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Zprávu o činnosti Českého korfbalového svazu z.s.
za rok 2016
Výkonný výbor
Výkonný výbor ČKS pracoval ve struktuře určené květnovou valnou hromadou, která se
v roce 2015 uskutečnila v Brně. Došlo ke stabilizaci organizační struktury ČKS a orgánů, při
zachování minimálních nákladů na provoz. Podařilo se zabezpečit dostatek zdrojů z vlastní
činnosti, ze strany státní podpory MŠMT a podpory ČOV. VV se opíral o práci odborných
komisí, které je nutno i nadále personálně posilovat. ČKS se daří postupně naplňovat své
strategické cíle, jehož hlavní je rozvoj členské základny.
VV vydal celkem 18 dokumentů rozhodovacího a informačního charakteru. Díky v minulosti
dostatečně nastavené strategii ubývá administrativních činností.

Personální obsazení
Personální obsazení svazu bylo v roce 2016 bez zásadních změn. V druhé polovině roku došlo
k výměně vedení reprezentace do 19 let, kdy odstoupivší tým ve složení David Konečný, Petr
Pešák, Martin Šnévajs, nahradil Milan Čejka, Jiří Podzemský a Hana Simonidesová. ČKS dále
začal spolupracovat trenérem a metodickým konzultantem Wimem Bakkerem.

Členská základna
Členská základna byla vykazována pro Českou unii sportu a Ministerstvu školství mládeže a
tělovýchovy. Česká unie sportu sbírá údaje o členské základně prostřednictvím svých
okresních sdružení. Pro MŠMT je členská základna jedním ze zásadních údajů týkající se
informačního, statistického charakteru. Počet členů má zásadní vliv na výši přidělené dotace.
V roce 2016 bylo v ČKS evidováno 1974 osob, z toho 585 dospělých a 1389 mládeže. Dle
charakteristiky působnosti členů je 1325 sportovců zařazeno v soutěžích, 269 osob se označili
za aktivní sportovce.
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Rozvoj a Školní korfbal
Nosným projektem v roce 2016 byl pokračující projekt Školní korfbal, v jehož rámci zástupci
ČKS navštěvují základní a střední školy a zde realizují ukázkové hodiny tělesné výchovy, kde
náplní je korfbal, jakožto ideální sport pro školy. Na mnohých školách se žáci aktivně zapojují
do soutěží, a tak během roku 2016 bylo sehráno více než 150 soutěžních utkání školního
korfbalu, a to celkem ve čtyřech věkových kategoriích. Do těchto soutěžních utkání se
zapojilo celkem více než 80 družstev z deseti škol.

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. Neformální
informace lze nalézt na Facebooku ČKS, který. Fotodokumentace je částečně řešena
prostřednictvím obou mediálních kanálů, které doplňuje aplikace Rajče.cz.
Již třetím rokem vychází týdenník Korfbalový zpravodaj, který mapuje korfbalové dění
aktuálního týdne a to jak v ČR, tak i v celém světě.
Aktuálnost tiskových zpráv z utkání a vybraných akcí je zefektivněna angažováním novináře,
který články propaguje prostřednictvím webu ČKS a regionálních tiskovin. Pokračuje
spolupráce s firmou Krilie.

ČUS, ČOV, ČUKS
ČKS v České unii sportu (ČUS) zastupoval Daniel Valeš. V roce 2016 proběhly 2 celostátní
porady předsedů a 2 valné hromady ČUS.
Zástupce ČKS se v roce 2016 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. Jeho pravidelná činnost
je zejména v Komisi neolympijských sportů ČOV. Statut komise se zaměřuje zejména na
svazovou problematiku a problematiku spojenou s financováním sportu.
V srpnu 2016 se ČKS zapojil do projektu Olympijské Lipno a OVOV – odznak všestrannosti
olympijských vítězů.
ČKS v České unii kolektivních sportů (ČUKS) zastupoval Daniel Valeš. V roce 2016 proběhly 2
porady a 1 neformální setkání.

