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Zpráva o činnosti Českého korfbalového svazu
rok 2015

Výkonný výbor
VV měl celkem 5 výjezdních jednání, 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 42 dokumentů rozhodovacího a informačního charakteru. VV přijal za členy
svazu 5 právnických subjektů – ZŠ Chrustova, ZŠ Bohumínská a ZŠ Pěší, ZŠ Zelená a ZŠ Stará Bělá.
V roce 2015 svolal VV celkem 2 valné hromady. První valná hromada, která se konala v květnu
v Brně, byla kromě standardních bilančních procedur i valnou hromadou volební.
V říjnu došlo na valné hromadě ve Znojmě ke změně názvu a stanov ČKS, které vyhovují
požadavkům spojených s novelizací občanského zákoníku.
Detailní úkony činnosti jsou uvedeny detailně níže, rozdělené do příslušných zájmových oblastí.

Komise
Sportovně-technická komise se v průběhu roku 2015 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.
Komise rozhodčích evidovala v roce 2015 33 rozhodčích (11 rozhodčích s třídou D, 7 rozhodčích
s třídou C, 5 rozhodčích s třídou B, 9 rozhodčích s třídou A). V ČR působí 3 rozhodčí + 1 slovenský
rozhodčí s klasifikací IKF. Reálně aktivních rozhodčích je cca 27 – z toho 9 rozhodčích je mladších
18 let (všichni třída D). V posledních 3 letech došlo ke zvýšení počtu aktivních rozhodčích o cca 3-5
osob (10-20 %).
Stávající systém fungování KR, systém odměn, vzdělávání a zvyšování výkonnosti rozhodčích byl
shledán jako nedostačující. KR má 3 členy. KR již v minulosti navrhovala používání delegátů,
nicméně dosud nebyla schopná tento koncept naplno realizovat z důvodu nedostatečných
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kapacit (nejlepší rozhodčí musí pískat, nemají čas hodnotit). Východisko z neutěšené situace je
směřováno k ročníku 16-17, kdy KR přenese nominační povinnost v žákovských soutěžích na
pořádající oddíl.
Trenérsko-metodická komise provádí pravidelná školení licence „C“ spojená s přípravou širšího
výběru hráčů do 17 let. Školení byla v roce 2015 vedena reprezentačním trenérem Ivem Kracíkem
a holandským lektorem Edwinem Boumanem.
V projektu „Trenérský web“ byla zadána zpracovateli dokumentace. Cílem projektu je dostupná
prezentace korfbalových cvičení, pro nejširší spektrum zájemců. Další ambicí je zkvalitňování
tréninkových procesů a zdokonalování obecného a specifického sportovního myšlení korfbalových
trenérů. Původní předpoklad zpracování do konce roku 2015, nebude, z důvodu náročnosti
projektu, naplněn.
Školící subjekt Zřetel získal akreditaci školení, zaměřující se na základy korfbalu pro začínající trenéry
a učitele.
V závěru roku 2015 byla vydána metodická kniha Korfbal na základních školách.
Disciplinární komise neřešila v roce 2015 žádný podnět.
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.
Revizní komise provedla povinný audit vyúčtování všech dotací za rok 2015. Dále komise průběžně
kontrolovala nakládání oddílů s loterijními prostředky, evidenci členů svazů a veškerou činnost
Českého korfbalového svazu směřuje k naplnění cílů dle Stanov Českého korfbalového svazu.

Personální obsazení
Personální obsazení svazu bylo v roce 2015 bez zásadních změn. V druhé polovině roku byl ustaven
realizační tým reprezentace do 17 let ve složení Jakub Máša, Klára Zábojová, Jakub Bláha, Zuzana
Maňáková a Martina Bouman.

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 1337 osob (728 mužů, 609 žen), z
toho 536 dospělých a 801 mládeže (102 dorostenců, 101 dorostenek, 337 žáků a 261 žaček).
Český olympijský výbor požadoval výkaz aktivních hráčů do 19ti let, kteří se v roce 2015 zúčastnili
alespoň 3 kol organizovaných soutěží příslušného svazu. Český korfbalový svaz ve spolupráci s kluby
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;

vykázal celkem 626 sportovců (v roce 2014 se jednalo o 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 1350 osob, z toho 597 dospělých a 753 mládeže.

