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Z Á P I S 
z Valné hromady Českého korfbalového svazu, která se uskutečnila 

v sobotu dne 12.05.2018  v 10:30 hod. 
na Strahově, Zátopkova 100/2 

  

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 za rok 2017 
7. Rozpočet ČKS pro rok 2018 
8. Různé 
9. Závěr 

Ad 1. Zahájení, Schválení programu jednání 
Valnou hromadu zahájil předseda ČKS Daniel Valeš uvítáním účastníků a rekapitulací důvodu ke 
svolání VH. Valeš zdůraznil, že bod různé bude celkem obsáhlý. Důležitým aspektem budou 
informace a návrhy na budoucí směřování svazu. Zároveň požádal o schválení programu jednání 
a jednacího řádu. Dále navrhl, aby zapisovatelem byl zvolen Tomáš Ziegler. 

Program jednání byl schválen počtem hlasů 14 = 100% zúčastněných. 
Zapisovatelem byl zvolen Tomáš Ziegler počtem hlasů 14 = 100% zúčastněných. 

Ad 2. Schválení jednacího řádu 
Jednací řád byl zaslán s dostatečným předstihem, žádný z účastníků valné hromady nemá k němu 
připomínky. 

Jednací řád byl schválen počtem hlasů 14 = 100% zúčastněných. 
Zapisovatelem byl zvolen Tomáš Ziegler počtem hlasů 14 = 100% zúčastněných. 

Ad 3. Volba pracovního předsednictva a pracovních komisí 
Návrhy na pracovní předsednictvo a mandátovou komisi byly představeny Danielem Valešem 
v následujícím složení: 
Pracovní předsednictvo: Daniel Valeš, Lukáš Filip a Tomáš Voda 
Mandátová komise: Ivo Kracík a Aladar Dančo 

Pracovní předsednictvo bylo schváleno počtem hlasů 14 = 100% zúčastněných, mandátová komise 
byla schválena počtem hlasů 14 = 100% zúčastněných.  
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Ad 4. Zpráva Mandátové komise 
Zpráva Mandátové komise byla přednesena Ivem Kracíkem. Je přítomno 14 delegátů z celkového 
počtu 21. Je přítomno 66,6% delegátů a VH je tedy usnášeníschopná. 

Zpráva Mandátové komise byla schválena počtem hlasů 14 = 100% zúčastněných. 

Ad 5. Zpráva o stavu svazu a činnosti VV ČKS od poslední valné hromady 

Zprávu o stavu svazu za rok 2017, která byla delegátům zaslána v písemné formě s dostatečným 
předstihem, přednesl předseda svazu Daniel Valeš. Valeš zdůrazňuje, že svaz je dobrovolné sdružení 
jak fyzických tak právnických osob. Valeš apeluje na přítomné, že sdružené subjekty mají svá práva, 
kterých není v současnosti plně využíváno. Výkonný výbor je pak od toho, aby vykonával a že jeho 
prioritní úlohou není vymýšlet návrhy a řešení. Apeluje na to, aby návrhy na fungování svazu 
pocházely především od sdružených subjektů.  Valeš připomíná, že Výkonný výbor není plně 
obsazen, a že příští VH bude opět volební. Doufá, že VV bude napříště plně obsazen. Ohledně 
medializace Valeš uvádí, že díky příchodu T. Vody svaz hodně pokročil v moderních komunikačních 
kanálech. Dále uvádí spolupráci s  p. Podrábským, která nyní funguje uspokojivě, nicméně do 
budoucna vidí tuto činnost v  rámci vlastní organizace svazu. Valeš opakuje zapojení činovníků 
svazu ve vyšších organizačních strukturách sportu jako ČUS, ČOV apod. Co se mezinárodního 
působení týče, Valeš zdůrazňuje zapojení do programu Višegrádu. Uvádí, že ho mrzí, že program 
nepokračuje, bohužel díky malému zapojení ostatních států V4. Valeš uvádí zamyšlení o domácích 
soutěžích. Uvádí, že model soutěží je stále stejný, a nereflektuje na aktuální potřeby směrem 
k  zahraniční konkurenceschopnosti. Dává k  zamyšlení, jestli současný stav stačí v  porovnání 
s ostatními státy. To se pak odráží ve výkonech reprezentačních družstev na mezinárodním poli. 
K žádostem o dotace uvádí Valeš, že všechny žádosti, o které svaz žádal, byly přijaty.  

