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ZÁPIS

z Valné hromady Českého korfbalového svazu, která se uskutečnila
v neděli dne 10.07.2016 v 10:00 hod.
v Olomouci, U sportovní haly 2 (Sportovní hala, zasedací místnost)

Návrh programu:
1. Zahájení, schválení programu jednání
2. Schválení jednacího řádu
3. Volba pracovního předsednictva a pracovních komisí
4. Zpráva mandátové komise
5. Zpráva o stavu svazu a činnosti VV ČKS od poslední valné hromady
6. Zpráva o hospodaření ČKS k 31.12.2015
7. Zpráva revizní komise ČKS
8. Rozpočet ČKS pro rok 2016
9. Různé
10. Závěr

Ad 1. Zahájení, Schválení programu jednání
Valnou hromadu letošního roku zahájil Milan Schwarz uvítáním účastníků a rekapitulací důvodu ke
svolání VH. Zároveň požádal o schválení programu jednání a jednacího řádu.
Program jednání byl schválen počtem hlasů 14 = 100% zúčastněných.
Ad 2. Schválení jednacího řádu
Jednací řád byl schválen počtem hlasů 14 = 100% zúčastněných.
Ad 3. Volba pracovního předsednictva a pracovních komisí
Návrhy na pracovní předsednictvo a mandátovou komisi byly představeny Milanem Schwarzem
v následujícím složení:
Pracovní předsednictvo: Daniel Valeš, Milan Schwarz, Lukáš Filip
Mandátová komise: Ondřej Fridrich, Martin Uherka
Pracovní předsednictvo bylo schváleno počtem hlasů 14 = 100% zúčastněných, mandátová komise
byla schválena počtem hlasů 12; 2 se zdrželi = 85,71% zúčastněných.
Ad 4. Zpráva Mandátové komise
Zpráva Mandátové komise byla přednesena Martinem Uherkou. Je přítomno 14 delgátů
z celkového počtu 20. Je přítomno 70% delegátů a VH je tedy usnášeníschopná
Zpráva Mandátové komise byla schválena počtem hlasů 12, 2 se zdrželi = 85,71% zúčastněných.
Ad 5. Zpráva o stavu svazu a činnosti VV ČKS od poslední valné hromady
Zprávu, která je také součástí pozvánky, přednesl předseda svazu Daniel Valeš.
Předseda zhodnotil minulé roky fungování svazu od roku 2010, kdy byl do funkce zvolen. Zároveň se
zamyslel nad ekonomickou stránkou fungování svazu. Od minulých let se VV podařilo svaz hlavně
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z ekonomické stránky stabilizovat. Proto si myslí, že je škoda, když snaha VV ve spolupráci se státem
či ministerstvy se neodráží ve snaze korfbalové veřejnosti, český korfbal posunovat novým směrem.
Předseda vidí největší potenciál v programu školního korfbalu.
Zároveň se předseda zamýšlí nad naplněním komisí. TMK, DK i STK nejsou v současné plně obsazeny
a apeluje na jejich personální doplnění.
Předseda Valeš se také pozastavuje u medializace korfbalu. Tato stránka činnosti ČKS doznala
velkých změn a díky spolupráci s p. Paříkem a p. Podrábským mediální obraz korfbalu se značně
rozšířil.
Zpráva o stavu svazu a činnosti VV ČKS od poslední valné hromady byla schválena počtem hlasů
14 = 100% zúčastněných.
Ad 6. Zpráva o hospodaření ČKS k 31.12.2015
Zprávu, která je také součástí pozvánky, přednesl předseda svazu Daniel Valeš.
Valeš pozitivně hodnotí snahu svazu hlásit se o dotační programy. Jasné pozitivum vidí v tom, že VV
se daří dosáhnout na dotace ve většině programu vypisované MŠMT, ČOV a v případě pořádání
MS do 23 let i na regionální dotace.
ČKS hospodaří se ziskem, což je dobře a oproti loňským letům, je díky tomu možné finančně
odměňovat lidi, kteří se aktivně podílejí na fungování svazu a reprezentačních družstev.
Zpráva o hospodaření ČKS k 31.12.2015 byla schválena počtem halsů 14 = 100%
Ad 7. Zpráva revizní komise ČKS
Zprávu revizní komise, která je také součástí zápisu, přednesl Tomáš Ziegler.
Zpráva revizní komise ČKS byla schválena počtem hlasů 14 = 100% zúčastněných.
Ad 8. Rozpočet ČKS pro rok 2016
Zprávu, která je také součástí pozvánky, přednesl předseda svazu Daniel Valeš.
Valeš vysvětlil jednotlivé položky rozpočtu a jejich účelovost. Zdůraznil, že v roce 2016 se VV chce
zaměřit na jednotlivé komise a především podpořit rozhodčí.
Valeš také upozornil, že poplatky IKF se dramaticky zvýšili díky tomu, že IKF v současnosti mění svou
platební politiku.
Valeš dále upozorňuje, že rozpočet ČKS je daleko vyšší než v minulých letech a to hlavně zásluhou
pořádání MS U23 v Olomouci, který samotný má rozpočet 3,5 mil Kč.
Rozpočet ČKS pro rok 2016 byl schválen počtem hlasů 14 = 100% zúčastněných.
Ad 9. Různé





Fridrich upozorňuje, že DK nefunguje. Letos došlo k situaci, kdy hráč Českých Budějovic měl
nasbírané žluté karty, a tudíž neměl nastoupit dle soutěžního řádu k dalšímu zápasu.
Nicméně nastoupil a DK nebyla schopna situaci vyřešit. Apeluje tedy na VV, aby situaci
dořešil.
Fridrich uvedl podnět, aby koše poskytované v rámci školního korfbalu byly v budoucnu
použitelné i pro zápasy a splňovali tudíž soutěžní parametry. V současnosti toto možné není.
Schwarz dává podnět všem, aby na úrovni svých krajů a okresů zvýšili tlak na své politiky, co
se dotací týče. V budoucnosti by totiž většina dotačních prostředků měla být rozdělována
právě na úrovni krajů. Každý by tedy měl zajistit, aby se tak také stalo.

Ad 10. Závěr
Milan Schwarz ukončil Valnou hromadu v 11:10 poděkováním všem zúčastněným a přáním mnoha
úspěchů v další činnosti.
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