Mezinárodní činnost
V červenci 2016 u příležitosti MS hráčů do 23 let svolal ČKS jednání ze zástupci IKF a KNKV,
nosné téma byl strategický výhled organizace mezinárodního korfbalu a soutěží.
ČKS svolal v červenci 2016 jednání členu Visegrádské 4 za účelem budoucí vzájemné
spolupráce. Výsledkem je projekt ČKS „Sport pro všechny děti“, který byl po přistoupení
ČESKÝ KORFBALOVÝ SVAZ Z.S., Zátopkova 100/2 , 160 17 Praha 6;
zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 2244

IČO: 45 24 53 63; Bankovní spojení: 1717406504/0600 GE Money Bank Praha
info@korfbal.cz, www.korfbal.cz;

ostatních zemí V4 předložen nadačnímu fondu s žádostí o podporu, které bylo ze strany
poskytovatele vyhověno. Základním cílem je poskytnutí nejnovějších a nejefektivnějších
metod pro výuku a trénink korfbalu nejen na školách. Kurz je určen pro učitele a trenéry, kteří
se již s korfbalem setkali a mají zájem o další rozvoj korfbalu na svých školách a v klubech.
Projekt bude realizován v červu 2017, s následnou nadstavbovou ambicí, kterým je
pravidelná regionální soutěž dětských reprezentačních výběrů.

Reprezentace
V lednu se na mezinárodní scéně představily dva české kluby v nejvyšších klubových
soutěžích. Mistr ČR KK Brno nastoupil v maďarském hlavním městě v Budapešti k Poháru mistrů
evropských zemí – Europa Cup 2016. KK Brno dokázal vyhrát důležité čtvrtfinálové utkání proti
katalánskému mistru 23:15, ale v zápasech o medaile již další vítězství nepřidal (prohrál
s nizozemský m PKC 15:40 a s portugalskou Benfikou 14:22) a stejně jako vloni si odváží i ze své
druhé účasti „bramborové medaile“. Třetí místo vybojovalo již počtvrté portugalské mistrovské
družstvo KC Benfica, které je pomyslným katem českých medailových nadějí již čtyři roky,
když postupně porazilo i poslední české mistry KCC Sokol České Budějovice a VKC Kolín.
Klubovým vládcem starého kontinentu je opět nizozemský mistr PKC Papendrecht, který
prošel finálovým turnajem jasně a tradičního soupeře z Belgie KC Boeckenberg porazil ve
finále rozdílem třídy 31:21.
Týden po nejslavnějším klubovém svátku se uskutečnil i druhý klubový turnaj letošního roku
Europa Shield 2016, který se konal v německém Castrop-Rauxelu. Vítězem se stal katalánský
tým KC Barcelona, který tak slaví největší úspěch své dosavadní existence. Turnajem prošlo
barcelonské družstvo překvapivě suverénně, když ve skupině i v semifinále své soupeře zcela
deklasovalo a ve finále zdolalo loňského obhájce titulu BEC Korfbal Club z Anglie. Český
zástupce na turnaji TJ MS YMCA Znojmo prohrál ve skupině s katalánským KC Barcelona
16:23, s portugalským CCCD 14:15 a zvítězil nad německým KC Schweriner 13:12, což
znamenalo až poslední místo a závěrečný souboj o konečné 7.-8.místo proti TuS Schildgen,
který znojemští vyhráli 12:11 a skončili až na sedmém místě, což je nejhorší výsledek českého
týmu v historii tohoto turnaje.
Reprezentace České republiky do 19 let pod vedením trenéra Davida Konečného obsadila
na Světovém poháru konečné šesté místo, když v základní skupině na úvod podlehla silnému
Taiwanu 4:16 a po jasných vítězstvích nad Čínou 20:3 a Polskem 14:2 postoupila do
čtvrtfinálové skupiny, kde nestačila na Nizozemsko 1:11 a ani na Portugalsko 13:15. Závěrečný
den turnaje se pak v boji o konečné umístění vzepjala k vítězství nad Anglií 9:6 a v boji o
5.místo podlehla opět Portugalsku, tentokráte 7:14. Konečné šesté místo mezi šestnácti
túčastněnými družstvy je zlepšení oproti loňskému roku, kdy tento výběr skončil až na místě
devátém, ale opětovně se ukazuje, že bez kvalitní a vyrovnané soutěže bude o boj o
medailové příčky bez naší účasti. Vítězem se stalo Nizozemsko, pod vedením Leona
Simmonse, před Belgií a Taiwanem. Největším překvapením turnaje bylo družstvo
Dominikánské republiky, které obsadilo konečné čtvrté místo a během turnaje si připsalo
mimo jiné i cenné sklapy Anglie, Německa či Ruska.
Nejvýznamější světový turnaj se v roce 2016 konal v České republice. Český korfbalový svaz
uspěl se svou kandidaturou a pořádal Mistrovství Světa hráčů do 23 let v hanácké metropoli
v Olomouci. Český reprezentační výběr pod vedením trenéra Ivo Kracíka v zamotané
základní skupině obsadil nakonec vytoužené druhé místo, když po porážkách s Nizozemskem
9:31 a Maďarskem 12:13 dokázal zvítězit nad Jihoafrickou republikou 26:5, Tureckem 18:15 a
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Čínou 21:18. V semifinálovém zápase proti Taiwanu podlehli naši reprezentanti 15:26 a boji o
třetí místo dokázali fantastickým finišem před zaplněnou halou a za asistence televizních
kamer porazit Německo 14:13 a slavit zisk bronzovým medailí z juniorského světového
šampionátu. Mistrem Světa U23 2016 se stalo Nizozemsko, když ve finále předčilo Taiwan
24:16.
Vrcholem seniorské kategorie bylo Mistrovství Evropy 2016, které se konalo na konci října
v nizozemském Dordrechtu. Domácí reprezentace Nizozemska vstupovala do turnaje v pozici
největšího favorita a tuto úlohu potvrdila, když ve finále naprosto deklasovala belgickou
reprezentaci rozdílem několika tříd 27:14. Na třetím místě skončilo zaslouženě družstvo
Katalánska, které v pyrenejském derby porazilo obhájce bronzu z roku 2014 Portugalsko 16:12
a poprvé v historii se dokázalo dostat na medailové pozice. Turnaj celkově ukázal, že rozdíly
mezi národními týmy se prohlubují a ani zkrácená hrací doba, která měla prioritně vést ke
snížení rozdílů ve výsledcích, tomuto trendu nezabránila. Vyrovnané zápasy tak nabídla
pouze skupina o 8.-10. místo, která se pochopitelně netěšila většímu zájmu publika a ve které
nakonec těsně zvítězila reprezentace Ruska, která zdolala Polsko i Turecko, které skončilo na
posledním desátém místě.
Česká korfbalová reprezentace zaznamenala na šestém halovém evropském šampionátu
historicky nejhorší umístění, když dokázala porazit pouze týmy Polska a Ruska. Dalších pět
zápasů prohrála a skončila na konečném sedmém místě. Slabou útěchou může být snad jen
zajištění účasti v elitní osmičce na šampionátu starého kontinentu 2018, který se bude opět
konat v Nizozemsku. Tento šampionát v roce 2018 se bude hrát ve dvou osmičlenných
výkonnostních skupinách, na konci turnaje bude jakási baráž mezi nejlepšími z výkonnostně
slabší skupiny a nejhoršími ze skupiny elitní.
Úspěch na ME 2016 a rovněž na předchozích významných turnajím roku 2016 zaznamenala již
tradičně česká rozhodcovská škola. Finále ME 2016 před vyprodanou dordrechtskou halou
s více než čtyřmi tisícovkami diváků, řídila dvojice z české extraligy Lukáš Filip a Peter Bušík,
kteří za svůj výkon sklidili uznání od významných korfbalových činovníků včetně presidenta IKF
Jana Fransoo. Peter Bušík tak přidal k finále JMS 2016 v Olomouci i asistování ve finále ME
2016, Lukáš Filip zase v letošním roce rozhodoval kromě finále ME 2016 i finále Europa Cupu
v Budapešti.