Rozvoj a Školní korfbal
Rozvojový program je aplikován k zastavení stagnace členské základny mládeže. V roce 2015 byl
naplno realizován projekt Školní korfbal, který oslovuje 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. Projekt má vlastní webový odkaz
na stránkách ČKS. Hlavní regiony, kde projekt probíhá, jsou Moravskoslezský a Jihomoravský kraj.
Ostatní kraje jsou realizovány příležitostně na základě zájmů konkrétní školy.
V roce 2015 oslovovali zástupci ČKS školy v Ostravě a v blízkém okolí. Výsledkem byly opět realizace
ukázkových hodin tělesné výchovy a poskytnutí bezplatného zapůjčení potřebného vybavení 15
školám. Ve spolupráci s reprezentačním trenérem Ivem Kracíkem se podařilo v červnu v Ostravě
realizovat šestihodinové základní školení, na který se nakonec přihlásilo celkem 15 pedagogů, kteří
tak měli možnost získat licenci „Cvičitel korfbalu“. V roce 2015 bylo navštíveno cca 40 škol a ukázky
byly realizovány v celkovém počtu cca 500 hodin. Korfbalové vybavení (výškově nastavitelné koše
a míče) bylo poskytnuto na 22 škol. Celkem bylo odehráno 7 turnajů a 59 utkání. Vznikly 4 nové
kluby a do ČKS se zaregistrovalo přes 200 nových hráčů.
Prezentace korbalu na školách v Jihomoravském kraji, respektive v Brně funguje dlouhodobě.
Hlavní aktivity v minulosti byly založeny na oslovení základní školy s cílem ukázek a založení kroužků.
O tom svědčí uskutečněné semináře pro učitele v roce 2012, 2013, 2014 (webstránka
seminar.korfbalbrno.cz) Od začátku školního roku 2015/2016 existují kroužky na školách ZŠ
Bosonožská (Starý Lískovec), ZŠ Otevřená (Žebětín), ZŠ Laštůvkova (Bystrc), ZŠ Pastviny (Komín) aZŠ
Sirotkova (Žabovřesky). Většina kroužků je vedena současnými hráči KK Brno. V září došlo
k prezentaci školního korfbalu prostřednictvím AŠSK a k realizaci 2 školení pro učitele. Celkem bylo
zrealizováno 24 ukázkových dní.
Ve Zlínském kraji byly aktivity v korfbalu realizovány v Rožnově pod Radhoštěm, kdy byly ukázky
předvedeny na pěti základních školách. Na dvou školách pak aktuálně funguje korfbalový kroužek.
Další ukázky a vybavení bylo poskytnuto v Olomouci, Znojmě a Kolíně.

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.
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Neformální informace lze nalézt na Facebooku ČKS, který. Fotodokumentace je částečně řešena
prostřednictvím obou mediálních kanálů, které doplňuje aplikace Rajče.cz.
Aktuálnost tiskových zpráv z utkání a vybraných akcí byla zefektivněna angažováním novináře,
který články propaguje prostřednictvím webu ČKS a regionálních tiskovin.
Došlo i k zahájení spolupráce s firmou Krilie na tvorbě videoreportáží a propagačních videí.

ČUS, ČOV, ČUKS
ČKS v České unii sportu (ČUS) zastupoval Daniel Valeš. V roce 2015 proběhly 2 celostátní porady
předsedů a 1 valná hromada 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. 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 prosinci 2015 vstoupil ČKS do
příprav projektu Olympijské Lipno.
ČKS v České unii kolektivních sportů (ČUKS) zastupoval Daniel Valeš. V roce 2015 proběhly 2
porady a 1 valná hromada.

