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ZÁPIS
z jednání Výkonného výboru Českého korfbalového svazu dne 30.07.2017

Sezimovo Ústí, 30.07.2016
Přítomni: Dančo Aladár, Máša Jakub, Valeš Daniel, Filip Lukáš, Václav Chochol
Hosté: Kracík Ivo

Aktuální informace
VV ČKS byl informován o podmínkách Pojistná smlouva svazu – odpovědnost. Konkrétní znění
je na webu svazu.
Výroba nových košů - zadána výroba 20 kusů výsuvných košů, které by měly být vyhotoveny
v září 2017. Prioritně budou určeny pro projekt Školní korfbal, oblasti Praha, Středočeský kraj.
Na příštím zasedání VV se rozhodne o případné další výrobě do konce roku 2017.
Financování svazu z dotačních programů MŠMT – MŠMT zveřejnilo rozdělení 2. kola 2. výzvy
Programu V, kdy z žádosti ČKS na celkovou částku 5 mil bylo pro ČKS alokováno 1 960 500,- Kč,
tedy což je nejen zhruba 40% požadované částky, ale také jen cca 50% částky, kterou obdržel
svaz ze stejného programu v loňském roce. Je proto nutné přistoupit k zásadním úsporným
opatřením ze strany ČKS. Doposud bylo vyplaceno ČKS z Programu I 300 tis, z Programu II 410tis.
Projekt Visegrad – předložena informace o červnovém školení, současném stavu projektu i jeho
další možné budoucnosti. Náklady díky předem připravenému plánu financování projektu jsou
ze strany svazu minimální. Obrazový report z projektu V4 je na FB svazu.
V případě dalšího pokračování projektu VV pod režijí ČKS upřednostňuje Visegradskou ligu
mládeže, pravděpodobně U17.
Valná hromada a kongres IKF – Termín konání je 19. – 20. 8. 2017 v Haagu, při příležitosti ME
v Beach korfbalu. Jménem ČKS je vyslán generální sekretář. Z programu – Výroční a finanční
zpráva, Poplatky na roky 2018 a 2019, Rozpočet za rok 2016 a na rok 2017, Noví členové
federace, Pozastavení členství Indii a vyloučení Mongolska, Volební část, Mezinárodní
turnajový kalendář.
ČKS bude prostřednictvím generálního sekretáře především požadovat detailní informace o
tzv. vratkách, startovném na turnajích, termínech a pořadatelství jednotlivých akcí a turnajů
pořádaných IKF.
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Sponzoring - Otázka sponzoringu především v gesci generálního sekretáře. V jednání již cca 3
měsíce možnost sponzorské podpory ze strany tří společností, žádosti jsou na vedení
společností, předjednány, čekáme na definitivní schválení.
Další strategie: oslovit velké společnosti dopisem, popřípadě osobní návštěvou.

Reprezentace ČR
VV revidoval seznam reprezentačních akcí na rok 2017 a výhled na rok 2018, a to vše v závislosti
na konečném rozdělení dotačních titulů. Bylo rozhodnuto umožnit po dvou soustředěních U17
a U19 v podzimních termínech a po jednom v jarních termínech. Seniorská reprezentace zrušila
soustředění v Nizozemí, plánované na září 2017. Místo něj proběhne tréninkový kemp v ČR,
pravděpodobně za účasti Wima Bakera, některý prodloužený víkend na podzim 2017.
Potvrzeny jsou tréninkové cykly v Brně v období říjen – prosinec 2017.
VV se dále zabýval myšlenkou, zda je vhodné nastavit pravidla a nominační kritéria výběru
hráčů pro jednotlivé věkové kategorie. Na základě proběhlé diskuze VV doporučuje
reprezentačním úsekům U19 a U17 uzavřít nominace tak, aby nedocházelo k přecházení hráčů
mezi těmito věkovými kategoriemi v průběhu sezóny. Seznam hráčů v jednotlivých kategoriích
bude umístěn na web.
Hráči seniorské reprezentace podepsali etický kodex, hráči U17 a U 19 tak učiní na svých
reprezentačních srazech na podzim 2017, pravděpodobně za účasti generálního sekretáře.