MS hráčů do 23 let 2016
Stručné zhodnocení uskutečněné mezinárodní akce, kterou Mistrovství Světa hráčů v korfbalu
do 23 let nepochybně je, musí být, a oprávněně je, pozitivní. Opět byl turnaj skvěle
zorganizován k všeobecné spokojenosti všech účastníků. O tom svědčí zahraniční reference
a děkovné dopisy od účastnických zemí a mezinárodní federace, které ČKS bezprostředně
po ukončení turnaje obdržel. Opět je nutné zmínit výběr místa pořadatelství, které si vynutila
mezinárodní organizace.
Návštěvnost turnaje byla vzhledem k ne moc šťastnému termínu turnaje, o kterém však ČKS
nerozhoduje vcelku ucházející, a zejména na zápasy české reprezentace se pohybovala
okolo 300 diváků.
I sportovní stránku turnaje je třeba hodnotit velice nadprůměrně. Česká republika obsadila
konečné 3. místo. Je nutno zdůraznit, že se jedná o první juniorskou medaili v historii ČKS a o
třetí medaili z mistrovství světa vůbec a také se jedná pro ČKS o medailový úspěch po šesti
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letech, když poslední, shodou okolností též bronzový, kov získala seniorská reprezentace na
ME 2010.
Ekonomicky byl turnaj zdařilý, ČKS dosáhl díky zajištění pobytových balíčků jednotlivým
účastníkům turnaje nezanedbatelný zisk.
Z propagační činnosti lze zmínit pravidelné reporty z každého hracího dne turnaje, které byly
prováděny ve dvou modifikacích. První byla reportáž o zápase českého týmu, která byla
distribuována do výhradně tuzemských kanálů, druhá byla reportáž ze všech hracích zápasů
každého dne, která byla distribuována prostřednictvím webu, a youtube kanálu do celého
světa. Fotodokumentace turnaje je archivována na webu turnaje http://u23wkc.korfbal.cz,
kde najdete i logo Vašeho města. Videa uvedená výše jsou k dispozici též na webu turnaje,
česká verze pak na webu ČKS, konkrétně
http://korfbal.cz/article/2016-07-16-cesky-bronzovy-sen-video
http://korfbal.cz/article/2016-07-15-video-6-den
http://korfbal.cz/article/2016-07-13-video-5-den
http://korfbal.cz/article/2016-07-13-video-4-den
http://korfbal.cz/article/2016-07-11-video-3-den
http://korfbal.cz/article/2016-07-11-video-2-den
http://korfbal.cz/article/2016-07-10-video-1-vyhra-ceskeho-tymu
ČKS dále disponuje fotografiemi od profesionálního fotografa, který pro mezinárodní federaci
zajišťoval fotodokumentaci z akce.

