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VV 049_2013

Zprávu o činnosti Českého korfbalového svazu
rok 2013
S uplynutím roku 2013 VV ČKS zveřejňuje zprávu o stavu a dosavadní činnosti Českého
korfbalového svazu a to detailněji v období od valné hromady ČKS dne 18.05.2013 do konce
roku 2013. Součástí zmiňovaného jednání byla zpráva o stavu svazu a činnosti VV, kterou
přednesl tehdejší předseda svazu Jan Mynařík a která byla delegáty VH odsouhlasena, není
tedy aktuální předchozí stav detailně rekapitulovat.

Obecné shrnutí
Valnou hromadou ze dne 18.05.2013 došlo ke kompletní obměně jak na postu předsedy
svazu, tak i na postech členů výkonného výboru. Pozitivním prvkem voleb byl dvojnásobný
počet kandidátů na volené posty, coţ je v poslední době málo vídaný jev. Konkurence
pozitivně ovlivňuje kvalitu konečného výběru, pocit, ţe Vám někdo „dýchá na záda“ pak
samotný aktiv a pracovní či sportovní nasazení. Toto bychom si pro další svou činnost, a to ať
funkcionářskou nebo sportovní, měli všichni uvědomit.
Personální sloţení současného výkonného výboru, je po dlouhé době obsazeno kvalitními
osobami, které kromě odborných korfbalových či ekonomických a marketingových znalostí
vynikají i velkou mírou pracovitosti, která, na úrovni širšího vedení svazu, v posledních letech
ČKS chyběla, a to bez ohledu na aktuální vývoj ekonomické situace svazu.
Od prvopočátku výkonu funkce, se VV snaţí o kvalitní, ale i kvantitní obsazení všech
odborných oblastí ČKS.
Největší obměnu zaznamenala pravděpodobně Sportovně-technická komise. Ačkoliv vstup
do nového soutěţního ročníku byl ze strany STK trochu krkolomný, je třeba brát v úvahu, ţe
STK je asi nedynamičtější, organizačně nejsloţitější a časově nejvíce zaneprázdněnou komisí
ČKS, která má v gesci nejen přípravu všech soutěţí, ale i jejich průběţnou správu, evidenci
výsledků a zpětnou kontrolu průběhu utkání. Závěrem roku 2013 se činnost STK podařilo
stabilizovat a hlavně díky předsedovi komise J.Šuhajovi, lze předpokládat bezproblémový
chod.
Před začátkem soutěţí došlo k poměrně zásadní diskusi týkající se soutěţí miniţáků. Osobně
jsem byl příznivec vytvoření přípravného typu soutěţí této kategorie, spočívající ve střeleckých
soutěţích a monokorfbalu a to nejen díky smysluplnosti této myšlenky, ale i díky
zaznamenanému zájmu z korfbalových klubů. O to více mě mrzí, ţe zatím není zveřejněn dílčí
výsledek této iniciativy, tedy informace, jestli se jiţ nějaké turnaje uskutečnili a v případě ţe
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ano, tak s jakou účastí a s jakými výsledky. I tuto oblast by měla STK spravovat dle
všeobecných podmínek ČKS (registrace, soupiska, startovné) a o výsledcích informovat.
Dlouhodobě personálně nejstabilnější a také v současné době nejzkušenější je Komise
rozhodčích. Je třeba opět konstatovat, ţe naši rozhodčí patří k nejlepším na světě, o čemţ
svědčí i obsazování našich zástupců do nejtěţších mezinárodních utkání. Důkazem toho je
rozhodování finále Světových her 2013 právě rozhodčím z ČR, Lukášem Filipem.
V oblasti rozhodčích se letos poprvé podařilo najit finance a realizovat projekt Delegát, kdy
některý z členů KR hodnotí výkony rozhodčích, konzultuje s nimi před, při a po zápase
přípravu na utkání, aktuální vývoj i závěrečné hodnocení, které nakonec (cca do týdně)
obdrţí rozhodčí i písemně. Takovýto způsob školení, je pro rozhodčího asi nejúčinnější.
Rozhodčí si musí uvědomit svou důleţitost nejen pro oblast řízení zápasu, ale zejména všech
organizačně technických podmínek předcházejících samotnému utkání. Mezi tyto podmínky
patři kontrola sportoviště, totoţnosti hráčů a jejich oprávněnosti k nastoupení do utkání.
V případě nepodcenění kontroly obecně známých předpisů, která ke kaţdému utkání
bezesporu patří, lze zamezit případným sporům, kterými jsme v minulosti byli svědky.
Dlouhodobě neuspokojivá situace v oblasti rozhodčích je plnění povinností v oblasti
nominace. Není snad ţádný víkend, kdy by bylo dodrţeno personální obsazení rozhodčími
před sezónou a nemuseli se nominace narychlo měnit. I kdyţ KR zatím bravurně zvládá vzniklé
díry v nominacích zalepit, měla by se nad tímto nešvarem zamyslet a hledat konstruktivní a
dlouhodobé řešení tak, aby se tato situace po dlouhé době tolerance s českého korfbalu
vymítila.
Ročníkem 2013-2014 rapidně vzrostla snaha v obsazování všech utkání dospělých a dorostu 2
rozhodčími. Ačkoliv je tato myšlenka určitě správná, je třeba hledat systém tak, aby
nominované dvojice byly pokud moţno stabilní. Častou rotací nemusí být efektivní a viditelná
spolupráce mezi rozhodčími a je třeba dát na misku vah i argument, spočívající ve vyšší
nákladovosti takovéhoto projektu. Toto musí komise rozhodčích ještě analyzovat a vyřešit.
Činnost Trenérsko-metodické komise nebyla v roce 2013, kromě přípravy reprezentačních
výběrů, příliš viditelná. I přes některé výstupy prezentované v květnu při jednání kongresu ČKS,
nedošlo příliš k praktické či metodické realizaci trenérské a metodické činnosti. Jistá školení,
spočívající v pozorování trenérů reprezentací sice proběhla, nelze však je povaţovat
z hlediska komplexního předání poţadovaných informací věnující se teorii trénování za
šťastné.
Z oblasti TMK tak hlavně za zmínku stojí účast Iva Kracíka a Davida Schwarze na vícedenním
top trenérském kurzu IKF, který proběhl v srpnu a prosinci v Holandsku. Jako přednášející byli
nejen osobnosti holandského korfbalu, ale i další odborníci pohybující se ve sportovním
prostředí. Přednášky se nevěnovali pouze korfbalu, ale i neurologii, motorickém učení
člověka, sportovní psychologii a analýze.
