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

ZÁPIS č. 1/2014
z jednání Výkonného výboru Českého korfbalového svazu dne 21.02.2014

Brno, hotet Prometheus, 21.02.2014 (19:00-03:30) a 22.02.2014 (08:00-10:00)
Přítomni: Daniel Valeš, Lukáš Filip, Jakub Máša, Jiří Škarabela
Omluven: Martin Uherka
Hosté: Štěpánka Fůrová (po celou dobu jednání), Radek Honzíček, Ivo Kracík (od 23:30 hod)
1) ME U21 Olomouc
a) aktuální informace, stav zajištění ME – Valeš, Filip
b) ekonomická situace Valeš
c) dotace, sponzoring - Škarabela
d) další plán realizace – Valeš, Filip
e) propagace akce - Fůrová
f) účast členů a klubů, využití akce pro ČKS – Valeš
V současné době je zajištěna sportovní hala za cenu 56.000,- s DPH + 16.500,- bez DPH se všemi
službami (vybavení, internet, požární ochrana, kustod, úklid,… dle návrhu smlouvy) a hotely
(Arigone 750,- osoba/noc s PP, Flora 800,- osoba/noc s PP, koleje 250,- osoba/noc). Pobytový
balíček bude nabízen ve variantě standard (45€) a nadstandard (55€), zahrnující ubytování s PP a
lokálním transportem. Dále byl předložena kalkulace na zjištění dopravy z a na letiště. Podrobnější
informace předloží Lukáš Filip, který zastupoval ČKS při setkání se zástupci z IKF kontrolním dnu dne
22.02.2014.
VV byla představena kalkulace zápůjčky povrchu od ČFbU, kdy požadovaná finanční částka činní
cca 50.000,- Kč (pokládka + lajnování = 17 tis., pronájem = 20 tis., doprava = 13 tis.). Jiří Škarabela
nabídl zabezpečení dopravy povrchu sponzorskou cestou.
Ačkoliv je povrch vysoce reprezentativní, není pro uskutečnění ME bezpodmínečně nutný. Jeho
realizace bude stanovena vzhledem k celé ekonomické situaci ME a také vzhledem k možnosti
zajištění sponzoringu ve formě přepravy z místa uskladnění do Olomouce a zpět. Finální rozhodnutí
se předpokládá do konce března.
Úkol 1: Informovat členy VV o průběhu a závěrech z kontrolního dne.
Zpracuje: Filip
Termín: 26.02.2014
Úkol 2: Zajistit možnost transportu hrací plochy formou sponzoringu.
Zpracuje: Škarabela
Termín: 23.03.2014
Při návštěvě UP Olomouc byla projednána možnost zařazení korfbalu, jako volitelného předmětu
výuky univerzity. Aby výuka korfbalu mohla být realizována již v podzimním semestru je nutno dodat
krátký projekt, specifikující osnovu výuky korfbalu a personální obsazení lektorů korfbalu ze strany
ČKS. Projekt bude dále doplněn universitou ve smyslu všeobecných teoretických předpokladů
studentů (nekorfbalová část výuky).
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Úkol 3: Zpracovat projekt specifikující osnovu výuky korfbalu a personální obsazení lektorů korfbalu
pro zařazení korfbalu do volitelné výuky UP Olomouc.
Zpracuje: Valeš, Filip
Termín: 10.03.2014
Propagace akce byla podrobněji probrána spolu s bodem 5.
VV byl dále informován o neúspěšné žádosti o dotaci na akci z rozpočtu Města Olomouc. Novou
žádost o dotaci bude řešena s primátorem.
VV dále diskutoval žádost o dotaci na akci z rozpočtu pro Olomoucký kraj, která však není
dostatečně konkretizována, když v dotaci je akce navázána na projekt „Korfbal do škol“, který
však není přesně konkretizován. Byla učiněna shoda, že obsah žádosti musí být konkretizován, nebo
případné „obecné“ body, které by mohly být příčinou neúspěchu v přidělení finanční podpory,
vyřazeny. Posledním bodem byl nereálný rozpočet, kdy v původním návrhu je počítáno
s finančními prostředky v objemu 550.000,- z privátní sféry (sponzoři), což aktuálně není příliš reálné.
VV dále vyslechl informaci Filipa a Škarabeli v oblasti jednání se sponzory. Ačkoliv metodika
oslovování je u obou jmenovaných rozdílná (Filip = písemné oslovení s konkrétní nabídkou,
Škarabela = telefonické oslovení s následným zasláním ppt s možností „sponzoringu na míru“), není
zatím k dispozici konkrétní návrh sponzoringu ME.
Úkol 4: Zpracovat projekt „Korfbal do škol“ včetně metodického a finančního rozboru.
Zpracuje: Škarabela
Termín: 03.03.2014
Úkol 5: Přepracovat rozpočet předkládaný olomouckému kraji.
Zpracuje: Valeš
Termín: 10.03.2014
Při příležitosti pořadatelství ME byl i diskutován podnět Pavlovičové ohledně korfbalového týdne
žáků korfbalových družstev v Olomouci. VV vyjádřil organizátorům a zájemcům svou podporu,
nicméně v tomto případě se nejedná o akci, kterou by byl VV schopen organizačně zajistit.