Financování
ČKS hospodařil v roce 2016 se ziskem 1 577.000,- Kč, přičemž celkové příjmy činili 7 912.000,Kč, výdaje 6 335.000,- Kč. Kladný hospodářský výsledek je ovlivněn zejména ne zcela
rozděleným přípěvkem z odvodů loterijních společností za rok 2016 a vybranými členskými
příspěvky a ziskem z MS hráčů do 23 let.
V oblasti standardních dotací v roce 2016 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.
Český korfbalový svaz je jedním z příjemců darů od provozovatelů loterií, které jsou
prostřednictvím Českého olympijského výboru přerozdělovány (darovány) sportovním svazům
a organizacím. Za účelem finančního příspěvku z loterií byl ČKS zřízen podúčet č.
214926677/0600, přes který jsou veškeré finanční transakce, týkající se loterijního financování
korfbalu, realizovány.
Český korfbalový svaz přijal v roce 2016 na podporu dětí a mládeže z financí poskytnutými
loterijními společnostmi celkem 1.781 tis. Kč, Podíl příspěvku na celkovém rozpočtu svazu činil
23%. V roce 2016 rozdělil ČKS celkem 898 tis. Kč na podporu sportu dětí a mládeže, přičemž
539 tis. Kč bylo rozděleno na podporu korfbalových klubů a 360 tis. Kč bylo rozděleno na
vlastní projekty ČKS, zejména na rozvoj korfbalu v regionech a podporu Školního korfbalu.

Vyúčtování neinvestiční dotace v oblasti sportu Č. 502016_2_065_A
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Poskytnutá dotace ve výši 122.600,- Kč MŠMT pro program Talentovaná mládež byla využita
v souladu s Rozhodnutím MŠMT č. 502016_2_065_A.
Finanční prostředky poskytnuté prostřednictvím výše uvedené dotace byly využity na přípravu
a účast talentované mládeže do17-ti let.
V roce 2016 proběhlo v kategorii do 17 let celkem 5 vícedenních sportovních kempů, z toho 4
v prvním pololetí roku 2016. Dva vícedenní kempy proběhli v Holandsku, které je díky velké
korfbalové vyspělosti, a náklonnosti tamních trenérů v metodické pomoci, ideální pro
srovnání kvality a efektivity přípravy.
Do sportovních kempů se zapojilo v prvním pololetí 2016 celkem 40 sportovců, 37 sportovců
pak ve druhém pololetí 2016.
Finanční prostředky byly využity na zajištění sportovní přípravy, která nákladově obsahuje
uhrazení nájemného sportoviště, ubytování a stravu.
Z dotačního programu bylo hrazeno nájemné sportoviště v holandském Drachtenu.