Koncept školení se musí změnit. Není moţné vypisovat obecné termíny, bez konkretizace
náplně a programu seminářů. Není tedy divu, ţe obsazenost není příliš valná, vţdyť i např. do
kina nebo do divadla se chodí na konkrétní film či představení a ne „za kulturou“. Budu tak
po TMK poţadovat zpracování osnovy konceptu školení jak stávajících tak i nových trenérů,
kterou poté VV zadá vhodné osobě či týmu lidí na detailní zpracování a realizaci
TMK je nesmírně důleţitou komisí. Uvědomme si, ţe zvyšující se erudace trenérů a logicky i
následně hráčů, je v přímé úměře s kvalitou a atraktivností hry. Atraktivita samotné hry je
faktor ovlivňující popularitu korfbalu ze strany diváků a tedy i poté sponzorů. Kvalita ovlivňuje
dosaţené výsledky na turnajích, které jsou ekonomicky nezanedbatelnou výdajovou
poloţkou rozpočtu svazu.
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Činnost Disciplinární komise v roce 2013 je jedno velké zklamání. DK zaznamenala v roce
2013 pouhé 2 disciplinární podněty. První se podařilo vyřešit, druhý, podaný v říjnu 2013 na
základě podnětu STK bohuţel, a to i po několika urgencích. Neuspokojivým faktorem byla i
prakticky nulová komunikace s předsedou DK. Vzhledem k vzniklé situaci se rozhodl VV ČKS
komisi k 31.12.2013 rozpustit a od 1.1.2014 zvolit nového předsedu DK, Anetu Lešanskou, a
pověřit jí novým personálním obsazením komise.
Je nutné opět obnovit činnost celé komise, která má poměrně důleţitý význam nejen v řešení
různých podnětů, ale také i jako prevence pro všechny členy, a to nejen samotné účastníky
utkání, ale i oddílové funkcionáře odpovědné za administrativní úkony. Myslím, ţe je vhodné
po delší době modernizovat disciplinární řád a vyhotovit alespoň obecným způsobem rejstřík
moţných disciplinárních trestů.
Matriční komise zvládla rok 2013 bez větších potíţí. Od soutěţního ročníku 2014/2015 dojde
díky novému informačnímu systému k úplné elektronizaci všech matričních úkonů.
I přes bezproblémový chod lze najít v činnosti komise rezervy a to zejména v nedostatečném
upozorňování jak oddílů, tak i řídících orgánů soutěţí v nešvarech jednotlivých týmu a to
zejména v nedokonalém podání soupisek druţstva. Matriční komise je první komise, která má
přehled o evidenci hráčů a dokáţe jistým způsobem korigovat případné budoucí potíţe. I
kdyţ není v gesci MaK jiné neţ preventivní řešení, nemůţe být k této otázce lhostejná a
přenechávat tak moţný problém na budoucí, pravděpodobně disciplinární, řešení.
Chceme-li korfbal prodat nejen našim členům, ale i ostatním sportovním fandům, musí
bezchybně fungovat mediální servis, který organizačně zajišťuje Mediální komise. V první
polovině roku 2013 bylo moţno vidět jistý nárůst v informovanosti veřejnosti. Bohuţel ta
poklesla začátkem aktuální sezóny. I zde jsem se rozhodl posílit personální oblast komise.
V ţádném případě není náročné napsat krátký článek vţdy o proběhnuvší akci (utkání,
turnaj, soustředění) a zaslat jí odpovědné osobě, která ji pak umístí na web, případně si právo
umisťovat články vyţádat. Jde o ujasnění si priorit a důvodů, proč korfbal vůbec děláme, a
chceme-li výsledky nějakým způsobem prezentovat. Bez medializace korfbalu není moţné
šíření členské a oddílové základny.
Asi nejméně zajímavou komisí, z hlediska zájmu členů ČKS, je Komise revizní. Do opomnění se
dostala pravděpodobně z neznalosti statutu a náplně činnosti. Revizní komise má zcela jistě
v kompetenci revidovat hospodaření svazu, coţ činní a svou zprávu kaţdoročně předkládá
na valné hromadě svazu. Další v ji svěřenou pravomoc, coţ si právě málokdo uvědomuje, je i
revidování plnění povinností všech členů svazu např. úhrad členských a administrativních
poplatků, správnosti administrativních postupů (např. v matriční komisi) atd. Rád bych, aby
členové ČKS nabídli nejpozději na valné hromadě svou aktivní činnost v oblasti revize.
Poslední oblastí, kterou bych rád zmínil je reprezentace. Po dlouhé době máme nezávisle
obsazeny posty hlavních trenérů reprezentací všech věkových kategorií a to kvalitními a
mnohdy jiţ dříve úspěšnými trenéry, coţ je pozitivní zpráva.
Reprezentace byla vţdy povaţována za výkladní skříň našeho svazu. V minulosti bylo pro nás
medailové umístění samozřejmostí. Nyní jsme však zjistili, ţe konkurence v boji o třetí místo je
vysoká a ţe de facto 6 zemí má reálnou šanci na medailové umístění. Při uvědomění si, ţe
reprezentační úsek nejvíce zatěţuje po výdajové stránce rozpočet svazu, je nutné
k reprezentaci ČR ať jako hráči, tak i jako trenéři či vedoucí druţstev, přistupovat co nejvíce
zodpovědně. Je také nutné dostatečně a včas informovat o všech aktivitách celou
veřejnost. V opačném případě nemohou reprezentační týmy počítat s finanční přízní členů
svazu v souvislosti s následným dělením rozpočtu.
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Na začátku byla řeč o konkurenci. Ta byla myšlena i na výběry reprezentačních druţstev. I
kdyţ chápu myšlení reprezentačních trenérů a v některých případech i ţalostnou výkonnost
v některých věkových kategoriích, je nutné pracovat s širším kádrem. Úzký kádr nevede jen
k nulové rivalitě, ale i zvyšuje riziko rušení předem připravených akcí a to právě z důvodu
nedostatku hráčů, způsobenou jakýmkoliv důsledkem.
Výše uvedené zhodnocení a myšlenky chci dále s odpovědnými osobami v příslušných
oblastech / komisích řešit a rozvíjet, tak, abychom další hodnocení mohli provést při další
valné hromadě, která se uskuteční v květnu.
Další postřehy, vyplývající z činnosti výkonného výboru, týkající se jak oblasti ekonomické,
marketingu, propagace, či i tolik diskutovaného pořadatelství Mistrovství Evropy uvádím
v následující zprávě o činnosti VV.