Soutěže 2017-2018
Termínová listina na sezónu 2017-2018 - VV schválil termínovou listinu pro soutěžní ročník 20172018, kdy oproti již rozeslané termínové listině klubům, byla provedena úprava v soutěži STŽ
(šestým týmem soutěže se stalo Znojmo) a seniorských soutěží (úprava únorových termínů).
Sezóna 2017-2018 začne Českým pohárem 30.9.2017, ligové soutěže odstartují 14.10.2017.
Finálové bloky jsou v termínu 22.4 – 28. 4. 2017. Připomínky ze strany klubů byly vypořádány.
Generální sekretář vypíše výběrové řízení na pořadatele finálových turnajů, počátkem srpna
2017.
Veteránská liga - Turnaj veteránů má být součástí Českého poháru 30.9.2017. ČKS má v plánu
realizovat pravidelnou soutěž, pravděpodobně 3 – 4 turnaje do roka. Prozatím se ale
nepodařilo oslovit dostatečný počet týmů.
Český pohár - Uskuteční se 30.9.2017, turnaj se bude hrát v kategorii seniorské (pro hráče
narozené 1.7. 2001 a starší) a v kategorii veteránské (pro hráče narozené 1.7. 1982 a starší). Hrát
se bude dle pravidel Korfbal4

Podpora klubů ČKS
Podpora svazu klubům na mezinárodních turnajích - VV se rozhodl na základě aktuální finanční
situace, spojené především s financováním svazu ze strany MŠMT, danou problematiku na
jednání neřešit a přesunout ji na další zasedání VV.
Smlouva s kluby, podpora nájmu a vybraných projektů - VV se rozhodl na základě aktuální
finanční situace, spojené především s financováním svazu ze strany MŠMT, danou problematiku
na jednání neřešit a přesunout ji na další zasedání VV.
Podpora rozhodčích ze strany svazu - Snaha svazu je více zprofesionalizovat rozhodčí. Ve
dnech 9.-11.6. 2017 se v Náchodě konalo školení nových rozhodčí, informace je na webu. Byl
udělán průzkum nároků na rozhodčí a výši odměňování v jiných, podobných sportech. Záměr
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ČKS je od září platit ty nejlepší rozhodčí, kteří budou působit v seniorských a dorosteneckých
soutěžích. Ekonomická zátěž klubů bude v proplácení cestovného, ČKS poskytne mzdu za
odpískaná utkání v kvartálních splátkách. Dalším záměrem je výbava rozhodčích matriálem,
dresy a teplákovou soupravu.
VV schválil podpořit rozhodčí částkou 1500Kč za turnaj, a to s platností od sezóny 2017/2018.

PR
Časopis Svět sportu - Do 9. září je nutno odevzdat podklady pro článek v časopisu. Článek
zpracuje Ivo Kracík, bude se pravděpodobně týkat ME v Beach korfbalu.
Spolupráce s Josefem Podrábským
- VV upřednostňuje kvartální spolupráci na základě
vzájemně schváleného plánu včetně ekonomických nákladů. Generální sekretář vypracuje do
10.8. návrh činnosti do konce roku 2017, která bude vycházet především z okruhů navržených
na VV.
Rozvoj členské základny
Projekt Školní korfbal - Priorita na rok 2017/2018, s důrazem na evidenci členů jako členů svazu
z projektu Školní korfbal. ČKS dlouhodobě podporuje projekt v MSZ kraji a Brně. Je nutno si
uvědomit, že výše podpory pro rok 2018 závisí na pravidelné sportovní činnosti, nikoliv na počtu
ukázek a náborových akcí.
Nejdále je rozvoj na Ostravsku, kde startuje nadstavba projektu ve sběru talentů z projektu
Školní korfbal v Ostravě a okolí.
Žádost o členství ze strany ZŠ, pobočné spolky – zájemci o nové členství ČKS budou
kontaktováni místopředsedou svazu za účelem zjištění skutečného zájmu o členství v ČKS. O
výsledku bude VV informován na dalším zasedání.

Různé
VV schválil úpravu soutěžního řádu Článku 217, bodu 4 v následujícím znění: „O startu hráče o
dvě věkové hranice výše rozhoduje VV ČKS na základě doručení individuální žádosti. Žádost o
souhlasu se startem hráče ve vyšší věkové kategorii potvrzují hráč (u mladistvých hráčů zákonný
zástupce), sportovní lékař a klub. Takový hráč smí v daném ročníku startovat v soutěžních
utkáních pouze v požadované kategorii a v kategorii nejbližší nižší.“
VV projednal žádost Markéty Cupákové, týkající se udělení výjimky ve střídavém hostování, se
zamítavým stanoviskem. Hráčka bude o rozhodnutí VV písemně informována dne 31.7.2017.
VV schválil žádost klubu MS YMCA Znojmo o ostaršení hráče Jana Toufara, hráč může hrát
v sezóně 17-18 dorosteneckou a seniorskou soutěž, v soutěži STŽ nesmí nastoupit.
VV byl informován o požadavku na zajištění sportovního lékaře – ortopeda z důvodu prevence,
a případného řešení zranění u hráčů reprezentačních výběru. Dále byla diskutována
problematika „nadměrného“ tejpování hráčů mládežnických výběrů a jejího hrazení ze strany
ČKS.

Další zasedání VV se uskuteční pravděpodobně v září při příležitosti Českého poháru.
Zapsal: Václav Chochol
Ověřil: Lukáš Filip
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;