Vyúčtování neinvestiční dotace v oblasti sportu Č. 502016_5_068_A
Poskytnutá dotace ve výši 1 900.000,- Kč MŠMT pro program Organizace sportu byla využita
v souladu s Rozhodnutím MŠMT č. 502015_5_069_A.
Finanční prostředky poskytnuté prostřednictvím výše uvedené dotace byly využity na zajištění
chodu aparátu Českého korfbalového svazu, na úhradu nákladů spojených s domácí
soutěží, 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 náklady, odborných komisí vzniklých v souvislosti
výkonem jejich pravidelné činnosti, úhradu služeb, či cestovních nákladů členů orgánů svazu.
V oblasti soutěží a se jednalo o náklady spojené s aktivem rozhodčích, nájemným sportoviště
a s náklady spojenými s metodickou výukou korfbalu mládeže, realizovanou převážně na
prvním stupni základních škol.
V oblasti talentované mládeže a reprezentace byla dotace využita na přípravnu a účast na
reprezentaci, spočívajících v úhradě dopravy, ubytování a stravy účastníků, mimo jiné i na ME
seniorů, které se konalo v říjnu v Holandsku.
Náklady za sportovní materiál spočívali v nákupu korfbalových míčů, plastových obrouček,
v zadání výroby výškově nastavitelných korfbalových košů a v realizaci drobného sportovního
a zdravotního materiálu.
Vyúčtování neinvestiční dotace v oblasti sportu Č. 502016_6_091_A
Přidělená dotace byla využita dle účelu uvedených v žádosti o poskytnutí dotace a
samozřejmě i v souladu s Rozhodnutím MŠMT. Dotace byla využita na úhradu ubytování a
stravy dikertoriátu turnaje, včetně rozhodčích, jury, na úhradu DPP hlavním pomocným
organizátorům turnaje, na nákup textilu a na úhradu transportu týmů a direktoriátu v rámci
povinností vyplývající z kontraktu.
Mzdové náklady činili 21% z přidělené dotace, celkové rozpočtové náklady stanovené
rozhodnutím, tedy min. 30% spoluúčast ze strany ČKS byla naplněna.
Vyúčtování neinvestiční dotace v oblasti sportu Č. VP/7/ČUS/2016
Poskytnutá dotace ve výši 133.00,- Kč byla využita v souladu s podmínkami uvedenými ve
Smlouvě o poskytnutí příspěvku na činnost v oblasti sportu na rok 2016č. VP / 7 / ČUS 2/2016
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Finanční prostředky poskytnuté prostřednictvím výše uvedené dotace byly využity na
podporu přípravy talentované mládeže do17-ti a 19-ti let.
V roce 2016 proběhlo v kategorii do 17 let celkem 5 vícedenních sportovních kempů, z toho 4
v prvním pololetí roku 2016. Dva vícedenní kempy proběhli v Holandsku, které je díky velké
korfbalové vyspělosti, a náklonnosti tamních trenérů v metodické pomoci, ideální pro
srovnání kvality a efektivity přípravy. Do sportovních kempů se zapojilo v prvním pololetí 2016
celkem 40 sportovců, 37 sportovců pak ve druhém pololetí 2016.
Reprezenatce do 19-ti let absolvovala v roce 2016 celkem 3 vícedenní sportovní kepy (2
v prvním pololetí 2016, 1 v závěru roku 2016). Vrcholem přípravy, která probíhá v cyklu
školního roku byla účast na Světovém poháru do 19-ti let World Talent Cup v Holandsku –
Leuwardeen, ve kterém obsadil náš výběr 6.místo. Do celého cyklu se zapojilo více jak 20
sportovců.
Finanční prostředky byly využity na zajištění dopravy na Světový pohár v Leuwwardenu, na
který cestovaly oba výběry a dále na soustředění v holandském Benekomu, kterého se
zúčastnil širší výběr talentů do 17 let.

Žádosti o dotace 2017
ČKS podal v roce 2016 celkem 4 žádosti o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na rok 2016
a to v kapitolách Reprezentace, Talentovaná mládež, Organizace sportu a Projekty pro
sportování veřejnosti.

