stanoveném termínu SK, ve
kterém zástupce klubu z Lovosic odmítá najít dohodu na termínu;

znovu dne 23.12.2019 zasedala SK ve věci dosud nesehraného utkání viz shora. Tedy utkání, které mělo
být původně odehráno jako utkání 11. kola soutěže – nyní je odehráno již 15 kol – není doposud odehrané,
není ani známo po téměř dvouměsíčním jednání mezi kluby a SK, jak celá věc bude pokračovat.
Klub HCB Karviná tímto otevřeným dopisem žádá dotyčné orgány Českého svazu házené, aby
neprodleně sdělili důvody těchto nepochopitelných průtahů. Hráči, realizační tým, fanoušci a v neposlední
řadě ani sponzoři klubu, všichni, kteří investují do karvinské házené mnoho času, tvrdou práci a spousty
finančních prostředků, si nezasluhují takovéto zacházení s našim klubem ze strany ČSH. Máme za to, že
volené orgány ČSH mají být všem klubům především servisní organizací, nikoli tím, co jsou a jak se
v poslední době prezentují.
Náš klub všechny požadavky SK splnil, odpovídal na všechny úkoly v termínu, platí všechny příspěvky na
soutěž, na druhé straně SK není doposud schopna rozhodnout a nařídit nový termín předmětného utkání.
Utkání, které v rámci objektivity celé soutěže má být odehráno na hrací ploše, nikoli u zeleného stolu, jak
předčasně konstatoval ředitel soutěže ve svém přípisu ze dne 12.11.2019.
Znovu upozorňujeme, že pakliže SK rozhodne o kontumaci utkání, nemá náš klub možnost bránit se
jinak, než soudní cestou včetně návrhu na předběžné opatření, zejména proto, že v současné době
neexistuje Odvolací a kontrolní komise ČSH, která by mohla o našem případném odvolání rozhodnout,
což je proti základnímu dokumentu ČSH a tím jsou Stanovy ČSH.
V Karviné, 31.12.2019
Roman Mucha, v.r.
Prezident klubu HCB Karviná

