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Zprávu o činnosti Českého korfbalového svazu
rok 2014
VV ČKS zveřejňuje zprávu o stavu a dosavadní činnosti Českého korfbalového svazu a to
zejména v období roku 2014, doplněnou o činnost v roce 2015 do data konání valné
hromady.

Výkonný výbor
VV měl celkem 2 výjezdní jednání (únor Brno, srpen Kolín), ostatní vedení svazu bylo vedeno
elektronickou a telefonickou komunikací. Díky dostatečně nastavené strategii nebylo nutné,
aby se VV osobně scházel v častější periodě, ale byla upřednostněna písemně připravená
forma materiálů.
VV vydal celkem 35 dokumentů rozhodovacího a informačního charakteru.
Detailní úkony činnosti jsou uvedeny detailně níže, rozdělené do příslušných zájmových
oblastí.

Komise
Sportovně-technická komise se v průběhu roku 2014 opakovaně zabývala běžnou agendou
zabývající se kontrolováním zápisů, spolupráci s kluby při řešení termínů utkání a řešení
prohřešků vůči Soutěžnímu řádu.
STK řešila systém nadstaveb jednotlivých soutěží, vyhlásila výběrová řízení na pořadatelství
finálových dní jednotlivých soutěží a Českých pohárů, včetně vyhlášení jejich výsledků. STK
dále spolupracovala při přípravě podkladů pro Valnou hromadu ČKS a na základě závěrů VH
zpracovala termínovou listinu ročníku 14-15, která postupně po připomínkách, požadavcích a
změnách vznikla do konce roku v dalších 7 upravených verzí.
V září 2014 opustil STK Radek Honzíček, v listopadu STK doplnil nový člen – Zdeněk Pospíšil.
STK vydala 6 dokumentů, ve kterých rozhodla o kontumacích utkání na základě Soutěžního
řádu. Tomuto řešení se obecně snaží vyhnout a spolupracujeme s jednotlivými kluby při
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hledání náhradních termínů. Dále pak STK udělila jednu pokutu za vystoupení družstva ze
soutěže.
Komise rozhodčích evidovala v roce 2014 30 aktivních rozhodčích (7 - třída A z toho 3 IKF
licence, 8 – třída B, 6 - třída C a 9 – třída D). V soutěžích ČKS dále působí 1 rozhodčí ze
Slovenska – P. Bušík. V soutěži dále rozhodují utkání někteří rozhodčí bez licence.
Z uvedených čísel vyplývá, že počet rozhodčích se neustále snižuje, noví přibývají pomaleji,
než kolik rozhodčích ukončí činnost. Bohužel KR musí konstatovat, že jen velmi omezená
skupina rozhodčích (spíše s vyšší licencí) má zájem o další vzdělávání. Dle názoru KR kluby
nejsou nijak motivovány k tomu, mít ve svých řadách rozhodčí. Stejně tak nemají motivaci ani
jednotlivci. Hned několik klubů nemá vůbec žádného licencovaného aktivního rozhodčího,
nebo má jejich počet výrazně nižší, než má družstev zařazených do soutěží. Bohužel hned
několik utkání v sezóně museli rozhodovat domácí rozhodčí, což vedlo i k nepříjemným
situacím s konflikty mezi hráči a rozhodčím. KR v tomto ohledu musí apelovat na kluby, aby
měly snahu o vzdělávání rozhodčích, jinak za pár měsíců nebude mít kdo rozhodovat utkání.
V roce 2014 se uskutečnily 2 semináře pro rozhodčí: červen 2014 v Náchodě (12 účastníků + 1
školitel), říjen 2014v Brně (9 účastníků + 1 školitel).
KR rozhodčích v letošním roce aplikovala do Pravidel korfbalu novinky ve vybraných
odstavcích dle úprav prezentovaných IKF. Dokonce změna pravidel střídání byla zavedena
dřív než v jakékoliv jiné soutěži na světě. Informační servis pro kluby i samotné rozhodčí byl
v letošní sezóně horší než v předchozích letech a v této oblasti má KR mnoho prostoru pro
zlepšení. KR spolupracovala na změnách pravidel a SŘ s STK, zde je ale nutná zásadní revize
obou dokumentů v součinnosti obou komisí.
V roce 2014 měl ČKS své zastoupení také v mezistátních utkáních a turnajích IKF. Rozhodčími
nominovanými do seznamu rozhodčích IKF byli: Lukáš Filip (A), Ondřej Fridrich (B), Lukáš
Pazourek (C). Největším úspěchem v této oblasti bezesporu bylo působení Lukáše Filipa na
ME v Portugalsku, kde rozhodoval mj. finálové utkání. Ondřej Fridrich se zúčastnil jako rozhodčí