IKF, KNKV
Valná hromada IKF se konala v sobotu 07.11 2015 v Antwerpách. Jednalo se formální záležitost,
kde bylo rozhodnuto následovně:
 Přijetí nových členů do IKF (Maroko, Švýcarsko, Srí Lanka, Filipíny, Ghana, Kostarika,
Kolumbie, Pobřeží Slonoviny a Kamerun)
 Vyloučení členů pro nevyvíjení žádné aktivity (Dánsko, Surinam)
 Suspendování Indie
 Znovuzvolení Jana Fransoo presidentem IKF
 Znovuzvolení Franse Walvise a Danelli Ruts do Exco IKF
 Informace, že příště při volbách do Exca již nebude kandidovat G.Crafter
 Potvrzení kontinentálních presidentů Asie, Afriky a Oceánie jako vice-presidentů IKF
 Volby komisí dle předloženého návrhu
 Vyhlášení tajného hlasování Councilu IKF o pořadatelství MS 2019 – Durban, JAR v létě 2019
V Antverpách jednala i kontinentální IKF Europe za přítomnosti presidenta IKF Jana Fransoo.
President IKF Europe Milan Schwarz odstoupil a zatím není nahrazen. Exco IKF dočasně převezme
rozhodovací pravomoci IKF Europe. V oblasti soutěží je pravidelný interval ME jako dvouletý, kdy v
roce 2016, 2020, 2024,… by se mělo konat malé ME pro 10 týmů a v letech 2018, 2022, 2026, … pak
velké ME pro 16 týmů. Malé ME bude sloužit jako předkvalifikace pro velké ME.
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Z komunikace s KNKV (tedy s Keesem R. a Helmi L.) je příslib metodické podpory (metodiky pro
rozhodčí a zaměstnance, pokračující učebnice pro školy,…) a ve formě návštěvy U19 pod vedením
Leona Simmonse v červnu 2016. Dalším příslibem je lepší komunikace ze strany KNKV do budoucna.

Reprezentace
Začátek kalendářního roku 2015 mezinárodní scény patří tradičně klubovým soutěžím. Poprvé
v historii se Europa Cupu, tedy Poháru mistrů evropských zemí, zúčastnilo družstvo KK Brno, které
zaujalo místo po odřeknutí účasti mistra ČR z roku 2014 KCC Sokol České Budějovice. KK Brno
v prvním zápase porazilo 19:18 anglického mistra Trojans a zajistilo si účast v bojích o medaile.
V nichž již zvítězit nedokázalo a po prohrách s nizozemských mistrem a pozdějším vítězem TOP 15:37
a s portugalským družstvem NC Benfica 17:21 obsadilo konečné čtvrté místo, což je historicky
nejlepší umístění českého týmu při jeho první účasti na Europa Cupu.
Druhý evropský klubový turnaj Europa Shield se konal v Německu a český zástupce VKC Kolín na
něm obsadil rovněž čtvrté místo, když ve skupině dokázal porazit turecký tým Marmara University
Sport Club 21:9 a maďarský 1908 SZAC KSE 14:13 a po prohře s německým SG Pegasus 12:20
postoupil do semifinále z druhého místa. V něm podlehl pozdějšímu vítězi BEC Korfbal Club z Anglie
10:20 a v boji o bronz i portugalskému CCCD Carnaxide 11:18. Individuálním úspěchem je první
místo kolínské Denisy Čejkové v dámské tabulce střelců se 12 koši.
Mládežnický reprezentační výběr do 19 let se, pod vedením trenéra Davida Konečného,
připravoval na Světový pohár, který se tradičně konal v nizozemském Leeuwardenu. Po těsných
porážkách v základní skupině s Portugalskem 6:7, Německem 12:14 a Belgií 8:14 a výhrách nad
Maďarskem 9:7 a Čínou 16:4 zbyl na naše lvíčata jen boj o konečné deváté místo, což bylo pro
ambiciózní, i když současně stále ještě mladou, reprezentační devatenáctku velkým zklamáním. Ve
zbývajícím průběhu naši reprezentanti porazili exotickou Brazílii 12:0 a Nový Zéland 18:4, ale
konečné deváté místo je nejhorším českým výsledkem na tomto turnaji v historii.
Vrcholem roku 2015 bylo nepochybně Mistrovství Světa 2015, které se konalo na přelomu října a
listopadu v Belgii. Reprezentace ČR vedená trenérskou dvojicí Radek Honzíček a Ivo Kracík porazila
v základní skupině pouze Maďarsko 27:13 a po prohrách s Nizozemskem 16:41 a Německem 21:24
obsadila v základní skupině až třetí místo, což v druhé fázi turnaje znamenalo boj o konečné 9.16.místo. Zde naši reprezentanti po vítězství nad Jihoafrickou republikou 40:10 a porážkou
s Portugalskem 17:24 se dostali se do bojů o 9.-12.místo, kde nejprve v prodloužení porazili Austrálii
17:16 a v boji o konečné deváté místo i Portugalsko, když dokázali zvrátit nepříznivý vývoj zápasu,
během něhož prohrávali již o deset košů. Nakonec ve svém posledním vystoupení na turnaji zvítězili
20:19, což však pouze malou náplastí nad historicky nejhorším umístěním na MS. Mistrem Světa se
stalo podeváté Nizozemsko, když ve finále porazilo domácí Belgii před vyprodanou halou s více než
pěti tisíci fanoušky v čele s belgickým králem Filipem.

