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

Zprávu o činnosti Českého korfbalového svazu
rok 2017
Výkonný výbor
Výkonný výbor ČKS pracoval do dubna 2017 ve struktuře určené květnovou valnou
hromadou, která se v roce 2015 uskutečnila v Brně. Na valné hromadě, která se uskutečnila
23.04.2017 v Brně a následném výkonném výboru bylo zvoleno nové vedení ČKS ve složení
Daniel Valeš – předseda ČKS, Lukáš Filip – místopředseda ČKS, Jakub Máša – člen VV ČKS,
Aladár Dančo – člen VV ČKS. VV pracoval v rámci možností efektivně se zachování
minimálních nákladů na provoz. Podařilo se zabezpečit dostatek zdrojů z vlastní činnosti, ze
strany státní podpory MŠMT. VV se opíral o práci odborných komisí, které je nutno i nadále
personálně posilovat. ČKS se daří postupně naplňovat své strategické cíle, jehož hlavní je
rozvoj členské základny.
VV vydal celkem 21 dokumentů rozhodovacího a informačního charakteru. Díky v minulosti
dostatečně nastavené strategii ubývá administrativních činností.

Personální obsazení
Ke dni 23.04.2017 byl jmenován generálním sekretářem svaz Václav Chochol, který následně,
z důvodu upřednostnění jiné pracovní příležitosti, k 01.08.2017 na funkci rezignoval. Od října
2017 zastává funkci sekretáře svazu Tomáš Voda. K jiným personálním změnám v roce 2017
nedošlo.

Členská základna
Členská základna byla vykazována pro Českou unii sportu a Ministerstvu školství mládeže a
tělovýchovy.
Na základě sběru dat bylo za rok 2017 vykázáno 2027 osob, z toho 551 dospělých (272 mužů,
279 žen) a 1476 mládeže (142 dorostenců, 108 dorostenek, 624 žáků, 602 žaček).
V roce 2017 ukončili činnost v ČKS 3 subjekty, 2 nové subjekty byly za členy ČKS přijaty.
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Rozvoj a Školní korfbal
Jedním z hlavních projektů Českého korfbalového svazu byl i v roce 2017 projekt Školního
korfbalu, který představuje korfbal na základních a středních školách po celé České
republice. Pod vedením Českého korfbalového svazu pak bylo roce 2017 odehráno celkem
úctyhodných 1.037 korfbalových zápasů. Započítaná utkání byla odehrána jak v hale, venku
či na písku a zapojila se do nich družstva z více než čtyřiceti škol. Do školních soutěží se tak
zapojili žáci ze základních a středních škol v sedmi krajích České republiky. Velmi úspěšným
modelem je organizace celoškolních turnajů, během níž se do korfbalových zápasů zapojí
žáci všech ročníků – turnaje tohoto formátu se v roce 2017 konaly na základních školách ve
Velké Polomi, v Háji ve Slezsku či v Rychvaldu. Nejvíce zápasů bylo odehráno
v Moravskoslezském kraji, následoval kraj Jihomoravský, Středočeský, Zlínský, Ústecký,
Jihočeský a Praha.

Soutěže
Sezóna dlouhodobých mistrovských soutěží ČKS je termínově koncipována do školního roku,
nikoliv kalendářního. Pro účely této zprávy tedy bude shrnuty soutěžní ročníky zasahující do
kalendářního roku 2017.
V dlouhodobých mistrovských soutěží - soutěžního ročníku 2016-2017 se účastnilo 55 družstev
(16 seniorských, 7 dorosteneckých, 32 žákovských) a odehráno bylo celkem 451 utkání (106
seniorských, 71 dorosteneckých a 274 žákovských).
V dlouhodobých mistrovských soutěží - soutěžního ročníku 2017-2018 se účastnilo 55 družstev
(12 seniorských, 6 dorosteneckých, 37 žákovských) a odehráno bylo celkem 518 utkání (106
seniorských, 66 dorosteneckých a 346 žákovských).
Soutěže pořádané Českým korbalovým svazem na jaře roku 2017 přinesly dominanci družstva
KCC Sokol České Budějovice v seniorským kategoriích, neboť jihočeský tým dokázal zvítězit
jak v České korfbalové extralize, tak i ve druhé nejvyšší soutěži, kterou je 1.Česká korfbalová
liga. V rámci finálového dne, který se konal dne 29.4.2017, tak hráči KCC Sokol České
Budějovice mohli slavit devátý titul Mistra ČR, kterým vyrovnali dosud nejúspěšnější tým
v historii českého korfbalu VKC Kolín. Stříbrné medaile v České korfbalové extralize získalo
družstvo KK Brno a bronz pak TJ MS YMCA Znojmo. V 1.ČKL se z druhého místa radoval
rezervní tým SK RG Prostějova a z bronzu pak VKC Kolín.
Česká dorostenecká korfbalová extraliga přinesla překvapivé vítězství KK Brno, který
v dramatickém finále o koš porazil SK RG Prostějov. Bronzové medaile získali dorostenci VKC
Kolín, když v zápase o bronz zdolali SK Plhov Náchod. Žákovským soutěžím dominovala
družstva SK RG Prostějov, když dokázala získat mistrovské tituly v kategoriích starších a
mladších žáků. Poslední mistrovský titul získali hráči VKC Kolín v kategorii minižáků.