turnaje ME U21 (rozhodčí v semifinále). Lukáš Pazourek absolvoval svá první (a velmi pozitivně
hodnocená) mezinárodní utkání nejdříve jako pomezní rozhodčí na ME U21 a ME, v zimě 2015
pak již působil jako hlavní rozhodčí na turnaji Europa Shield v Německu. KR pro rok 2015
nominovala stejnou trojici IKF rozhodčích. V hledáčku pro rozšíření jsou další 2-3 rozhodčí,
jejichž výkony budou průběžně sledovány.
Za pozitiva aktuální činnosti KR považuje splnění kvóty 2 seminářů a fakt, že prakticky
v žádném utkání v žádné soutěži od věkové kategorie starších žáků letos nechyběl na utkání
rozhodčí.
Za negativa aktuální činnosti KR považuje neustálé a pozdní změny termínové listiny – nutnost
opakovaných změn v nominacích. Jsme si vědomi toho, že STK není v tomto případě zcela
na vině, nicméně více než 10 verzí TL je pro KR problematické a často jsou nutné změny na
poslední chvíli. V tomto ohledu plní vynikající roli Lukáš Filip, který neúnavně shání na každé
kolo a každé utkání rozhodčí, protože více než 50 % nominací se z nějakého důvodu musí
měnit. Dalším negativem KR spatřuje zhuštěnou termínovou listinu, která nedává mnoho
prostoru pro přípravu dalších vzdělávacích akcí a limitovaný počet rozhodčích bez hráčských
povinností.
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Trenérsko-metodická komise nedokumentovala do poloviny roku 2014 zásadní aktivitu,
z toho důvodu je od září 2014 řízena výkonným výborem ČKS.
Hlavním projektem TMK bylo školení trenérů licence „C“, které probíhalo jedním blokem na
podzim 2014 a dvěma bloky na jaře 2015. Uvodní blok školení vedl lektor Matrin Kocián, který
je specialistou pro základní sportovní teorii a jehož odborné angažmá je obohaceno mnoha
zahraničními stážemi. Praktickou část školení vedl nizozemský lektor Edwin Bouman spolu
s reprezentačním trenérem Ivem Kracíkem. Je nutno ocenit jejich bohaté znalosti, které
doprovodili praktickými ukázkami, což bylo velkým přínosem pro všechny účastníky.
Z celkového počtu 36 přihlášených účastníků získalo trenérskou licenci „C“ nakonec 16
trenérů, ostatní uchazeči neabsolvovali všechny 3 vypsané víkendové bloky školení, což bylo
jednou z podmínek pro úspěšné absolvování licence.
ČKS dále podal prostřednictvím subjektu Zřetel žádost na MŠMT o akreditaci školení,
zaměřující se na základy korfbalu pro začínající trenéry a učitele. Udělení akreditace se
předpokládá v květnu 2015.
Disciplinární komise neřešila žádný podnět. Až v prosinci roku 2014 byly komisi předány dva
podněty. Jeden podnět byl součástí Rozhodnutí STK č. 2014-019, ve kterém bylo řešeno
vystoupení klubu KC-ZŠ Šenov ze soutěže mladších žáků. Další podnět byl součástí zápisu z
utkání České korfbalové extraligy č. E021, které se konalo dne 14.12.2014 v Brně mezi týmy KK
Brno - VKC Kolín, a během něhož mělo dojít k urážce hlavního rozhodčího hráčem hostů, na
základě kterého byla hráči udělena červená karta.
V prosinci roku 2014 byly zahájeny dílčí práce na úpravě disciplinárního řádu, jehož
novelizace by měla být dokončena v první polovině roku 2015.
Matriční komise pracuje s elektronickým potvrzováním soupisek a registrací. Veškeré
přestupy, hostování i střídavé hostování MaK umísťuje na webové stránky svazu, aby s
rozhodnutím byl každý informován. Cíl zefektivnit komunikaci s kluby, aby dostály svým
závazkům vůči svazu, se podařilo splnit. Za celý rok MaK nezaznamenala jediné pozdní
vyplnění a potvrzení soupisky či hostování/přestup.
Pro následující fungování MaK si klade za cíl zjednodušit administraci nových členů z hlediska
elektronického upozorňování.
Revizní komise provedla povinný audit vyúčtování všech dotací za rok 2014. Z revizní činnosti
dále stojí za zmínku provedená kontrola NKÚ, zaměřující se kontrolu finančních prostředků
distribuovaných prostřednictvím ČUS z programu MŠMT č. 5 – Organizace sporu a to za rok
2012 a 2013. Kontrolní orgán nezjistil na straně ČKS pochybení.