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 v Olomouci.
Mistrovství světa je vypsáno pro 12 týmů. Turnaje se zúčastní 7 zástupců Evropy, 3 Asie, 1 Afriky, 1
Ameriky, konkrétně Anglie, Česká republika, Holandsko, Maďarsko, Německo, Polsko, Turecko,
Čína, Hongkong, Taiwan, Jihoafrická republika a Dominikánská republika.
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Financování
ČKS hospodařil v roce 2015 se ziskem 646.921,- Kč, přičemž celkové příjmy činili 3 817.057,- Kč,
výdaje 3 170.136,- 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), kdy částku ve výši 716 tis. Kč převedl do
následujících let. Lze tedy konstatovat, že dotační tituly ze strany státu a příspěvky z vlastních zdrojů
(členství, startovné) byly v roce 2015 zcela využity.
V oblasti standardních dotací v roce 2015 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 a 2014 výrazně příznivější, i tak bylo nutné výdaje dopředu plánovat tak, aby ČKS byl,
v případě neobdržení dostatečného objemu financí, solventní a akce schopný prostředky
v kalendářním roce 2015.
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 2015 na podporu dětí a mládeže z financí poskytnutými
loterijními společnostmi celkem 1.284 tis. Kč, což je 0,26% z celkového alokace příspěvku. Podíl
příspěvku na celkovém rozpočtu svazu činil 31%. V roce 2015 rozdělil ČKS celkem 568 tis. Kč na
podporu sportu dětí a mládeže, přičemž 295 tis. Kč bylo rozděleno na podporu korfbalových klubů
a 273 tis. Kč bylo rozděleno na vlastní projekty ČKS, zejména na rozvoj korfbalu v regionech a
podporu Školního korfbalu.

Komentář k vyúčtování neinvestiční dotace v oblasti sportu Č. 502015_2_069_A
Poskytnutá dotace ve výši 122.200,- Kč MŠMT pro program Talentovaná mládež byla využita
v souladu s Rozhodnutím MŠMT č. 502015_2_064_A. Finanční prostředky poskytnuté prostřednictvím
výše uvedené dotace byly využity na částečné pokrytí nákladů na přípravu a účast mládežnické
reprezentace do 19-ti let na turnaji World Talent Cup v Holandsku – Leuwardeen. Přípravou je
rozuměno zajištění 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. 502015_5_069_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 poplatků vyplývající s členství ČKS v mezinárodní organizaci a na přípravu talentované
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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 talentované mládeže a
reprezentace byla dotace využita na přípravu a účast na reprezentaci, spočívajících v úhradě
dopravy, ubytování a stravy účastníků, mimo jiné i na MS seniorů, které se konalo v listopadu
v Belgii. Náklady za sportovní materiál spočívaly v nákupu korfbalových míčů, plastových obrouček
a v zadání výroby výškově nastavitelných korfbalových košů.