Organizační tým disponuje nabídkami ubytování, které jsou však pro tuto skupinu zájemců dle první
reakce příliš drahé (myšleno ubytování na kolejích). Komunikace se základními školami ve smyslu
zajištění ubytování a tvorba samotného programu pro účastníky akce je dle názoru VV nutno řešit
přímo ze strany organizátorů, zprostředkování přes VV je komplikovanější a to z důvodu neznalosti
finančních limit představ zájemců a to v případě, že poskytovatel nebude akceptovat požadavky
ze strany Pavlovičové.
VV je ochoten pomoci zajistit zájemcům „korfbalový program“.
Úkol 6: Informovat Pavlovičovou o závěrech ve věci Korfbalového týdne v Olomouci.
Zpracuje: Valeš
Termín: 28.02.2014
2) Aktuální ekonomická a personální situace svazu
Aktuální stav účtu k 21.02.2014 cca 650.000,- Kč.
VV diskutoval dále personální obsazení postu generálního sekretáře, který aktuálně není co do
objemu odváděné práce aktivní, práce se omezuje pouze na komunikaci se Strahovem, nikoliv
však ve zpracování podkladů pro VV a komise a pro obecnou agendu svazu.
S přípravou nových stanov, díky novele občanského zákoníku, se navrhuje zvážení kompetencí
tohoto postu a jeho promítnutí do stanov ČKS.
Úkol 7: Zpracovat konkrétní náplň činnosti sekretariátu a příprava konkrétních kroků ke změně
stanov.
Zpracuje: Valeš
Termín: 31.03.2014
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3) Koncepce dalšího vývoje ČKS – reprezentace x podpora rozšiřování členské základny a soutěží
VV krátce promluvil k reprezentantům U21 a seniorské reprezentace, kteří se účastnili soustředění
v Brně. Byl konfrontován morální a ekonomický aspekt, který není ze strany reprezentantů
naplňován. VV není spokojen k přístupu reprezentantů a to jak ve fázi vlastního soustředění (včasné
potvrzení účasti na akci, platba spoluúčasti) tak i ve fázi přístupu při samotném soustředění. Stejné
úskalí spatřuje VV i činnosti mimo vlastní soustředění a to zejména v individuální přípravě hráčů.
Reprezentace není, podle názoru VV, hráči chápána s dostatečnou vážností, kdy stále neexistuje
dostatečná konkurence v personálních postech hráčského obsazení a proto je možná i jistá
sebejistota v nominacích na jednotlivé akce.
Je však nutno si uvědomit, že ekonomická zátěž svazu do oblasti reprezentace musí být v úměře
s přístupem hráčů, což v součastné době není. Reprezentace a s ní spojené náklady (zejména
poplatky vůči IKF) odvádí cca 60% rozpočtu svazu. V případě brzkého viditelného zlepšení není
budoucí ochota vedení ČKS takové objemné investice.
Hráčům byl dále vysvětlen princip fungování svazu a to tedy, že svaz je sdružení fyzických a
právnických osob (hráčů a klubů), přičemž VV je pouze sbor volených zástupců pro výkon
rozhodovací činnosti. Existence, stabilita a rozšiřování svazu je tedy v zájmu všech a od samotných
reprezentantů se očekává, že budou vlastní iniciativou právě v uvedených oblastech aktivně
nápomocni.
4) Koncepce vzdělávání
Bod byl věnován zejména konkretizaci nabídky školení trenérů, vycházející ze zprávy o stavu svazu
a činnosti pro rok 2013. Neexistuje konkrétní koncepce a nabídka, která by přesně specifikovala
požadavky na vzdělávání a konkretizovala četnost, průběh a personální obsazení školení pro nové,
ale i stávající trenéry.
Obdobně lze aplikovat i pro oblast rozhodčích a funkcionářů.
Úkol 8: Zpracovat základní požadavky na vytvoření konkrétního průběhu školení nových a
stávajících trenérů. Tyto požadavky pak zadat TMK, případně reprezentačním trenérům
k vypracování.
Zpracuje: Valeš, Filip
Termín: 09.03.2014
5) Mediální plán ČKS, web ČKS
VV byl prezentován mediální a marketingový plán svazu a ME U21. Při jednání vznikla poměrně
bohatá a v některých aspektech i konfliktní diskuse ohledně prezentace ME U21, kdy zejména byla
konfrontována varianta prezentace prostřednictvím reklamy (Fůrová) a meetingů (Škarabela).
S ohledem na zatím nedostatek disponability finančních prostředků na reklamu a neurčité
koncepce meetingů nebylo možno učinit jednoznačný závěr v proběhnuvším sporu. Je však nutno
konstatovat, že oba představené plány jsou po dlouhé době kvalitně konkretizované jak po
obsahové stránce, tak i po finanční.
Úkol 9: Konkrétní definice zmiňovaných meetingů.
Zpracuje: Škarabela
Termín: 09.03.2014