Personální obsazení
Personální obsazení svazu bylo v roce 2014 bez větších změn. V lednu 2014 došlo ke
jmenování 3 členů Disciplinární komise.
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V září VV ČKS přijal rezignaci hlavního trenéra reprezentačního výběru U16 a vzal na vědomí
ukončení činnosti Stanislavy Sovové v reprezentačním úseku. Je nutno podotknout, že do
současné doby nedošlo k obsazení funkce trenéra reprezentace U16/17.
V září opustil STK Radek Honzíček, v listopadu STK doplnil nový člen – Zdeněk Pospíšil.
V říjnu navázal svaz spolupráci s Petrem Kronesem, který začal aktivně pracovat na projektu
školního korfbalu a Pavlem Dulíkem, který se zabývá grafickými pracemi.

Členská základna
Členská základna je vykazována pro 3 jednotlivé subjekty – České unii sportu, Českému
olympijskému výboru a Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy.
Česká unie sportu sbírá údaje o členské základně prostřednictvím svých okresních sdružení.
Údaj slouží zejména pro vnitřní účely ČUS v souvislosti s žádostí o dotace. K členství v Českém
korfbalovém svazu prostřednictví sběru dat ČUS bylo vykázáno 1294 osob, z toho 752
dospělých (299 mužů, 453 žen) a 542 mládeže (83 dorostenců, 147 dorostenek, 132 žáků, 180
žákyň).
Český olympijský výbor požadoval výkaz aktivních hráčů do 19ti let, kteří se v roce 2013
zúčastnili alespoň 3 kol organizovaných soutěží příslušného svazu. Český korfbalový svaz ve
spolupráci s kluby vykázal celkem 385 sportovců. Statistika byla zjišťována za účelem výpočtu
příspěvku jednotlivým sportovním svazům z prostředků získaných z loterijních odvodů.
Pro MŠMT je členská základna jedním ze zásadních údajů týkající se informačního,
statistického charakteru. Počet členů má zásadní vliv na výši přidělené dotace. MŠMT bylo na
základě sběru vykázáno 1397 osob, z toho 836 dospělých a 561 mládeže.

Rozvoj
Rozvojový program je aplikován zejména k zastavení stagnace členské základny mládeže.
V rámci projektu Školního korfbalu oslovuje ČKS základní školy s nabídkou pomoci s výukou
tělesné výchovy, zejména na prvním stupni. Škola, která o korfbal projeví zájem, získá
zapůjčení korfbalového vybavení na dobu šesti měsíců a realizaci ukázkové hodiny přímo ve
výuce tělesné výchovy, v nichž během 45 minut se děti naučí základy korfbalu. Školy většinou
rádi uvítají i další ukázkové hodiny, zpravidla se jednotlivé škole lektor věnuje 10-15 hodin. Od
konce listopadu 2014 do konce dubna 2015 bylo vybaveno korfbalových vybavením 15
základních a 2 střední školy. Pět subjektů se rozhodlo vstoupit do struktur Českého
korfbalového svazu.
Český korfbalový svaz byl v první polovině roku 2014 osloven zástupci ostravské firmy Tempo
Training and Consulting s žádostí o pomoc s realizací projektu Pohyb a strava, to je čistá
hlava. V rámci tohoto projektu, který je financován Evropskou unií, jsou vybraným 20 školám
představeny netradiční sporty, mezi nimiž je i korfbal (dalšími jsou supersprint biatlon, indiaka,
ringo, frisbee, touchbal a kinbal).
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Medializace
Zásadní mediální kanál je web ČKS, který kromě informačního servisu poskytuje i registrační a
soutěžní modul, a je tak využíván jak Matriční komisí, STK, ale zejména kluby. Na webu, oproti
minulým obdobím, zcela dramaticky vzrostla informovanost o činnostech spadající do
kompetence ČKS, a to díky pravidelným reportům členů VV ČKS. Bohužel web zatím není příliš
využíván ze strany klubů, což je jednoznačně škoda.
Neformální informace lze nalézt na Facebooku ČKS, který. Fotodokumentace je částečně
řešena prostřednictvím obou mediálních kanálů, které doplňuje aplikace Rajče.cz.
ČKS dále aktivně pracuje na projektu „Webový rozcestník“ internetového vydání Deníku
Sport. Je však nutno objektivně přiznat, že z obou stran nebylo naplněno očekávání projektu.
ČKS se podařilo částečně zajistit informovanost v tištěné verzi novin, ne však v dostatečně
úměrně k vynaloženému úsilí. Webová prezentace na portálu isport je pouze pro čtenáře,
vyhledávající konkrétní informaci, kterou de facto lze získat i na mateřském webu ČKS.
Tiskové zprávy ostatních médií jsou zcela neřízené a tedy i nepravidelné. Největší potíží je
nespolupráce klubů, z rychlé informovanosti o jejich činnosti a o průběhu soutěžních utkání.

ČUS, ČOV, ČUKS
ČKS v České unii sportu (ČUS) zastupoval Daniel Valeš. V roce 2014 proběhly 2 celostátní
porady předsedů a 2 valné hromady ČUS (jaro, podzim) Detailní závěry z porad či z jednání
předsedů jsou dostupné na webu ČUS.
Zástupce ČKS se v roce 2014 nezúčastnil žádné porady sekretářů ČUS (měsíční cyklus)
z důvodu časového souběhu porady s hlavním zaměstnáním generálního sekretáře ČKS
(porady probíhají zpravidla v pátek dopoledne).
ČKS v Českém olympijském výboru (ČOV) zastupoval Milan Schwarz, který byl dne 23.09.2014
na základě předloženého návrhu Výkonného výboru ČOV jmenován do Komise
neolympijských sportů ČOV. Statut komise se zaměřuje zejména na svazovou problematiku a
problematiku spojenou s financováním sportu.
ČKS v České unii kolektivních sportů (ČUKS) zastupoval Daniel Valeš. V roce 2013 proběhly 2
porady a 1 valná hromada.