Daniel Valeš – předseda ČKS
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Zpráva o činnosti

Výkonný výbor

A) Úvod
Od 01.01.2013 do 18.05.2013 pracoval výkonný výbor ve sloţení: Jan Mynařík (předseda),
Daniel Valeš (místopředseda) Tomáš Ziegler (člen) Zuzana Maňáková (člen) Milan Schwarz
(člen).
Činnost VV se díky končícímu období výkonu mandátu omezila na udrţovací stav svaz a na
přípravu Valné hromady.
V předmětném období vydal VV 11 dokumentů převáţně informačního charakteru. VV řešil
aktuální podněty operativně prostřednictvím elektronické pošty či telefonicky. VV
v uvedeném období neměl oficiální zasedání.

Od 18.05.2013 pracuje výkonný výbor ve sloţení: Daniel Valeš (předseda), Lukáš Filip
(místopředseda) Jakub Máša (člen), Jiří Škarabela (člen), Martin Uherka (člen).
VV měl celkem 2 oficiální jednání (červenec Makolusky, září Sezimovo Ústí) a 3 pracovní
porady (červenec Nymburk, září Praha, prosinec Olomouc). Aktuální podněty jsou řešeny
prostřednictvím elektronické pošty a telefonicky. Telefonicky (cca 5x týdne) dále probíhají
pravidelné konzultace předsedy a místopředsedy.
VV doposud vydal 40 usnesení a 37 dokumentů rozhodovacího a informačního charakteru.

B) Legislativa
V květnu 2013 byl ustanoven metodický tým, jehoţ úkolem bylo analyzovat a vydefinoval
metodiku oblasti trénování, trenérů, rozhodčích a soutěţí. VV byl předloţen koncept, na
základě něho došlo k úpravě korfbalový předpisů.
VV vydal nové přepisy – Přestupní řád ČKS, který nahradil dosavadní předpis, Odvolací řád
ČKS, Legislativní dodatky k řádům ČKS pro soutěţní ročník 2013/2014 a částečně
zrevidoval Soutěţní řád. Platnost uvedených předpisů byla určena dnem 16.09.2013, platnost
Dodatků dnem 18.09.2013.
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C) Personální obsazení reprezentací a komisí
VV v druhé polovině roku 2013 učinil následující změny ve vedení oblasti reprezentace a
komisí ČR:
Reprezentace:
VV jmenoval:
 Lukáše Filipa hlavním vedoucím korfbalové reprezentace ČR;
 Stanislavu Sovovou hlavním vedoucím reprezentačních týmů ČR;
 Radka Honzíčka hlavním trenérem seniorské reprezentace ČR;
 Ivo Kracíka hlavním trenérem reprezentace ČR do 21 let;
 Davida Konečného hlavním trenérem reprezentace ČR do 19 let;
 Hendrika Baase hlavním trenérem reprezentace ČR do 16 let.
VV schválil:
 Iva Kracíka asistentem trenéra seniorské reprezentace ČR;
 Radka Honzíčka asistentem trenéra reprezentace ČR do 21 let;
 Petra Pešáka asistentem trenéra reprezentace ČR do 19 let;
 Martina Šnevajse asistentem trenéra reprezentace ČR do 19 let;
 Rudolfa Buchtu vedoucím seniorské reprezentace ČR;
 Davida Schwarze vedoucím reprezentace ČR do 21;
 Martina Ţáka vedoucím reprezentace ČR do 19 let.

Komise:
VV rozpustil ke dni 01.07.2013 Sportovně-technickou komisi ČKS a jmenoval, počínaje
01.07.2013 předsedou STK Jiřího Šuhaje.
VV jmenoval novým předsedou KR Ondřeje Fridricha.
VV rozpustil ke dni 31.12.2013 Disciplinární komisi ČKS a jmenoval, počínaje 01.01.2014
předsedou DK Anetu Lešanskou.