Během roku 2017 vyzkoušel Český korfbalový svaz uspořádat i celostátní turnaje v nových
formátech korfbalu, které se začínají ve větší míře rozšiřovat i do mezinárodních soutěží
hraných pod hlavičkou Mezinárodní korfbalové federace. Prvním takovým pokusem bylo
uspořádání mládežnického turnaje hraného variantou korfbal4, kdy se ve čtyřech věkových
kategoriích setkalo celkem 38 družstev. Bylo odehráno dohromady 127 korfbalových utkání a
z vítězství se radovalo družstvo MS Znojmo v kategorii minižáků, KK Brno v kategorii mladších
žáků a VKC Kolín pak v kategorii starších žáků a dorostu. Podobný turnaj uspořádal Český
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korfbalový svaz rovněž před začátkem halové sezóny 2017/2018 pro kategorii seniorskou pod
názvem Pohár svazu – korfbal4. Tohoto historicky prvního turnaje v korfbal4 v seniorské
kategorii se zúčastnilo celkem devět družstev a z vítězství se nakonec radovalo MS Znojmo,
před SK RG Prostějova a PKC Náchod.
Další novinkou bylo uspořádání mistrovství ČR v plážovém korfbalu, do kterého se přihlásilo
celkem devět družstev v seniorské a čtyři družstva v kategorii juniorské – tedy do 19 let.
Historicky prvním českým mistrem v beach korfbalu se stalo družstvo KCC Sokol České
Budějovice, které ve finále v prodloužení zdolalo SK RG Prostějov. Bronzové medaile pak
získalo družstvo MS Znojmo, které v utkání o 3.místo, rovněž v prodloužení, porazilo KC ZŠ
Šenov. Juniorskou kategorii zcela ovládlo bez jediného zaváhání družsztvo PKC Náchod, před
KK Brno a KK Bro Nový Lískovec.

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. Neformální
informace lze nalézt na Facebooku ČKS. Fotodokumentace je částečně řešena
prostřednictvím obou mediálních kanálů, které doplňuje aplikace Rajče.cz. Nevě byla
zaveden účet na Instagramu a Youtube kanálu.
Již čtvrtým rokem vychází týdenník Korfbalový zpravodaj, který mapuje korfbalové dění
aktuálního týdne a to jak v ČR, tak i v celém světě.
Aktuálnost tiskových zpráv z utkání a vybraných akcí je zefektivněna angažováním novináře,
který články propaguje prostřednictvím webu ČKS a regionálních tiskovin. Pokračuje
spolupráce s Josefem Podrábským.

ČUS, ČOV, ČUKS
ČKS v České unii sportu (ČUS) zastupoval Daniel Valeš. Zástupcem ČKS při poradě sekretářů
ČUS byl Václav Chochol a Tomáš Voda. ČKS v Českém olympijském výboru (ČOV)
zastupoval Milan Schwarz. ČKS v České unii kolektivních sportů (ČUKS) zastupoval Daniel
Valeš.