Úkol 10: Konkrétní plán prezentace ME ve městech, kde korfbal aktivně funguje.
Zpracuje: Fůrová
Termín: 09.03.2014
6) ME Maia
a) aktuální informace, stav zajištění ME
b) ekonomická situace
c) stav přípravy
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VV a trenéři seniorské reprezentace byli informováni o rezervaci letenek a doposud uhrazené
zálohové platbě. Dále byla diskutována otázka ubytování, kdy jako nejlepší varianta byla vybrána
nabídka ubytování v hotelu Vice-rai, který nabízí za cenu 18,5€ ubytování ve 2-3 lůžkových pokojích
se snídaní. Další stravování bude řešeno individuálně v přilehlých restauracích, dle herního
programu (hotel se nachází v centru Porta).
VV se usnesl, že nevyužije nabídku pořadatele, i za předpokladu možné úhrady tréninků, které
v poslední výzvě organizátor v případě nevyužití nabízeného balíčku negarantuje. Nabídka další
cestovní agentury, která pro ČKS zajišťuje letenky, byla též odmítnuta.
Úkol 11: Odmítnout nabídku balíčku ze strany Portugalska, zjistit finanční podmínky tréninků
Zpracuje: Filip
Termín: 24.02.2014
Úkol 12: Odmítnout nabídku Avion Panorama na ubytování.
Zpracuje: Valeš
Termín: 24.02.2014
7) Účast na U16 a U19
VV byl informován o zajištění organizace turnajů obou reprezentací, kdy obě reprezentace mají
zajištěnou dopravu společností Autosprint (již uhrazená záloha 63.000), reprezentace U16 má
zaplacené ubytování pro 20 osob v NL v penzionu dle požadavku vedoucí týmu S.Sovové
(organizátor nabízí ubytování v tělocvičně na žíněnkách).
VV diskutoval i personální stav reprezentace U16, kdy není tato reprezentace dostatečně
personálně naplněna a je pracováno de facto s minimem hráčů, což není efektivní jak po
metodické stránce, která by měla být této kategorii věnována v co možná nejširší členské základně
(aktuálně hraje soutěž starších žáků 9 týmů), tak i po ekonomické stránce vzhledem k množství
investovaných prostředků do malé skupiny hráčů.
VV bude požadovat po U16 a U19 písemné zhodnocení proběhnuvšího cyklu a to v termínu do 30
dnů od ukončení finální akce s nástinem budoucích záměrů. Poté určí VV další metodický a
ekonomický postup.
Úkol 13: Zadat reprezentacím U16 a U19 písemnou analýzu (zhodnocení) činnosti v roce 13-14 +
budoucí výhled na rok 14-15.
Zpracuje: Valeš, Filip
Termín: 10.03.2014
8) Finále 2013-2014 – obsazenost členů VV při závěrečných ceremoniálech.
Došlo k dohodě na obsazení členů VV při závěrečných ceremoniálech jednotlivých soutěží. Na
všech finále, zatím kromě minižáků, bude ceremoniálu účasten Valeš a Filip, při minižácích Filip +
Máša. Další účast členů VV při finále je vítána.
9) Korfbalový materiál
Bod se nestihl z časových důvodů projednat.
10) Kandidatury ČKS na pořádání akcí do roku 2018, problematika informovanosti ze strany IKF
VV vyjádřil priority ve vztahu ke kandidaturám na pořadatelství významných akcí, kterými jsou
pořadatelství Europa Cupu v roce 2016 a pořadatelství ME seniorů v roce 2018.
VV dále konstatoval nespokojenost s časovou osou zadávání nabídek pořadatelství a s finančními
požadavky na pořadatele, kdy lze usuzovat z nabídek ČR a Portugalska na velké rozdíly mezi
podmínkami uvedenými v kontraktu. Valeš a Filip se na základě zkušeností z organizace ME U 21 a
dále na základě referencí ostatních sportovních svazů pokusí sestavit obecnou metodiku výběru
pořadatele (IKF x země), specifikace zadávacích podmínek, ekonomickou oblast výběru a časový
rozpis přidělování pořadatelství, který by byl prezentován IKF při jedné ze schůzek při ME U 21.
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Úkol 14: VV ukládá sestavení obecné metodiky výběru pořadatele mezinárodních akcí spolu se
specifikací zadávacích podmínek, ekonomické oblasti výběru a časový rozpis přidělování
pořadatelství.
Zpracuje: Valeš, Filip
Termín: 01.06.2014
11) Různé
Byla představena koncepce finále seniorů, dle podkladového materiálu zaslaného O.Fridrichem.
Byla diskutována možnosti spojení akce pro ME U21, zejména využití reklamní plocha (reklama
s logem ME U21) společné vstupenky, apod.
Konečným výstupem byl podavek Brna na zajištění stolku (zajistí STK), rozhodčích (zajistí KR), a trofejí.
Úkol 15: Zajistit včasné předání trofeje, medailí a organizačního zajištění.
Zpracuje: Valeš, Filip
Termín: 28.02.2014
Sumář úkolů:
1
2
3