D) Web, informační systém
V záři byl spuštěn nový web ČKS obsahující korfbalový informační systém. Nový systém
umoţňuje editace a zobrazování členské základny, klubů (včetně funkčnosti adresáře klubů)
rozhodčích a trenérů (včetně příslušných adresářů). Dále je moţno editovat a zobrazovat
soutěţní ročníky, soutěţe, sportovní haly, soupisky. Ty jiţ lze spolu s registracemi vyřizovat a
tisknout i v online reţimu. Je tedy velký předpoklad v zrychlení všech administrativních
procesů.
Jak web, tak i informační systém je pro tento rok ve fázi testování a hledání dlouhodobé
optimální varianty. Částečně dochází k drobnému přepracování designu a menu webu a
k odstranění chyb systému. Od soutěţního ročníku 2014-2015 bude veškerá činnost v oblasti
soutěţí administrována elektronicky.
ČKS se dále spolu s dalšími sportovními svazy zapojil do projektu „Webový rozcestník“
internetového vydání Deníku Sport. Funkčnost projektu je ve stručnosti ta, ţe sportovní svazy
budou napojeny pod stránku www.isport.blesk.cz. Na tomto webu bude abecedě umístěn i
odkaz na Korfbal, kam vţdy „spadne“ poslední aktuální článek z našeho webu, lze umisťovat
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do článku i videa, dojde k propojení kalendáře akcí ČKS s kalendářem isport. V případě velké
události lze článek TOPovat do hlavního bloku se souhlasem editora. Garant projektu
konstatoval stránky ČKS za připravené a pro projekt vyhovující. Stránky ČKS se líbily, pouze
bylo konstatováno, ţe nelze jednoduše najít všechny publikované články a jejich archiv.

E) Marketing
V září uzavřel ČKS smlouvu se společností NIKE SPECIASLIST REDMAN s.r.o., týkající se
zvýhodnění členů Českého korfbalového svazu při nákupu sportovního vybavení značky NIKE.
Smlouva garantuje všem členům ČKS zvýhodněnou cenu zboţí ve výši 30%, při odběru nad
20.000,- bez DPH ve výši 35%. Uvedená nabídka platí z „katalogových cen“. Sortiment byl
dále doplněn o korfbalové míče.
Smlouva je platná 1 rok. V případě zájmu ze strany poskytovatele, který zcela jistě bude závislí
na počtu odebraného zboţí, bude dotvořen v plnohodnotný „korfbalový“ e-shop.
Koncem roku dostal ČKS nabídku v bezplatné distribuci nápoje Mood Up. Předmětem byl
bezplatná doprava a dodávka nápoje v mnoţství min. 1 paleta = cca 1600 ks. Nabídku vyuţili
na základě výzvy 2 kluby + ČKS. Další zájemci budou řešení v roce 2014, díky jejich pozdní
reakci.

F) ČUS, ČOV, ČUKS
ČKS v České unii sportu (ČUS) zastupoval Daniel Valeš. V roce 2013 proběhly 2 celostátní
porady předsedů (jaro, podzim) a valná hromada ČUS (duben 2013). Detailní závěry z porad
či z jednání předsedů jsou dostupné na webu ČUS.
Zástupce ČKS se v roce 2013 nezúčastnil ţádné 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. Detailněji je
uskutečněná aktivita zhodnocena v konkretizované zprávě o činnosti za úsek ČOV.
V listopadu 2013 byl Milan Schwarz zvolen za zástupce do Pléna ČOV zastupující sloţku ČKSOI
(Český klub sportovních svazů, organizací a institucí).
Členové ČKSOI jsou členy ČOV. ČKSOI reprezentuje a zastupuje v rámci ČOV sportovní svazy,
jejichţ sporty nejsou zařazeny na program Olympijských her (neolympijské sporty), a dalších
organizace a instituce, vyvíjející svoji činnost v oblasti sportu nebo v souvislosti s ním.
ČKS v České unii kolektivních sportů (ČUKS) zastupoval Daniel Valeš. V roce 2013 proběhly 2
porady a valná hromada (září 2013).

G) Světové hry, Cali, Kolumbie
Světové hry byly v roce 2013 hlavní akce reprezentace ČR. Jednalo se o nejnáročnější
finanční akci a to jak z hlediska samotné účasti, tak i z hlediska přípravy. VV zaznamenal
rozporuplné reakci ve smyslu účastenství na akci v konfrontaci s celkovými náklady.
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Pro objasnění je moţno uvést následující. Účast výpravy ČR činila 16 osob reprezentace + 1
rozhodčí. Kvóta pro bezplatné ubytování reprezentačního druţstva byla pro ČKS stanovena
na 15 + 1 osob. Náklady na samotnou akci spočívali v úhradě cestovních nákladů (letenek) a
ubytování + stravy 1 osoby na stanovenou kvótu. Cena letenek činila 712.899,-Kč, cena
ubytování 26.732,- Kč, cena přípravy 156.332,- Kč.
Díky nedostatečnému objemu finančních prostředků musela být na zajištění účasti na turnaji
realizována v květnu 2013 půjčka ve výši 400.000,- Kč od ČUS, splatná v únoru 2014
s celkovým úročením 9.000,- Kč. Termín splátky půjčky bude dodrţen, v nejbliţších dnech
proběhne administrace vratky zpět ČUSu. Druhým podpůrným zdrojem financování akce
byla dotace MŠMT realizovaná prostřednictvím ČOV, která činila 18.000,- Kč na osobu
uvedenou na IF Pasportu, pro ČKS v celkové výši 305.000,-. Další příjmy navázané na činnost
seniorské reprezentace činili 189.000,- Kč.
Detailnější hodnocení Světových her je moţno najít na webu extrakorfbal.cz.