Žádosti o dotace 2016
ČKS podal v roce 2015 celkem 4 žádosti o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na rok 2016, a to
v kapitolách Reprezentace, Talentovaná mládež, Organizace sportu a Významná akce.

Ekonomické ukazatele
Rozvaha
K období: 31.12.2015 (1.1.2015 - 31.12.2015)

Aktiva
Synt.

Anal.

Název

022

0001

Samost.mov.věci a soubory mov.věcí

022

0002

Samost.mov.věci -inventář

029

0001

Ostatní hmotný investiční majetek

082

0001

Oprávky k sam.mov.věcem

082

0002

Oprávky k inventáři

-11 556,00

089

00001

Oprávky k ostatnímu investičnímu majetku

-74 525,00

211

0001

Pokladna

221

0001

Bankovní účet v GE Capital Bank, a.s.

221

0003

Bankovní účty - GECB dev.účet

221

0004

Účet u GEMB - ČOV

311

0001

Odběratelé v tuzemsku

314

0003

Zálohy - nájem služby FAČR

314

0004

Zálohy - nájem služby HL.M.P

459 915,00
11 556,00
74 525,00
-296 940,00

1 947,00
1 219 834,45
13 669,78
1 239 262,81
18 244,00

Celkem

158,05
1 296,00
2 657 387,09

Pasiva
Synt.

Anal.

Název

321

0001

Dodavatelé v tuzemsku

17 830,80

321

0002

Dodavatelé zahraniční

2 270,10

379

0002

Jiné závazky

1 112,00

383

0001

Výdaje příštích období

901

0002

Bezúplatně převzatý majetek

901

0003

Vlastní jmění

1 916 506,59

Celkem

2 657 387,09

Zisk/Ztráta

12 747,00
60 000,00

646 921,02
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Výsledovka
K období:

1.1.2015 - 31.12.2015

Náklady
Synt.

Anal.

Název

501

0011

Drobný mat. v tř. 0 (DDHM do 40 tis.)

501

0031

Sportovní potřeby, zdrav. materiál

501

0061

Jiný materiál výše nevymezený

502

0001

Elektřina

502

0003

Tepelná energie

512

0002

Cestovné - sp. akce, příprava ČR

512

0003

Cestovné - sp. akce, příprava zahraničí

512

0004

Cestovné členů orgánů svazu

512

0005

Cestovné ostatní

120 045,00

518

0001

Ostatní služby

253 368,88

518

0021

Nájemné nebytových prostor

518

0031

Poštovné

518

0033

Poplatky za mobilní telefony

518

0034

Připojení na Internet

518

0040

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

391 107,00

518

0041

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

498 528,59

518

0043

Ost. sl. - školení trenérů

518

0044

Ostatní služby - domácí soutěže, VT

354 246,00

518

0060

Speciální služby administr. a právní

44 118,00

521

0022

Odměny dle dohod o provedené práce

524

0003

Zákonné úrazové pojištění

545

0001

Kursové ztráty

549

0001

Bankovní výlohy

13 811,68

549

0025

Poplatky IKF

88 144,39

551

0003

Odpisy DNM a DHM - investice

581

0001

Poskyt příspěvky územním sport. celkům

3 820,00
744 700,89
82 586,00
288,31
5 130,82
69 873,00
6 692,00
65 751,00

1 680,00
1 353,30
21 188,00
1 513,00

76 822,33

118 600,00
400,00
1 216,56

Celkem

18 200,00
116 952,00
3 170 136,75

Výnosy
Synt.

Anal.

Název

644

0001

Úroky z běžného účtu

13 061,77

649

0009

Jiné ostatní výnosy - odpisy investice

18 200,00

654

0001

Tržby z prodeje materiálu

682

0001

Přijaté příspěvky - dary

684

0001

Přijaté členské příspěvky

691

0001

Dotace MŠMT program V.

691

0005

Dotace na talenty

691

0012

Dotace MO Slezská Ostrava

40 000,00

691

0013

Dotace MO Mariánské hory

10 000,00

Celkem

161 246,00
1 284 000,00
268 350,00
1 900 000,00
122 200,00

3 817 057,77
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