ODVOLACÍ ŘÁD
ČESKÉHO KORFBALOVÉHO SVAZU

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Článek 1
(1)
(2)

Odvolací řád ČKS se vztahuje na všechna odvolání proti rozhodnutím učiněných
prvoinstančními řídícími orgány.
Pro účely řízení o odvolání proti rozhodnutí prvoinstančního orgánu může VV ČKS zřídit
odvolací komisi, která vykonává funkci odvolacího orgánu v takto podaných odvolání.
V případě, že tato komise není zřízena, vykonává funkci odvolacího orgánu výkonný výbor
ČKS.

NÁLEŽITOSTI ODVOLÁNÍ
Článek 2
(1)

(2)
(3)
(4)
(5)

1

Odvolání je nutno podat odvolacímu orgánu prostřednictvím sekretariátu ČKS a to
nejpozději do 15 dnů ode dne oznámení, nebo doručení příslušného rozhodnutí. Kopii
podání je nutno prokazatelně doručit na vědomí orgánu, který rozhodoval v první instanci,
a všem účastníkům řízení.
Jednotlivec nemůže podat odvolání prostřednictvím zástupce. Odvolání musí podat jen on
sám. Jménem družstva, oddílu nebo klubu se mohou odvolat pouze oprávněné osoby.
Prvoinstanční orgán a účastníci předmětného sporu jsou povinni po doručení kopie odvolání
bezodkladně zpracovat písemné stanovisko k odvolání.
Odvolání proti příslušnému rozhodnutí, nebo i jen proti jeho části, musí mít písemnou
formu.
Náležitosti odvolání jsou zejména:
a) jméno, nebo název a adresa odvolatele,
b) kopie písemného rozhodnutí prvoinstančního orgánu,
c) stručný popis skutkového děje,
d) zdůvodnění odvolání a předložení důkazů o svých tvrzeních,
e) konečná žádost s přesným uvedením, oč se žádá a co se navrhuje,
f) potvrzení o zaplacení poplatku za odvolání,
g) datum a podpis odvolatele, u družstva, oddílu nebo klubu musí obsahovat podpisy dvou
zmocněnců oddílu spolu s čitelným uvedením jména podpisujících a razítko, pokud jej
oddíl užívá,
h) doklad o doručení kopie odvolání prvoinstančnímu orgánu a dalším účastníkům řízení.
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ODVOLACÍ POPLATEK
Článek 3
(1)
(2)

Výše poplatku za podání odvolání je stanovena ve výši 1.000,- Kč.
V případě vyhovění odvolání v plném rozsahu se odvolateli vrací odvolací poplatek.

ROZHODOVÁNÍ O ODVOLÁNÍ
Článek 4
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Odvolací orgán podané odvolání projedná a rozhodne o něm v co nejkratší lhůtě, zpravidla
do 30 dnů od doručení odvolání. Při prodloužení lhůty nad 30 dní bude odvolací orgán
informovat všechny účastníky o prodloužení lhůty.
Rozhodnutí odvolacího orgánu je konečné a nelze se proti němu odvolat.
Rozhodnutí o odvolání musí být vydáno písemně. Rozhodnutí se odvolateli zasílá
prostřednictvím doporučené nebo elektronické pošty.
Odvolací orgán potvrdí rozhodnutí prvoinstančního orgánu, dojde-li k závěru, že rozhodnutí
je věcně správné a v souladu s příslušnými korfbalovými předpisy.
Pokud odvolací orgán zjistí při projednávání odvolání porušení či nedodržení příslušných
korfbalových předpisů, má právo rozhodnutí prvoinstančního orgánu změnit nebo zrušit.
Odvolací orgán má rovněž právo změnit výši uloženého trestu.
Odvolací orgán projednává odvolání i v případě, že byly v odvolacím řízení zjištěny nové
skutkové okolnosti či předloženy nové důkazy, které nebyly v prvoinstančním řízení známy.
Odvolací orgán může odvolání zamítnout, nejsou–li splněny náležitosti odvolání uvedené
v článku 2 Odvolacího řádu, vždy však musí být splněny náležitosti uvedené v článku 2,
odst. 5 písm. f), g), h).

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Článek 5
(1)
(2)

2

Odvolací orgán je oprávněn přijímat usnesení a rozhodovat, je-li přítomna nadpoloviční
většina jejich členů, minimálně však 3. Rozhodnutí či usnesení je platné, je-li schváleno
nadpoloviční většinou přítomných členů.
Tento Odvolací řád ČKS schválil Výkonný výbor ČKS dne 14.09.2013 a vstupuje v platnost
dne 16.09.2013.
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