H) Financování
Výdaje ČKS v roce 2014 činili 2,1 mil. Kč. Bylo tedy nutné zajistit dostatečným způsobem
příjmovou část rozpočtu a to nejen z poskytnutých dotací, sponzorů, darů, ale i z vlastních
zdrojů.
Detailní rozpracování financování spolu s celkovou analýzou bude předáno ke schválení
valné hromadě.
Kapitolu věnovanou financím lze zakončit konstatováním, ţe hospodářský výsledek ČKS
v roce 2013 byl kladný.
V oblasti dotací v roce 2013 participoval ČKS na dotaci pro program Talentovanou mládeţ,
dotaci MŠMT prostřednictvím ČOV na Světové hry 2013, dotaci MŠMT pro program
Organizace sportu a dotaci MF z kapitoly VPS. Plánování financování nepříjemně ovlivnil fakt,
ţe poslední dva jmenované příjmy byly uskutečněny poměrně pozdě, v listopadu a prosinci
2013. Bylo tedy nutné výdaje dopředu plánovat tak, aby ČKS byl, v případě neobdrţení
dostatečného objemu financí, solventní, ale i tak aby byl schopen pouţité prostředky
realizovat v roce 2013.

Poskytnutá dotace MŠMT pro program Talentovaná mládeţ byla vyuţita v souladu
s Rozhodnutím MŠMT č. 502013_2_136_A.
Finanční prostředky poskytnuté prostřednictvím výše uvedené dotace byly vyuţity 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 kaţdou 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.

Poskytnutá dotace MŠMT pro program Organizace sportu byla vyuţita v souladu s poţadavky
vyplývajícími ze Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace v oblasti sportu na rok 2013 č.
SV/6/V/2013 stanovenými podmínkami MŠMT č. 502013_5_165_A.
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Finanční prostředky poskytnuté prostřednictvím výše uvedené dotace byly vyuţity pro
podpůrné účely programu MŠMT I – Sportovní reprezentace a II – Talentovaná mládeţ.
Drobný výdaj z této dotace byl vyuţit na účast zástupce ČKS na kongresu mezinárodní
federace IKF v Lisabonu.
Sportovní reprezentace:
Finance pro seniorskou reprezentaci s předmětné dotace byly vyuţity na přípravu a
samotnou účast na turnaji WG 2013. Přípravou je rozuměno zajištění soustředění reprezentace
v ČR a v zahraničí, které nákladově obsahuje cestovné účastníků, zajištění nájemného
sportoviště, ubytování a stravu. Přípravné kempy proběhly celkem 3 v České republice a 2
v Holandsku. Samotnou účastí na Světových hrách je rozuměno financování letenek na akci
pro účastníky výpravy ČR. Do ceny letenek nemohla být uplatněna částka 305.000,-, která
byla ČKS přidělena od MŠMT prostřednictvím ČOV, jako dotace určená přímo na tuto akci a
byla vyúčtována samostatně.
Druhá část dotace věnovaná seniorské reprezentaci byla vyuţita na první reprezentační
soustředění, které se uskutečnilo dne 22.-24.11.2013 v Brně, startující přípravu na Mistrovství
Evropy 2014, které proběhne na přelomu října a listopadu v Portugalsku. Finanční investice
byla obsahově vyuţita do zajištění nájemného sportoviště, ubytování a strava účastníků a
částečně cestovné.
Talentovaná mládeţ:
Hlavní část finančních prostředků pro korfbalovou talentovanou mládeţ byla vyuţita zejména
s dotačního programu MŠMT II. Z této analyzované dotace byla vyuţita poměrná část na
ucelené doplnění nastavených ideálních cílů.

Kongres IKF
Kongresu, který se konal 25.-27. října 2013 v Lisabonu se za ČKS zúčastnil místopředseda svazu
Lukáš Filip. Obsahem byla jednání a meetingy jak kontinentálních federací tak i na
celosvětové úrovni společně s valnou hromadou mezinárodní organizace.

Poskytnutá dotace MF z kapitoly VPS byla vyuţita v souladu s poţadavky vyplývajícími ze
Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace v oblasti sportu na rok 2013 č. 13/MF/2013
stanovenými podmínkami MF 122013_1_3364.
Finanční prostředky poskytnuté prostřednictvím výše uvedené dotace byly vyuţity na zajištění
chodu aparátu Českého korfbalového svazu, na úhradu poplatků vyplývající s členství ČKS
v mezinárodní organizaci a s účastí na různých soutěţích, částečně na přípravu talentované
mládeţe, reprezentace ČR a na propagaci ČKS.
V oblasti chodu aparátu svazu se jednalo o mzdové prostředky na základě uzavřených
dohod o provedení práce, o úhradu účetních sluţeb České unii sportu, úhrady zpracování
právního poradenství, poplatků za sluţby mobilního operátora a o úhradu cestovních
nákladů členů výkonného výboru a odborných komisí vzniklých v souvislosti výkonu jejich
funkce.
V oblasti propagace Českého korfbalového svazu byla poměrná část finančních prostředků
vyuţita na úhradu nákladů na tvorbu nových webových stránek ČKS, obsahujících informační
systém umoţňující online správu soutěţí a evidenci členské základny. Spolu s tvorbou webu
došlo i ke změně a samozřejmě i tak úhradě logotypu svazu.
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Z důvodu všeobecné lepší erudovanosti trenérů uspořádala mezinárodní federace v roce
2013 velice kvalitní seminář pro korfbalové trenéry evropských zemí. Z oblasti poskytnuté
dotace byly uhrazeny náklady českých zástupců spočívající v cestovném na předmětné
semináře a v úhradě školného.
Poměrně významným vykazovaným nákladem je uhrazení poplatků mezinárodní federaci, a
poplatků, vyplývající z účasti na mezinárodních turnajích. Poplatek mezinárodní federaci
obsahoval nejen poplatek za členství pro rok 2013, ale i poplatek za účast na Světových
hrách v Kolumbii, který byl prostřednictvím IKF vybírán a dále poplatek za české rozhodčí,
kteří byli pro rok 2013 uvedeni na mezinárodní listině rozhodčích. Soutěţní poplatky byly
samostatně hrazeny 2, a to za účast reprezentace do 16-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.