Ekonomické ukazatele

Rozvaha
Aktiva
Synt. Anal.
022
0001
022
0002
029
0001
082
0001
082
0002
089
0001
211
0001
221
0001
221
0003
221
0004
311
0001
381
0001
385
0001
Celkem

Název
Samost.mov.věci a soubory mov.věcí
Samost.mov.věci -inventář
Ostatní hmotný investiční majetek
Oprávky k sam.mov.věcem
Oprávky k inventáři
Oprávky k ostatnímu investičnímu majetku
Pokladna
Bankovní účet v GE Capital Bank, a.s.
Bankovní účty - GECB dev.účet
Účet u GEMB - ČOV
Odběratelé v tuzemsku
Náklady příštích období
Příjmy příštích období

Zůstatek
459 915,00
11 556,00
74 525,00
- 306 940,00
- 11 556,00
- 74 525,00
841,00
453 332,60
1 406 754,51
2 121 978,47
35 244,00
10 000,00
26 500,00
4 207 625,58
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Pasiva
Synt. Anal.
321
0001
333
0001
336
0003
342
0002
379
0002
901
0002
901
0003
Celkem

Název
Dodavatelé v tuzemsku
Ostatní závazky vůči zaměstnancům
Zúčtování - úrazové pojištění
Srážková daň z příjmů ze závislé čin.
Jiné závazky
Bezúplatně převzatý majetek
Vlastní jmění

Zisk/Ztráta

Zůstatek
5 260,26
9 350,00
100,00
1 650,00
1 112,00
50 000,00
2 563 427,61
4 207 625,58
1 576 725,71

Výsledovka
Náklady
Synt. Anal.
501
0011
501
0021
501
0031
501
0061
502
0001
502
0003
512
0002
512
0003
512
0004
512
0005
518
0001
518
0004
518
0021
518
0031
518
0033
518
0034
518
0040
518
0041
518
0043
518
0044
518
0060
521
0022
524
0003
545
0001
549
0001
549
0024
549
0025
549
0030
549
0040
551
0003
581
0001
Celkem

Název
Zůstatek
Drobný mat. v tř. 0 (DDHM do 40 tis.)
Kancelářské potřeby
Sportovní potřeby, zdrav. materiál
Jiný materiál výše nevymezený
Elektřina
Tepelná energie
Cestovné - sp. akce, příprava ČR
Cestovné - sp. akce, příprava zahraničí
Cestovné členů orgánů svazu
Cestovné ostatní
Ostatní služby
Služby - MS U23 Olomouc
Nájemné nebytových prostor
Poštovné
Poplatky za mobilní telefony
Připojení na Internet
Ost. sl. - nákl. RD / VT, turnaje / v ČR
Ost. sl. - nákl. RD / VT, turnaje / zahr
Ost. sl. - školení trenérů
Ostatní služby - domácí soutěže, VT
Speciální služby administr. a právní
Odměny dle dohod o provedené práce
Zákonné úrazové pojištění
Kursové ztráty
Bankovní výlohy
Pojistné zahraničních cest
Poplatky IKF
Haléřové vyrovnání
Ostatní náklady
Odpisy DNM a DHM - investice
Poskyt příspěvky územním sport. celkům

94 407,98
1 731,00
321 760,81
153 889,42
480,32
7 040,07
41 935,00
5 596,00
2 030,00
200 849,00
445 057,20
2 586 948,02
840,00
1 428,00
19 448,00
1 278,00
341 736,00
610 400,47
21 819,35
420 775,00
50 533,00
234 000,00
400,00
71,40
20 377,50
17 152,00
174 837,65
1,40
9 503,45
10 000,00
539 000,00
6 335 326,04
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Výnosy
Synt. Anal.
644
0001
649
0005
649
0007
649
0009
649
0050
654
0001
681
0001
682
0001
684
0001
691
0001
691
0004
691
0005
691
0010
691
0011
691
0012
691
0014
Celkem
Výnosy
7 912 051,75

Název
Úroky z běžného účtu
Výnosy - ČOV, ČO a.s.
Jiné ostatní výnosy
Jiné ostatní výnosy - odpisy investice
Výnosy zdaňované
Tržby z prodeje materiálu
Přijaté příspěvky
Přijaté příspěvky - dary
Přijaté členské příspěvky
Dotace MŠMT program V.
Dotace MŠMT
Dotace na talenty
Město Olomouc dotace
Dotace Olomoucký kraj
Dotace MO Slezská Ostrava
Dotace MO Michálkovice

Náklady
6 335 326,04

Zůstatek
9 233,01
40 000,00
3 037 982,74
10 000,00
71 350,00
32 386,00
133 000,00
1 781 000,00
352 500,00
1 767 000,00
400 000,00
122 600,00
40 000,00
80 000,00
20 000,00
15 000,00
7 912 051,75
Zisk/Ztráta
1 576 725,71
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