IKF, KNKV
ČKS se zapojil do práce odborných komisí, stanovených IKF Europe, které se pokusili o
částečnou revizi a restrukturalizaci systému mezinárodních soutěží a to jak na klubové, tak i na
reprezentační úrovni. ČKS zaslal podněty v celkové délce 8 stran formátu A4, týkají se
obecné vize, dlouhodobé koncepce stability, ekonomické přijatelnosti, motivace a
medializace. ČKS dále zaslal návrh na restrukturalizaci mezinárodních turnajů, spočívající
v definici frekvence, časového období, počtu účastníků, kvalifikačního procesu, cen balíčků
a live vysílání. Komplex usnesení, vycházející zejména z návrhu ČKS byl, dle dostupných
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informací, v lednu předložen ze strany evropské sekce ke schválení IKF, bez zatím jakékoliv
odpovědi či východiska.
Výkonný výbor Českého korfbalového svazu reagoval na výzvu nizozemské korfbalové
federace (KNKV) a v rámci programu TOP 6, určeného pro nejlepších šest týmů světa, který
má pomoci dalším zemím s rozvojem korfbalu a se zvýšením jeho úrovně. Česká republika
zažádala o podporu ve formě odborné literatury pro trenéry a rozhodčí, o metodické
koncepty ke zvýšení počtu hráčů a jejich udržitelnosti. Dále byla KNKV požádána o pomoc s
výběrem partnerských klubů v Nizozemsku a počítá se i návštěvami nizozemských výběrů při
přípravných soustředěních českých reprezentačních družstev a s „promo“ návštěvami na
podporu rozvoje korfbalu v aktivních regionech.

Reprezentace
Na mezinárodní scéně se v roce 2014 představili dva kluby – Mistr roku 2013 VKC Kolín hrál
finálový turnaj Europa Cupu 2014 v nizozemském Papendrechtu a s bilancí jedno vítězství (s
ruským mistrem 14:13) a dvě porážky skončil na čtvrtém místě, což se nakonec ukázalo jako
nejlepší umístění roku na mezinárodní scéně. Druhým klubem, který hrál na mezinárodní
scéně, byl KK Brno. Brněnští se zúčastnili Europa Shieldu 2014 v Katalánsku a s podobnou
bilancí 1 vítězství (nad maďarským tým KK Szentendre 22:15) a 3 porážek skončili na šestém
místě.
Mládežnické reprezentační výběry České republiky U16 a U19 se tradičně zúčastnily
Světových pohárů ve svých kategoriích v Nizozemsku ve Schijndelu a Leeuwardenu.
Šestnáctka sehrála v Nizozemsku 6 zápasů, z nichž 2 vyhrála (s Běloruskem 17:1 a s Anglií 6:3) a
4 prohrála a celkovým čtvtým místem vyrovnala kolínský bramborový (ne)úspěch.
Devatenáctka sehrála zápasů na World Cup 2014 Leeuwarden dokonce sedm, z čehož čtyři
vítězně (s Katalánskem 12:1, s Brazílií 26:0, s Anglií 11:8 a s Ruskem 14:11), ale v konečném
součtu to stačilo až na šesté místo, což bylo pro ambiciózní tým trenéra Davida Konečného
zklamáním.
Ve druhé polovině roku pak sehrály své turnaje (v obojím případě oficiální Mistrovství Evropy) i
juniorská reprezentace do 21 let a reprezentace seniorská. Juniorská reprezentace odehrála
domácí Mistrovství Evropy U21 2014 v Olomouci s bilancí 3 vítězství a 3 porážek (s Polskem
15:7, s Ruskem 21:9 a s Katalánskem 26:18) a skončila na pátém místě, které znamená postup
na nadcházejí světový šampionát, který se bude konat v létě roku 2016. Toto juniorské ME,
které bylo po sedmi letech dalším velkým turnajem na území České republiky, dopadlo pro
český korfbal velice úspěšně, a proto se Český korfbalový svaz rozhodl podat přihlášku i na
výše zmiňované Mistrovství Světa hráčů do 23 let.
Seniorská reprezentace pak odjela na přelomu října a listopadu na vrchol celého roku v
korfbalové Evropě – tedy na Mistrovství Evropy 2014, na kterém se sešlo 16 nejlepších týmů
starého kontinentu.
Reprezentace České republiky dokázala porazit Katalánsko 21:20, Polsko 18:7 a Rusko 26:18 a
skončila stejně jako juniorská reprezentace na místě pátém a opět to znamená postup na
Mistrovství Světa 2015, které se bude konat na podzim 2015, v Belgii.

ČESKÝ KORFBALOVÝ SVAZ; PS 40 , Zátopkova 100/2 , 16017 Praha 6; E-mail: info@korfbal.cz,
www.korfbal.cz; IČO: 45 24 53 63; Bankovní spojení: 1717406504/0600 GE Money Bank Praha

Na závěr roku 2014 se reprezentace České republiky do 23 let zúčastnila Světového poháru
hráčů do 23 let, který se konal v nizozemském Rotterdamu. V základní skupině sehráli svěřenci
trenérů Kracíka a Konečného čtyři zápasy. Po prohrách s Nizozemskem, Taiwanem a Anglií
dokázali porazit výběr Německa a vybojovali si tak účast v závěrečném zápase o konečné
třetí místo. Tento boj o bronzové medaile však naši reprezentanti nezvládli a skončili po prohře
12:18 s Anglií na konečném čtvrtém místě. Ve finále turnaje domácí Nizozemci porazili jen
těsně Taiwan 22:18 a radovali se z cenné trofeje.