I) Ţádosti 2014
ČKS podal v roce 2013 celkem 3 ţádosti o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na rok 2014
a to v kapitolách Reprezentace (listopad 2013), Talentovaná mládeţ (listopad 2013) a
Organizace sportu (září 2013).
Rozdělení státního rozpočtu pro oblast sporu lze očekávat do konce března 2014.

J) ME U 21 Olomouc
Mezinárodní korfbalová federace (IKF) pověřila na základě uskutečněného jednání při
kongresu v Lisaboně organizací turnaje Český korfbalový svaz. Po sedmi letech se nám, i díky
nečekané shodě událostí, kdy v říjnu bylo pořadatelství odňato Turecku, podařilo získat
moţnost uspořádat jednu z vrcholných korfbalových akcí a ukázat tak nejen našim aktivním
sportovcům, ale i ostatní veřejnosti špičkový korfbal.
Turnaj se uskuteční 06.-12. července 2014 v Olomouci, ve sportovní hale Univerzity Palackého.
Pro pořádání turnaje zvolil VV Olomouc a to díky dřívější agitaci korfbalu na Universitě
v Olomouci, která byla jedním ze zakladatelů a hlavních propagátorů korfbalu v České
republice. Rádi bychom, aby byl korfbal v Olomouci opět aktivní a to jak pro studenty MU
v rámci volitelné výuky, ale i pro ostatní občany Olomouce a jejího blízkého okolí.
Po cca 2 měsíčním jednání byl dne 27.12.2013 kontrakt. Z něj mimo jiné vyplývá, ţe Mistrovství
Evropy je vypsáno pro 12 týmů, které budou známy 15.02.2014. Mezi jisté účastníky patří,
kromě reprezentace České Republiky, např. Holandsko, Belgie, Anglie, Německo,
Portugalsko, Katalánsko, Maďarsko a Polsko.