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 za rok 2017 

Zprávu o hospodaření, která byla delegátům zaslána v písemné formě s dostatečným předstihem, 
přednesl předseda svazu Daniel Valeš. Valeš připomíná, že řízení nákladů je především spjato 
s dotačními programy. Pravidla a případné postihy jsou poměrně složité a pro VV nebylo všechny 
podmínky jednoduché splnit. K  jednotlivým položkám Valeš uvádí, že největší položkou jsou služby, 
kde se účtuje majoritní většina nákladů. Valeš uvádí, že důležitou položkou jsou poplatky IKF, která 
narostla do vysokých objemů. Zároveň se i zvyšují startovné na mezinárodní akce. K  finančnímu 
fungování uvádí, že jednání s  IKF a KNKV jsou složitá a donutit tyto strany aby např. fakturovaly 
náklady dle legislativy ČR je často velice obtížné. Valeš uvádí, že tyto položky budou do budoucna 
růst. K  výnosové straně Valeš uvádí, že významnými položkami jsou dotace a členské příspěvky. 
Dále uvádí, že příspěvky reprezentantů jsou spíše solidární, avšak hodlá v jejich vybírání pokračovat. 
K dalším uvádí Valeš, že svazu byla vyměřena Pokuta od Olomouckého kraje k příspěvku na MS U23 
(2016), která byla splacena v r. 2017. Vysvětluje pozadí pokuty – popsáno ve zprávě revizní komise. 
Součástí zprávy o hospodaření ČKS za rok 2017 byla i zpráva revizní komise, kterou přednesl Tomáš 
Ziegler a která je přílohou zápisu. 

Zpráva o hospodaření ČKS za rok 2017 byla schválena počtem halasů 14 = 100% 
Zpráva revizní komise ČKS za rok 2017 byla schválena počtem halasů 14 = 100% 

Ad 7. Rozpočet ČKS pro rok 2018 

Rozpočet na rok 2018, který byl delegátům zaslána v písemné formě s dostatečným předstihem, 
přednesl předseda svazu Daniel Valeš. Valeš vysvětlil jednotlivé položky rozpočtu a jejich účelovost.   
Jako v minulých letech náklady na sportovní reprezentaci činí velkou část nákladů. Rozpočet je 
navržen jako přebytkový, a to z důvodu ekonomické rezervy na účast seniorské reprezentace na 
MS 2019, které se bude konat v  JAR. MS je zároveň kvalifikací na WG 2021, účast na WG je 
dlouhodobý strategický cíl ČKS. Valeš zároveň uvádí, že finanční rezerva je systematicky budována 
již od roku 2014. 

Diskuze k bodu 7. 
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Fridrich – otázka na rozdíl nákladů v materiálu. 
Valeš uvádí, že část nákladů na materiál za minulý rok byla přesunuta do nákladů na sportovní 
reprezentace. Samotný rozdíl tak není velký, jak by se z výkazů mohlo zdát. 

Fridrich – uvádí, že školní korfbal je jako program dobrý. Přináší zvýšení členské základny. Uvádí, že 
by chtěl podpořit tuto cestu a chce hledat další lidi, které by se do organizace zapojili a aby svaz 
výdajovou stránku tohoto programu zvýšil. 
Valeš uvádí, že personální naplnění pro různé činnosti svazu není jednoduché. Souhlasí, že školní 
korfbal je dobrá cesta a nebrání se navýšení výdajové položky na tento program. Otázkou je výběr 
a kontrola osob, které se na programu podílejí s přihlédnutím na minulé zkušenosti. 
Schwarz upozorňuje, že školní korfbal má své zákonitosti už jen z toho principu, že se jedná o práci 
s dětmi. Varuje před rychlými a jednoduchými řešeními a klade důraz na dlouhodobou koncepci 
celého programu. 

Rozpočet ČKS pro rok 2017 byl schválen počtem hlasů 14 = 100% zúčastněných. 

Ad 9. Různé 

Soutěže 2018/2019 

Začíná Valeš upozorněním, že nejvyšší soutěž má jen 4 týmy. Bylo by vhodné postupně zvýšit počet 
týmů hrajících ČKE nejprve na 5 a později alespoň na 6. 
Náchod uvádí, že do dalšího ročníku 1. ĆKL se nepřihlásí díky nízkému počtu lidí. Naplnění týmů je 
problém i ostatních týmů. 
Valeš kontruje, že nepřihlášení do soutěže nemusí být řešení, co se týče výkonnostního posunu 
týmu, avšak rozhodnutí akceptuje. Znojmo uvádí názor, že by ČKE chtělo raději hrát formou 
jednoho zápasu za den, ale častěji. 

Kutná Hora – uvádí, že žákovské týmy má, ale seniorské týmy nechtějí hrát. Důvodem je 
výkonnostní rozdíl a účast hráčů ČKE v 1. ČKL. Chce, aby existovalo omezení výkonnějších hráčů. 
Zároveň překládá k  zamyšlení model z  florbalu o prolínání soutěží tak, aby byla zachována 
výkonnostní rovnost. (výkonnostní koše, jejich složení by se hodnotilo a na základě výsledků i měnilo 
po každém kole). 
Pozn.: hrubý návrh modelu se setkává s obecným souhlasem, avšak jeho přesné fungování bude 
nutno dopracovat. 
Kracík k tomu dále připomíná model žákovských kategorií, kde by se po první polovině soutěže liga 
rozdělila do dvou dle výkonnosti. 