ME hráčů do 21 let - Olomouc
Mezinárodní korfbalová federace (IKF) pověřila Český korfbalový svaz organizací turnaje ME
hráčů do 21 let, který se uskutečnil v červenci 2014 v Olomouci. Po sedmi letech se ČKS, i díky
nečekané shodě událostí, kdy v říjnu 2013 bylo pořadatelství odňato Turecku, podařilo získat
možnost uspořádat jednu z vrcholných korfbalových akcí a ukázat tak nejen aktivním
sportovcům, ale i ostatní veřejnosti špičkový korfbal.
Stručné zhodnocení uskutečněné významné mezinárodní akce, kterou Mistrovství Evropy
hráčů v korfbalu do 21 let nepochybně musí být oprávněně pozitivní. Organizační stránka
turnaje byla prakticky bezchybné a veškeré drobné nedostatky dokázal organizační tým
nepozorovatelně vyřešit k všeobecné spokojenosti. ČKS disponuje písemnými ohlasy od
účastnických týmů, kde si organizaci pochvalují a zejména oceňují lidský přístup organizátorů.
To nás velice těší, jelikož naším cílem bylo sestavit organizační tým, který bude dílčí činnosti
dělat s radostí a nikoliv z nutnosti či donucení.
Jistě není bez zajímavosti, že velice kladně byl, mimo jiné, hodnocen výběr místa, a to jak ze
strany Mezinárodní korfbalové federace, tak ze strany všech zúčastněných zemí. Zahraniční
účastníci si velice pochvalují krásu Olomouce.
Zklamáním je návštěvnost turnaje, která nepřesáhla 500 osob na hrací den, přičemž prvotní
odhad, alespoň v úvodní a play-off části turnaje, byl alespoň dvojnásobný. Ačkoliv se nabízí
omluva díky nadprůměrně teplému počasí, je škoda, že diváci si neuvědomili skutečnost, že
mistrovství není samozřejmou záležitostí.
V rámci kampaně proběhla ukázka korfbalu i na vybraných školách v kraji.
Přínosem pro region je bezesporu propagace v očích zahraničních návštěvníků. Bylo
příjemné vidět, že návštěvníci si uvědomují, že nejen Praha, Český Krumlov či Kutná Hora jsou
pro turisty atraktivní města. Druhým přínosem je ekonomický zisk regionu, kdy náklady na
zajištění turnaje činili necelých 2 miliony Kč, přičemž většina nákladů (cca 80%) byla
investována právě v Olomouci a Olomouckém kraji. Sekundární zisk regionu a to ze strany
samotných účastníků a fanoušku a to jak na zajištění ubytování a stravy, tak ale i osobní
útrata účastníků turnaje je odhadována stejně vysokou sumou.
Fotografickou dokumentaci celé akce a využití loga Města Olomouc lze nalézt v bohaté
fotogalerii, která je součástí webové stránky (http://ekcu21.korfbal.cz). Na uvedené stránce
lze shlédnou fotografie z celého průběhu akce, tedy ze slavnostního zahájení a zakončení,
stejně tak i jako fotografie ze všech utkání.
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Co se týče sportovní stránky turnaje, i tu je třeba hodnotit velice nadprůměrně. Finálový
zápas celého turnaje byl soubojem mezi Nizozemskem a Belgií byl skutečným vyvrcholením,
které se dlouhou dobu pravděpodobně neuvidí. Překvapivé bylo neustálé vedení Belgie,
které Nizozemsko dokázalo smazat poslední střelou 0,1 sekundy před koncem utkání. Belgie
rozhodla o svém titulu až v úchvatném prodloužení. Po téměř čtvrt století tak zná korfbalový
svět jiného vítěze než Nizozemsko a my všichni můžeme být spokojeni, že se to stalo právě v
Olomouci. Olomouc se tak nesmazatelně zapsala do historie mezinárodního sportu a bude
pro mezinárodní korfbal obdobný pojem, jako je například pro naše hokejisty Nagano.
Česká republika obsadila konečné 5. místo. Těžko tento výsledek v současnou dobu hodnotit,
jelikož z minulosti jsme byli zvyklý na medaile a toto umístění může tedy být bráno jako
neúspěch. Pro objektivitu je ale nutno zmínit, že po nepovedeném startu do turnaje, kdy jsme
jasně prohráli s Belgií, poté těsně s Německem (to nakonec skončilo až za námi) a poté I s
Anglií, bylo páté místo maximem, kterého jsme mohli dosáhnout a což se nám i podařilo.
Druhá část turnaje byla jasně v režii našich reprezentantů a soupeře z Polska, Ruska a
Katalánska jsme dokázali suverénně porazit rozdílem třídy. Konec turnaje byl tak pro náš
výběr více než optimistický a to zejména díky předvedené hře. Druhý, poměrně významnější
faktor je ale v budoucnosti našeho výběru. I když mistrovství bylo pro hráče do 21 let, základní
sestava ČR měla věkový průměr necelých 18 let, což samozřejmě neomlouvá konečně
umístění, ale dává velký příslib do budoucna, neboť konečné páté místo znamená postup na
Mistrovství světa hráčů do 23 let, které bude na pořadu v roce 2016.

