Radek Bendl, prezident ČSH
Členové Exekutivy ČSH

Praha | 2. 5. 2017

Vážený pane prezidente, členové Exekutivy ČSH,
dovoluji si tímto reagovat na závěry 15. jednání Exekutivy ČSH, o kterých jsme byli informováni
emailem dne 28. 4. 2017. Z dopisu Vám zaslaného emailem dne 17. 4. 2017 je zcela zřejmé, jaký je
obsah činnosti Asociace ligových klubů házené (dále "ALKH"). Jasně jsme v něm totiž deklarovali, že
hlavním úkolem ALKH je hájit zájmy svých členů při jednání se zástupci ČSH a komunikovat ve
společném zájmu aktuální témata napříč celým házenkářským hnutím. Chceme spolupracovat na
projektech, pomocí kterých společně s ČSH zajistíme ekonomické i sportovní posílení házené v České
republice. V zaslaném dopise jsme také informovali o ambicích ALKH podílet se na přípravě a řízení
naší nejvyšší ligové soutěže a to tak, že bychom uvítali aktivní spolupráci s orgány ČSH na přípravě
formátu soutěže, sportovně-technických parametrech, ale také například na jejím kvalitním
marketingovém zajištění.
Aktuální téma, které jsme chtěli s Vámi neprodleně začít diskutovat, je podoba příštího ročníku
Extraligy ČR. O ní totiž bylo Exekutivou ČSH rozhodnuto bez předchozí diskuse s jejími účastníky, byť
byl všem dobře znám rozdílný názor klubů na její podobu, zejména co do počtu účastníků
(připomínky vznesené na setkání ČSH a klubů dne 22. 3. 2017). Požádali jsme proto o rychlé setkání,
na kterém jsme chtěli znovu otevřít konstruktivní a především rovnocennou diskusi o tom, v jakém
formátu a při jakém počtu účastníků bude Extraliga ČR v sezóně 2017/2018 realizována. Místo toho
jsme od Vás obdrželi odpověď, ve kterém pochybujete o právním ukotvení ALKH. Myslím si, že v tuto
chvíli není důležité, zda je ALKH zapsána ve veřejném rejstříku (jistě víte, že tento proces vyžaduje
určitý čas), ale to, že všech 12 klubů Extraligy ČR projevilo vůli prosazovat svoje zájmy
prostřednictvím společného subjektu, což jednoznačně prokázalo založením ALKH dne 12. 4. 2017
(tato informace byla součástí zaslaného dopisu) a zejména pak, že vyjádřilo prostřednictvím zástupců
ALKH zájem neprodleně jednat s prezidentem ČSH a orgány ČSH o podobě nejvyšší soutěže
a možných způsobech budoucí efektivní komunikace s ČSH. Tímto Vašim přístupem však byl bohužel
ztracen další drahocenný čas, který mohl být věnován konstruktivní diskusi a nemusel se tak
opakovat stav, který je tolik podobný jednáním o ČSE.
Vážený pane prezidente, členové Exekutivy ČSH,
dovoluji si Vás za ALKH opětovně požádat, aby byly dočasně pozastaveny práce na přípravě Extraligy
ČR pro sezónu 2017/2018, včetně barážového utkání probíhajícího ročníku Extraligy ČR a bylo s námi,
jako zástupci účastnických klubů, neprodleně uskutečněna pracovní schůzka. Nejde nám o nic jiného,
než Vás seznámit s praktickými připomínkami, které vychází z každodenní práce v klubech a které
v konečném důsledku mohu zabránit konci házené v dalších městech a s tím spojenému úbytku tolik
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potřebných finančních prostředků v našem sportu. Myslíme si také, že máme právo, jako přímí
účastníci této soutěže, podílet se minimálně formou pravidelných konzultací na přípravě formátu
soutěže, včetně sportovně-technických parametrů.
V příloze emailu si dovoluji zaslat schválené stanovy ALKH podepsané statutárními zástupci
zakládajících členů, listinu přítomných na ustavující schůzi ALKH a zápis z jednání výkonného výboru,
který volil předsedu a místopředsedu ALKH. Tedy dokumenty, které budou zanedlouho zveřejněny
také ve Sbírce listin. Věřím, že tyto dokumenty pro Vás budou dostatečným důkazem, že ALKH byla
dne 12. 4. 2017 řádně založena a reprezentuje všech 12 klubů stávajícího ročníku Extraligy ČR.
Očekávám Vaši odpověď a jsem připraven se, společně s kolegy z Výkonného výboru ALKH,
operativně přizpůsobit navrženému termínu jednání.

Děkuji Vám za ochotu.

Jan Schneider
předseda ALKH
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