4
5
6
7
8

9
10
11
12
13

14

15

Informovat členy VV o průběhu a závěrech z kontrolního dne.
Zajistit možnost transportu hrací plochy formou sponzoringu.
Zpracovat projekt specifikující osnovu výuky korfbalu a
personální obsazení lektorů korfbalu pro zařazení korfbalu do
volitelné výuky UP Olomouc.
Zpracovat projekt „Korfbal do škol“ včetně metodického a
finančního rozboru.
Přepracovat rozpočet předkládaný olomouckému kraji.
Informovat Pavlovičovou o závěrech ve věci Korfbalového
týdne v Olomouci.
Zpracovat konkrétní náplň činnosti sekretariátu a příprava
konkrétních kroků ke změně stanov.
Zpracovat základní požadavky na vytvoření konkrétního
průběhu školení nových a stávajících trenérů. Tyto požadavky
pak zadat TMK, případně reprezentačním trenérům
k vypracování.
Konkrétní definice zmiňovaných meetingů.
Konkrétní plán prezentace ME ve městech, kde korfbal aktivně
funguje.
Odmítnout nabídku balíčku ze strany Portugalska, zjistit
finanční podmínky tréninků.
Odmítnout nabídku Avion Panorama na ubytování.
Zadat reprezentacím U16 a U19 písemnou analýzu
(zhodnocení) činnosti v roce 13-14 + budoucí výhled na rok 1415.
VV ukládá sestavení obecné metodiky výběru pořadatele
mezinárodních akcí spolu se specifikací zadávacích
podmínek, ekonomické oblasti výběru a časový rozpis
přidělování pořadatelství.
Zajistit včasné předání trofeje, medailí a organizačního
zajištění.

26.02.2014
23.03.2014
10.03.2014

Filip
Škarabela
Valeš,
Filip

03.03.2014

Škarabela

10.03.2014
28.02.2014

Valeš
Valeš

31.03.2014

Valeš

09.03.2014

Valeš,
Filip

09.03.2014
09.03.2014

Škarabela
Fůrová

24.02.2014

Filip

24.02.2014
10.03.2014

Valeš
Valeš,
Filip

01.06.2014

Valeš,
Filip

28.02.2014

Valeš,
Filip
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