MS hráčů do 23 let 2016
Českému korfbalovému svazu bylo, na základě zpracované žádosti v roce 2014, po
dvou letech opět přiděleno pořadatelství významné mezinárodní akce - Mistrovství
světa v korfbalu hráčů do 23 let, které se uskuteční v červenci 2016.
Mistrovství Evropy je vypsáno pro 12 týmů. Turnaje se zúčastní 6 zástupců Evropy, 3
Asie, 1 Afriky, 1 Ameriky a 1 Oceánie. Prozatím jsou jistými kvalifikanty (Anglie, Belgie,
Česká republika, Holandsko, Katalánsko a Portugalsko). Kontinenty mimo Evropu určí
účastníky na základě svých kvalifikací v tomto kalendářním roce.

Financování
Ekonomické ukazatele svazu jsou za rok 2014 ovlivněny zvýšením získaných dotačních titulů a
ME v Olomouci, které bylo účtováno v rámci ČKS.
ČKS hospodařil v roce 2014 se ziskem 1 046.461,- Kč, přičemž celkové příjmy činili 5 183.623,Kč, výdaje 4 137.162,- Kč. Kladný hospodářský výsledek je ovlivněn zejména z ne zcela
rozděleným přípěvkem z odvodů loterijních společností, jejichž využitelnost je limitována
3letým obdobím (o proti státním dotacím, jejichž využitelnost je kalendářní), z výnosů ME
v Olomouci a z členských příspěvků.
V oblasti standardních dotací v roce 2014 participoval ČKS na dotaci pro program MŠMT
Talentovaná mládež, a Organizace sportu, která byla ČKS poskytnuta z části prostřednictvím
ministerstva a z části prostřednictvím ČUS. I když časové plnění dotačních titulů bylo pro ČKS
oproti roku 2013 výrazně příznivější, i tak bylo nutné výdaje dopředu plánovat tak, aby ČKS
byl, v případě neobdržení dostatečného objemu financí, solventní a akce schopný
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prostředky v kalendářním roce 2014. Komentář k využitelnosti jednotlivých dotací je uveden
níže.
Druhou oblastí dotací byly prostředky účelově spojené s ME v Olomouci, kdy Město Olomouc
a Olomoucký kraj přispěli na uvedenou akci každý příspěvkem ve výši 50.000,- Kč. Prostředky
byly využity na úhradu nákladů spojených s pronájmem sportovní haly UP Olomouc, úhradu
energií sportoviště, zapůjčení a instalaci hracího povrchu, a nákup medailí.
Další finanční podporou jsou loterijní prostředky. Český korfbalový svaz je jedním z příjemců
darů od provozovatelů loterií, které jsou prostřednictvím Českého olympijského výboru
přerozdělovány (darovány) sportovním svazům a organizacím. Pro rozdělování těchto
prostředků a jejich čerpání schválil a vyhlásil ČOV Pravidla pro čerpání finančních příspěvků z
prostředků darovaných Českému olympijskému výboru ze strany loterijních společností,
obsahující postupy dárce i obdarovaných. Podle pravidel může ČKS převést celý příspěvek
nebo jeho část na právnické osoby, které sdružuje, anebo na své základní články s
odvozenou právní subjektivitou. Způsob rozdělení příspěvku mezi základní články je v
kompetenci ČKS. Podmínky a kritéria, na základě kterých příjemce rozdělí část příspěvku mezi
základní články, však nesmí mít diskriminační povahu. Za účelem finančního příspěvku z loterií
byl ČKS zřízen podúčet č. 214926677/0600, přes který budou veškeré finanční transakce,
týkající se loterijního financování korfbalu, realizovány.
Český korfbalový svaz přijal v roce 2014 na podporu dětí a mládeže z financí poskytnutými
loterijními společnostmi celkem 720 tis. Kč, což je 0,25% z celkového alokace příspěvku. Podíl
příspěvku na celkovém rozpočtu svazu činil 25%. V roce 2014 rozdělil ČKS základním článkům
částku 195. 250,- Kč (cca 27% z přijatého příspěvku), vše výhradně na podporu korfbalových
oddílů, v limitním rozhranní 3.250,- Kč až 45.000,- Kč.
Komentář k vyúčtování neinvestiční dotace v oblasti sportu Č. 502014_2_175_A
Poskytnutá dotace ve výši 122.200,- Kč MŠMT pro program Talentovaná mládež byla využita
v souladu s Rozhodnutím MŠMT č. 502014_2_175_A.
Finanční prostředky poskytnuté prostřednictvím výše uvedené dotace byly využity na přípravu
a účast reprezentace do16-ti let na Turnaji Youth World Talent Cup v Holandsku – Schijdel, a
reprezentace do 19-ti let na turnaji World Talnet Cup v Holandsku – Leuwardeen.
Přípravou pro každou kategorii je zajištění závěrečného soustředění, která nákladově
obsahuje uhrazení nájemného sportoviště, ubytování a stravu. Účastí pro účely této dotace
je rozuměno uhrazení dopravy z ČR do místa konání turnaje a zpět.
Komentář k vyúčtování neinvestiční dotace v oblasti sportu Č. SV/5/V/ 2014
Poskytnutá dotace ve výši 693 200,00 Kč byla využita v souladu s požadavky vyplývajícími ze
Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace v oblasti sportu na rok 2014 č. SV/5/V/2014
stanovenými podmínkami MŠMT č. 502014_5_083_A.
Finanční prostředky poskytnuté prostřednictvím výše uvedené dotace byly využity pro
podpůrné účely programu MŠMT I – Sportovní reprezentace a II – Talentovaná mládež. Český
korfbalový svaz obdržel na rok 2014 dotaci pouze na program II ve výši 122.200,- Kč. Jelikož
umístění ČKS v žebříčku TOP 80, dle kterého jsou finanční prostředky prostřednictvím MŠMT
rozdělovány, je těsně pod hranicí znamenající jistotu přidělení dotace, bylo žádoucí i v roce
2014 poměrnou část finančních prostředků investovat finanční prostředky do sportovní
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reprezentace, která podstatným způsobem ovlivňuje umístění v TOP 80, ale také do
talentované mládeže, jakož to investici do budoucích vrcholových sportovců.
Vrcholem reprezentační sezóny bylo v roce 2014 Mistrovství Evropy seniorů, které se
uskutečnilo na přelomu října a listopadu v Portugalsku – Porto, Maia. Finance pro seniorskou
reprezentaci s předmětné dotace byly využity na přípravu širšího výběru. Přípravou je
rozuměno zajištění soustředění reprezentace v ČR a v zahraničí, které nákladově obsahuje
cestovné účastníků, zajištění nájemného sportoviště, ubytování a stravu a další drobné
výdaje. Přípravné kempy proběhly celkem 4 v České republice a 1 v Německu + Holandsku.
Samotnou účastí na Mistrovství Evropy je rozuměno financování letenek na akci pro účastníky
výpravy ČR, která činila 17 osob, a zajištění ubytování a stravy v místě konání a lokální
dopravy. ČKS nevyužil nabídky pořadatelů, které vycházely z ekonomického hlediska příliš
nevýhodně (cca o 1/3 vyšší nákladovost) a celou akci zařizoval vlastními silami.
Další náklad, který byl financován z předmětné dotace, se týká letenek pro reprezentační
výběr České republiky do 23 let, který se, v rámci začínající přípravy na Mistrovství světa 2016
hráčů do 23 let, zúčastnil tradičního turnaje v rámci Korfball Challenge 2014, který se tradičně
již od devadesátých let koná vždy těsně před koncem roku v nizozemském Rotterdamu. Zde
je nutno podotknou, že ačkoliv turnaj a reprezentačním výběr je limitován věkem 23 let,
Česká republika využívá v této kategorii výběr mimořádně talentovaných hráčů převážně ve
věku do 19 let.
Komentář k vyúčtování neinvestiční dotace v oblasti sportu Č. 502014_5_071_A
Poskytnutá dotace ve výši 998.000,- Kč MŠMT pro program Organizace sportu byla využita
v souladu s Rozhodnutím MŠMT č. 502014_5_071_A.
Finanční prostředky poskytnuté prostřednictvím výše uvedené dotace byly využity na zajištění
chodu aparátu Českého korfbalového svazu, na úhradu poplatků vyplývající s členství ČKS
v mezinárodní organizaci a na přípravu talentované mládeže a reprezentace ČR a na
zakoupení korfbalového materiálu.
V oblasti chodu aparátu svazu se jednalo o mzdové náklady, úhradu služeb, poplatků za
služby mobilního operátora a o úhradu cestovních nákladů členů výkonného výboru a
odborných komisí vzniklých v souvislosti výkonu jejich funkce. Dále pak bylo investováno do
servisu a úpravy webu ČKS.
V oblasti talentované mládeže a reprezentace byla dotace využita na přípravnu a účast na
reprezentaci, spočívajících v úhradě dopravy, ubytování a stravy účastníků.
Náklady za sportovní materiál spočívali v nákupu korfbalových míčů, plastových obrouček a
v zadání výroby výškově nastavitelných korfbalových košů.