1. ČKL trpí obecně problémem obsazeností týmů, kdy do soutěží nastupují i hráči širších výběrů 
reprezentačních družstev. Nový Lískovec k tomu uvádí, že problémem je i věková hranice, a že by 
prospělo snížení věkového limitu.  
Valeš k  tomu uvádí, že existují legální překážky – např. pojistky a jejich uplatnitelnost na mladší 
hráče. Obecně je možno s věkovou hranicí pro hráče „hýbat“ v  rámci měsíců nebo zavedením 
plovoucí hranice (možnost nastoupení dnem 16. narozenin do seniorských soutěží). 

Dále, že nižší soutěže jsou „ubíjeny“ účastí výkonnějších hráčů, což je dlouhodobý problém kolize 
obsazenosti 1. ČKL vs. ČKE. Valeš uvádí, že principy fungování soutěží jsou stejné již bezmála 20 let. 
Vize do budoucna Valeš uvádí kratší a intenzivnější soutěžní ročníky. 

Další vize ohledně reprezentačních týmů. Zdá se, že repre hráči jsou extrémně vytížení a ztrácejí 
zájem. 
Valeš dále uvádí vizi Superligy – soutěž složená z  nejlepších hráčů bez ohledu na klubovou 
příslušnost. Dává na zvážení, že by bylo možno model zavést nad rámec vypsaných soutěží a 
pojmout to jako reprezentační přípravu a zredukovat přípravná soustředění s jinými národními týmy. 
Kracík uvádí, že formát superligy je pro něho z reprezentačního hlediska lákavý. Krátká a intenzivní 
forma soutěže je pro něho jako trenéra lepší, že příprava rozložená do delšího časového úseku (po 
dobu trvání standardní ligy). Zdůrazňuje motivační a psychologickou (nové, nestandardní) stránku 
modelu. 

Kroky a úkoly k diskuzi viz výše: 
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Pro STK: 
- Začátek soutěže v listopadu, konec v dubnu 
- Květen + Červen  „Superliga“ 
- Navrhnout formát, termíny a zaslat do klubů do 21.5.2018 

Extraliga: 
- 1 zápas  
- Frekvence 2x25min / 4x10 min 

Nadstavby 
- Dorost a seniorské finále v jeden den. 

Oslavy 30 let korfbalu v ČR 
Schwarz připomíná, že příští rok tomu bude 30 let, kdy se odehrál první korfbalový zápas v ČR (7. 
leden 1989). Navrhuje, aby toto výročí bylo připomenuto formou oslavy. Zároveň připomíná, že 
socializační aspekt organizace vymizel. Dříve fungoval Maxikorfbal a Elbe cup. Nyní je energie 
věnována akcím pro mládež. Současně s tím uvádí, že podobné akce měly vliv na zapojení lidí do 
organizace – turnajů, svazu, klubů. 

Návrh Kolín – v  žákovských kategoriích nehrát vlastní skupiny, ale hrát s  co největším počtem 
soupeřů. 
KK Brno – současný stav je vyhovující. Nebrání se zařazení jednoho nebo i více kol, kde by se potkali 
soupeři i z dalších regionů. 
Prostějov – vidí regionální model jako nevyhovující. 
Znojmo – mini – regionálně, ostatní republikový model 

Pro STK – hrát soutěž i v době jarních prázdnin, frekvence 1x za 3 týdny. 

Rozhodčí 
Náchod - na nadstavbové zápasy žákovských + dorostenecké kategorie bylo nominování jednoho 
rozhodčího málo. Do příštích ročníků prosí nominovat minimálně 2 rozhodčí. 

GDPR 
Valeš informuje a odkazuje na ČUS. Připomíná, že v  současnosti celou věc projednává vláda. 
Momentálně neexistují prováděcí zákony a implementace do české práva obecně. 
Doporučuje, aby si každý nechal podepsat souhlas (vzor na webu ČUS) od hráčů. Správcem je dle 
GDPR klub, nikoliv svaz. 

Můj klub 
Schwarz – připomíná program ministerstva. Lze skrze něj žádat o finance a bylo by vhodné tohoto 
dotačního titulu využívat. 

Příspěvky klubům na mezinárodní turnaje 
Otázka KK Brno zda by ČKS mohl dávat účastnický příspěvek na Europa Cup a Shield klubům. 
Valeš – uvádí, že ČKS nebude poskytovat příspěvky. Dotaz byl již zodpovězen po loňské VH.  

Ad 10. Závěr 

Daniel Valeš ukončil Valnou hromadu v 13:25 poděkováním všem zúčastněným a přáním mnoha 
úspěchů v další činnosti. 

Zapsal: Tomáš Ziegler
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