Daniel Valeš – předseda ČKS
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Sportovně-technická komise
Dne 01.07.2013 byla rozpuštěna STK a zároveň byl jmenován novým předsedou Jiří Šuhaj. Dne
09.07.2013 bylo Výkonným výborem schváleno nové sloţení STK. Kontinuitu v práci STK zajišťují
bývalí členové STK Jiří Šuhaj nově ve funkci předsedy a Radek Honzíček jako staronový člen
STK. Dalšími členy se stali Veronika Bínová, Jakub Šimek a Lenka Toufarová. Lenka Toufarová z
STK na vlastní ţádost odešla, její povinnosti převzala Veronika Bínová.
Prvním úkolem STK byla tvorba termínové listiny (TL) pro tyto soutěţe:
 Česká korfbalová extraliga + Korfbalová liga rezerv (ČKE+KLR)
 1. Česká korfbalová liga (1.ČKL)
 Česká dorostenecká korfbalová extraliga (ČDKL)
 Korfbalová liga starších ţáků (STŢ)
 Korfbalová liga mladších ţáků (MLŢ)
 Korfbalová liga miniţáků (MINI)
STK se snaţila zachovat stávající modely soutěţí, u MLŢ a MINI pak eliminovat dlouhé
cestování rozdělením do skupin dle dopravní dostupnosti. První verze TL byla vydána
31.07.2013 a pak ještě dalších 9 revizí na základě poţadavků Komise rozhodčích, Trenérskometodické komise, případně po odhlášení některých klubů ze soutěţe.
STK zpracovala a předala ke schválení změny v pravidlech a v Soutěţním řádu, dále pak
připravila podklady pro vydání dodatků k Soutěţnímu řádu.
Po zahájení soutěţí 28.09.2013 se činnost STK soustředila na kontrolu zápisů z utkání a
zadávání údajů na http://www.korfbal.cz jednotlivými kluby, coţ byla jednak pro kluby
novinka a jednak web ještě nefungoval ve všech případech úplně dobře. V současné době
je situace stabilizovaná a kluby si na svou povinnost zvykly.
V prosinci, na základě porušování článku o zasílání pozvánek na zápasy, STK přistoupila na
připomínání této povinnosti jednotlivým klubům. Byl vytvořen soubor, který hlídá termíny pro
posílání pozvánek a zasílání výsledků a jednotliví členové STK pro soutěţe, které jsou v jejich
kompetenci, toto hlídají a případně posílají upomínky.
V prosinci byla hlavním administrátorem přidělena členům STK práva na prohlíţení zápisů.
Jednotliví členové mají za úkol do konce kalendářního roku opět vše ve svých soutěţích
zkontrolovat a toto potvrdit na stránkách svazu zaškrtnutím políčka „schváleno“.
STK vydala 4 dokumenty, ve kterých rozhodla o kontumacích utkání na základě Soutěţního
řádu. Tomuto řešení se obecně snaţíme vyhnout a spolupracujeme s jednotlivými kluby při
hledání náhradních termínů.
Činnost STK v novém roce bude pokračovat kontrolami zápisů a hlídáním termínů pro zasílání
pozvánek a výsledků a zadávání výsledků na web. Dále pak budeme pracovat na zajištění
pořadatelství finálových dnů jednotlivých soutěţí. Budeme připravovat podklady pro Valnou
hromadu ČKS.
Jiří Šuhaj – předseda STK ČKS
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Komise rozhodčích
Hodnotící zprávu KR lze stejně jako korfbalové sezóny rozdělit na 2 části – jarní, zahrnující
období I. – VI. 2013, a podzimní, zahrnující období VII.-XII. 2013.
Základní údaje KR platné k 31. 12. 2013
Počet aktivních rozhodčích: 33
třída A 9 z toho 3 IKF licence
třída B
7
třída C 7
třída D 10
V soutěţích ČKS dále působí 2 rozhodčí ze Slovenska – L. Kotlář a P. Bušík.
V první části roku fungovala KR ve sloţení: Martin Uherka (předseda), Ondřej Fridrich, Lukáš
Filip, Tomáš Voda (členové KR).
Martin Uherka se v červnu 2013 vzdal funkce předsedy i členství v KR. Od léta tak působí
komise v novém sloţení: Ondřej Fridrich (předseda), Lukáš Filip, Tomáš Voda a Lukáš Pazourek
(členové KR).
Vzdělávací činnost
V roce 2013 se uskutečnily 2 semináře pro rozhodčí:
březen 2013 Kostelec nad Č. Lesy
10 účastníků + 2 školitelé
září 2013
Náchod
10 účastníků + 2 školitelé
Další semináře jsou plánovány na zimní a jarní měsíce 2014.
Z uvedených čísel vyplývá, ţe zdaleka ne všichni rozhodčí si v tomto roce splnili svoji
vzdělávací povinnost, na coţ byli důrazně upozorněni a hrozí jim v případě dalších absencí
sankce ze strany KR (sníţení / ztráta licence).
Součástí vzdělávací činnosti je i průběţné hodnocení rozhodčích, které se v nové sezóně
2013-14 daří realizovat ve větší míře, neţ dosud, výhradně díky neutuchající aktivitě Lukáše
Filipa. Tato individuální hodnocení mladých talentovaných rozhodčích jsou ideální zpětnou
vazbou s praktickým řešením konkrétních situací. Bylo by velmi potřeba tuto hodnotící a
vzdělávací činnost rozšířit, protoţe je velmi dobře vidět pozitivní výsledky této práce.
Metodická a legislativní činnost
KR rozhodčích v letošním roce aplikovala do Pravidel korfbalu novinky ve vybraných
odstavcích dle úprav prezentovaných IKF. Bohuţel v tomto ohledu můţeme pouze vyjádřit
nespokojenost se spoluprací s Rules Committee IKF, která nereagovala na dotazy z naší
strany, a některé aspekty pravidel tak byly zapracovány bez praktické znalosti aplikace
těchto úprav na mezinárodním poli.
KR připravila pro sezónu 2013-14 několik metodických pokynů nejen pro rozhodčí, ale také
pro kluby a jejich hráče a funkcionáře, kterým by měly pomoci se rychleji a snadněji
orientovat v základních předpisech a pravidlech. Bohuţel ne všechny kluby a ne všichni
rozhodčí těmto pokynům věnovali náleţitou pozornost, coţ vedlo a stále vede k opakujícím
se chybám a přestupkům proti řádům a pravidlům.
IKF rozhodčí ČKS:
V roce 2013 měl ČKS své zastoupení také v mezistátních utkáních a turnajích IKF. Rozhodčími
nominovanými do seznamu rozhodčích IKF byli: Lukáš Filip (A), Ondřej Fridrich (B), Tomáš
Voda (C).
Největším úspěchem v této oblasti bezesporu bylo působení Lukáše Filipa na Světových
hrách v Kolumbii, kde rozhodoval mj. finálové utkání.
Ondřej Fridrich se zúčastnil jako rozhodčí turnaje Europa Cup (rozhodčí v semifinále).
Tomáš Voda rozhodoval utkání na turnaji Europa Shield v Třeboni .
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Na mezinárodní scénu zasáhli také další čeští rozhodčí, kteří působili jako asistenti na turnaji
Europa Shield. Trio Zdeněk Snášel, Martin Uherka a Aldar Tsybyktarov zanechalo velmi pozitivní
dojem a funkcionáři KR IKF projevili zájem o jejich další zapojení do skupiny IKF rozhodčích.
KR pro rok 2014 nominovala stejnou trojici IKF rozhodčích, jako v roce 2013. V hledáčku pro
rozšíření jsou další 3-4 rozhodčí, jejichţ výkony budou průběţně sledovány.
Pozitiva a negativa aktuální činnosti KR ČKS
 splnění kvóty 2 seminářů
 k dispozici je 6 rozhodčích (18 %) bez hráčských či trenérských povinností a/nebo
přímé návaznosti na klub
 prozatím se daří obsadit více utkání 2 rozhodčími neţ v minulé sezóně, coţ napomáhá
získávání zkušeností
 více individuálních hodnocení rozhodčích
-

-

-

neustálé a pozdní změny termínové listiny – nutnost opakovaných změn v nominacích.
Jsme si vědomi toho, ţe STK není v tomto případě na vině, nicméně jiţ 10 verzí TL je pro
KR problematické a často jsou nutné změny na poslední chvíli. Někteří rozhodčí jiţ
vyjádřili svoji frustraci z neustálých změn, protoţe jim neumoţňují dopředu plánovat
osobní ţivot.
zhuštěná termínová listina nedává mnoho prostoru pro přípravu dalších vzdělávacích
akcí
o semináře
o individuální hodnocení
limitovaný počet rozhodčích bez hráčských povinností – vzhledem k existenci celkem
9 klubů, z nichţ 2 nemají ţádné, nebo velmi nízký počet vlastních rozhodčích, to
znamená velký tlak na KR, která musí v termínové listině zohledňovat výrazně další
poţadavky aktivních rozhodčích na akceptovatelné termíny