Žádosti o dotace 2015
ČKS podal v roce 2014celkem 3 žádosti o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na rok 2015
a to v kapitolách Reprezentace, Talentovaná mládež a Organizace sportu. Z dosavadních již
podepsaných rozhodnutí vyplývá, že ČKS bude participovat na dotaci pro program MŠMT
Talentovaná mládež částkou 122.200,- Kč, a Organizace sportu 998.000,- Kč.
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Ekonomické ukazatele

Rozvaha
K období: 31.12.2014 (1.1.2014 - 31.12.2014)

Aktiva
Synt.

Anal.

22

Název
Samost.mov.věci a soubory mov.věcí

471 471,00

22

1

Samost.mov.věci a soubory mov.věcí

459 915,00

22

2

Samost.mov.věci -inventář

11 556,00

Ostatní hmotný investiční majetek

74 525,00

29
29

1

82

Ostatní hmotný investiční majetek

74 525,00

Oprávky k samost.mov.věcem a soub.m.v.

-290 296,00
-278 740,00

82

1

Oprávky k sam.mov.věcem

82

2

Oprávky k inventáři

-11 556,00

Oprávky k ostatnímu investičnímu majetku

-74 525,00

Oprávky k ostatnímu investičnímu majetku

-74 525,00

89
89

1

211
211

Pokladna
1

221

9 084,00

Pokladna

9 084,00

Bankovní účty

1 786 561,34
1 245 828,51

221

1

Bankovní účet v GE Capital Bank, a.s.

221

3

Bankovní účty - GECB dev.účet

221

4

Účet u GEMB - ČOV

311
311

1

314

15 000,82
525 732,01

Odběratelé

32 094,00

Odběratelé v tuzemsku

32 094,00

Poskytnuté provozní zálohy

-948,75

314

2

Zálohy - nájem služby ČUS

5,2

314

3

Zálohy - nájem služby FAČR

158,05

314

4

Poskytnuté provozní zálohy

-1 112,00

Celkem

2 007 965,59

Pasiva
Synt.

Anal.

321
321

1

333
333

1

336
336

3

901

Název
Dodavatelé

3 159,00

Dodavatelé v tuzemsku

3 159,00

Ostatní závazky vůči zaměstnancům

10 000,00

Ostatní závazky vůči zaměstnancům

10 000,00

Zúčt. s institucemi soc. zabezpečení

100

Zúčtování - úrazové pojištění

100

Vlastní jmění

986 879,17

901

2

Bezúplatně převzatý majetek

901

3

Vlastní jmění

908 679,17

Nerozdělený zisk min. let

-38 633,86

Neuhrazená ztráta minulých let

-38 633,86

932
932

2

Celkem

2 007 965,59

78 200,00

Zisk/Ztráta 1 046 461,28
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Výsledovka
K období:

1.1.2014 - 31.12.2014 (1.1.2014 - 31.12.2014)

Náklady
Synt.

Anal.

501

Název
Spotřeba materiálu

501

11

Drobný mat. v tř. 0 (DDHM do 40 tis.)

501

21

Kancelářské potřeby

501

31

Sportovní potřeby, zdrav. materiál

501

51

Propagační materiál

501

61

Jiný materiál výše nevymezený

502
502

1

512

564 439,60
44 722,00
1 324,00
496 943,20
211
21 239,40

Spotřeba energie

153,95

Elektřina

153,95

Cestovné

237 854,00

512

2

Cestovné - sp. akce, příprava ČR

69 714,00

512

3

Cestovné - sp. akce, příprava zahraničí

54 530,00

512

4

Cestovné členů orgánů svazu

27 302,00

512

5

Cestovné ostatní

518

86 308,00

Ostatní služby

2 880 786,05

1

Ostatní služby

64 009,40

518

4

Služby - ME Olomouc 2014

518

10

Drobný DNM do 60 tis. Kč

518

21

Nájemné nebytových prostor

518

22

Jiné nájemné

518

31

Poštovné

518

33

Poplatky za mobilní telefony

518

34

Připojení na Internet

518

40

Ost. sl. - nákl. RD / VT, turnaje / v ČR

365 650,00

518

41

Ost. sl. - nákl. RD / VT, turnaje / zahr

541 920,45

518

43

Ost. sl. - školení trenérů

518

44

Ostatní služby - domácí soutěže, VT

518

60

Speciální služby administr. a právní

36 918,00

Mzdové náklady

30 000,00

Odměny dle dohod o provedené práce

30 000,00

518

521
521

22

524
524

3

545
545

1

549

1 825 536,00
5 777,00
840
3 250,00
180,2
11 916,00
3 026,00

6 763,00
15 000,00

Zákonné sociální pojištění

400

Zákonné úrazové pojištění

400

Kursové ztráty

753,63

Kursové ztráty

753,63

Jiné ostatní náklady

212 575,17

549

1

Bankovní výlohy

549

25

Poplatky IKF

549

40

Ostatní náklady

16 509,44

Odpisy DNM a DHM

18 200,00

Odpisy DNM a DHM - investice

18 200,00

551
551

3

581
581

1

Celkem

4 137 162,40

15 831,12
180 234,61

Poskyt.příspěv. zúčt. mezi org. složkami

192 000,00

Poskyt příspěvky územním sport. celkům

192 000,00
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Výnosy
Synt.

Anal.

644
644

1

645
645

Název
Úroky

12 113,73

Úroky z běžného účtu

12 113,73

Kursové zisky
1

649

Kursové zisky
Jiné ostatní výnosy

448,82
448,82
2 024 075,13

649

3

Výnosy ze soutěží

649

7

Jiné ostatní výnosy

649

9

Jiné ostatní výnosy - odpisy investice

649

50

Výnosy zdaňované

86 647,00

Tržby z prodeje materiálu

20 646,00

654
654

1

681
681

1

682
682

1

684
684

1

691

1 000,00
1 918 228,13
18 200,00

Tržby z prodeje materiálu

20 646,00

Přijaté příspěv.zúčt. mezi org. složkami

99 000,00

Přijaté příspěvky

99 000,00

Přijaté příspěvky

720 000,00

Přijaté příspěvky - dary

720 000,00

Přijaté členské příspěvky

393 940,00

Přijaté členské příspěvky

393 940,00

Provozní dotace

1 913 400,00

691

1

Dotace MŠMT program V.

998 000,00

691

5

Dotace na talenty

122 200,00

691

6

Dotace ČUS

693 200,00

691

10

Město Olomouc dotace 2014

50 000,00

691

11

Dotace Olomoucký kraj 2014

50 000,00

Celkem

5 183 623,68

Zisk/Ztráta 1 046 461,28
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