Ondřej Fridrich - předseda KR ČKS

Disciplinární komise
Disciplinární komise bohuţel zprávu o činnosti nezaslala. Nicméně v krátkosti:
Sloţení Disciplinární komise v roce 2013 bylo: Rudolf Buchta (předseda), Aneta Lešanská
(člen), Milan Čejka (člen), Petr Pešák (člen), Jakub Šimek (člen).
Disciplinární komise řešila v první polovině roku 2013 jeden podnět, č.j. DK 1/2013 ve věci
disciplinárního provinění Juraje Gogy z oddílu SKK Doplhins Prievidza. Dne 06.03.2013 vydala
Disciplinární komise ve věci rozhodnutí.
V druhé polovině roku 2013 byl podán Disciplinární komisi podnět k zahájení disciplinárního
řízení prostřednictvím STK č. 6/2013.
Díky nečinnosti byla dne 31.12.2013 usnesením VV č. 7/1 rozpuštěna. Novým předsedou DK
byla jmenována Aneta Lešanská, která byla zároveň pověřena zajištěním nového
personálního obsazení komise.
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Trenérsko-metodická komise
Trenérsko-metodická komise ČKS pracovala v roce 2013 ve sloţení Stanislava Sovová, Ivo
Kracík, Jakub Máša, Aladár Dančo.
TMK absolvovala v první polovině roku 2013 jedno jednání, které se uskutečnilo 9.-10. března
2013 v Kostelci nad Černými Lesy (účast Sovová, Máša, Kracík). Cílem jednání bylo vytvoření
směrnice TMK k následnému předloţení účastníkům valné hromady.
Obsah směrnice:
 zjištění stavu trenérů v ČR a jejich případné vzdělávání z minulosti
 návrhy jednotlivých stupňů trenérských licencí a diskuze k obsahu kurzů pro tyto
licence
 zavedení licence „cvičitel korfbalu“, která vychází z absolvování
semináře
licencovaného MŠMT
 zavedení licence A+, která vychází z absolvování „High level“ kurzu pořádaného IKF
Další jednání TMK bylo plánováno na podzim 2013, ale bohuţel nebyl nalezen vhodný
společný termín.
Ivo Kracík, člen TMK

Matriční komise
Na začátku roku 2013, ještě za soutěţního ročníku 2012/13 jsme postupně registrovali nové
členy a potvrzovali nově obsazené soupisky. MaK stále pracuje ve stejném sloţení, a to
Maňáková, Musialek, Klacková. V rámci nového soutěţního ročníku byly členům jasně
rozděleny úkoly, jichţ se drţí, coţ usnadňuje práci a určuje odpovědnost.
MaK stále pokračuje v elektronickém zaznamenávání nových registrací, hostování, přestupů
atp. a důleţitá rozhodnutí týkající se schválení (střídavého) hostování a přestupů umísťuje i na
webové stránky korfbal.cz.
Do nového roku plánuje MaK dále pokračovat v tomto sloţení, včetně kompetencí, a klade si
za cíl zefektivnit komunikaci s kluby, aby včas dostáli svým závazkům vůči svazu.

Zuzana Maňáková – předseda MaK ČKS

Mediální komise
Na začátku roku 2013 MK fungovala ve sloţení Maňáková, Fridrich s dopomocí dalších
účastníků, např. Máša, Hrubanová. Od nového soutěţního ročníku byla MK rozšířena zejména
o řady „externích pracovníků“, kteří se starají o články z dění extraligového světa a o
aktualizaci zpráv na portálech jako facebook nebo twitter, dále Štěpánka Fůrová, která
postupně přebírá celou MK.
V rámci Světových Her byly pozastaveny původní webové stránky Českého korfbalového
svazu a vše se soustředilo na www.extrakorfbal.cz, kde byly k nalezení kaţdodenní informace
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z průběhu SH. Byl spuštěn také nový web Českého korfbalového svazu, který je aktualizován
novými články z dění reprezentací či ostatních soutěţí.
Na příští rok MK plánuje jasně rozdělit kompetence mezi jednotlivé „redaktory“ a vyţadovat
jejich plné nasazení. Dále pokračovat v medializaci korfbalu a snaţit se co nejvíce tento sport
propagovat na všech dostupných místech.
Zuzana Maňáková – předseda MK ČKS

Zpráva za úsek ČOV
Praha 2. 4. 2013 = jednání Komise Mezinárodních vztahů ČOV a setkání neolympijských sportů
při ČOV
a) Jednání jsem se účastnil jako zástupce ČKS.
b) Komise MV ČOV jous zaměřena na monitoring zastoupení českých NSF na
mezinárodním poli (vedoucí funkce, komise v MSF atp.), kde korfbal je v dobré pozici
vzhledem k mému půspbení v pozici P/razidenta IKF Europe. Další významnou úlohou
jsou prezentace jednotlivých NSF o organizaci MS či ME na území ČR.
c) Setkání NS při ČOV bylo informativní vzhledem k nové struktuře ČOV. Vzhledem k
mému dlouhodobému působení v Komisi neolympijských sportů při ČOV jsem byl
poţádán o aktivní zapojení do příprav vytvoření sloţky neolympijských sportů, která by
měla mít jsnou strukturu do konce 11/13 s tím, ţe budu k této spolupráci vyzván.
Praha 27. 6. 2013 = setkání přípravné skupiny pro vytvoření nové sloţky neolympijských sportů
při ČOV
a) Jednání jsem se účastnil jako zástupce ČKS.
b) Setkání skupiny bylo informativní vzhledem k nové struktuře ČOV. Úkolem skupiny je
definice sloţky a příprava stanov.
Praha 19. 9. 2013 = setkání přípravné skupiny pro vytvoření nové sloţky neolympijských sportů
při ČOV
a) Jednání jsem se účastnil jako zástupce ČKS.
b) Setkání skupiny bylo poslední přípravné před jednání ČKSOI - definice sloţky a stanovy
hotovy (viz zápis v příloze).
Z jednání Pléna ČOV dne 11.4.2013 a Ustavujícího zasedání ČKSOI dne 28.11.2013 jsem byl
řádně omluven.
Milan Schwarz
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