Mezinárodní činnost
V roce 2017 nebylo svoláno žádné jednání organizované kontinentální či mezinárodní
korfbalové federace.
V červnu byl uskutečněn ve spolupráci s Visegrádským fondem projekt školení trenérů zemí
V4, kterého se zúčastnilo 8 účastníků z ČR, 6 ze Slovenska, 10 z Maďarska, 2 z Polska a jako
hosté 2 zástupci Ukrajiny a Rumunska.
ČKS vykázal maximální možný počet mezinárodních rozhodčích, 4 muže a 1 ženu.
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Reprezentace
Tradičně v měsíci lednu se odehrávají evropské klubové turnaje. Mistr České korfbalové
extraligy 2016 KK Brno odjížděl do Nizozemska obhajovat čtvrté místo na Pohár mistrů
evropských zemí Europa Cup 2017 z posledních dvou let. První den dokázal porazit tureckého
mistra Kocaeli University Sport Club přesvědčivě 27:10 a maďarského mistra Szentendre Kinizsi
Honvéd SE 20:9. Druhý den v základní skupině však český šampión podlehl katalánskému
mistru CK Vallparadis 11:16 a největšímu favoritu turnaje TOP Sassenheim 9:27 a obsadil tak ve
skupině až třetí místo, které znamenalo boj o konečné 5.-6.místo proti portugalskému družstvu
NC Benfica. I tomu brněnští podlehli 20:26 a obsadili konečné šesté místo. Vítězem se stal
nizozemský mistr TOP Sassenheim, před belgickým mistrem KC Boeckenberg a anglickým
mistrem Trojans. Brněnská střelkyně Štěpánka Jonáková byla třetím nejlepším střelcem tohoto
turnaje s celkem 19 koši (celkem má na kontě 37 košů za tři účasti na Europa Cupu).
Druhý tým České korfbalové extraligy KCC Sokol České Budějovice se účastnil Europa Shield
2017, který je určen pro druhé a třetí týmy národních soutěží a konal se v Portugalsku. Český
vicemistr podlehl v základní skupině postupně německému SG Pegasus 21:23, portugalskému
CRC Quinta Dos Lombos 13:15 a katalánskému CK Montcada 12:15 a po posledním místě ve
skupině je čekal zápas o konečné 7.-8.místo, v němž dokázali zvítězit 15:14 nad druhým
portugalským týmem CCCD. Nejlepší českobudějovický střelec na tomto turnaji byl Petr
Pešák, který zaznamenal celkem 15 košů a byl čtvrtým nejlepším střelcem tohoto turnaje.
V dubnu se v Nizozemsku konal Světový pohár hráčů do devatenácti let, kterého se
samozřejmě účastnila i Česká reprezentace U19 pod vedením trenérské dvojice Čejka –
Podzemský. V konkurenci 13 národních družstev dokázali čeští junioři po několika
neúspěšných letech opět postoupit mezi čtyři nejlepší celky turnaje, když v základní skupině
porazili Maďarsko 9:2, Hong Kong 10:5 a Belgii podlehli 5:11, ale ze druhého místa postoupili
do čtvrtfinálové skupiny, kde dokázali zdolat silné Katalánsko 12:11 a Portugalsko 9:7.
V semifinálovém utkání však nestačili na domácí Nizozemsko poměrem 5:25 a v boji o bronz
podlehli Belgii 7:15 a obsadili konečné 4.místo. Vítězem se stalo domácí Nizozemsko, které ve
finále jasně předčilo Taiwan poměrem 28:16.
Reprezentace České republiky do 17 let se pod vedením trenéra Jakuba Máši připravovala
na Světový pohár hráčů do 17 let, který se konal na konci června v nizozemském Schijndelu.
V základní skupině naši nejmladší reprezentanti podlehli silné Anglii 5:17, porazili Portugalsko
8:5 a na závěr nestačili na Belgii, které podlehli poměrem 7:15. Třetí místo v základní skupině
znamenalo boje ve skupině o celkové 5.-8.místo, kde naše lvíčata nejprve podlehla
Maďarsku 6:8 a v posledním zápase porazila Katalánsko 13:7. Vítězem Světového poháru U17
se stalo Nizozemsko před Belgií a Anglií. Česká republika obsadila konečné sedmé místo
z devíti zúčastněných zemí.
V srpnu se konalo v nizozemském Haagu historicky první oficiální Mistrovství Evropy v beach
korfbalu. Česká republika využila možnost a poslala na tento šampionát dvě družstva v elitní
kategorii a jedno družstvo juniorské. Juniorští reprezentanti České republiky do 19 let
v základní skupině prohráli z pěti zápasů jediný, a to s Maďarskem 3:5. Dále pak porazili oba
belgické týmy 9:3 a 6:3 a s oběma nizozemskými týmy remizovali shodně 5:5. V tabulce po
prvním dni tak obsadili třetí místo, které znamenalo, že druhý den je čekali Nizozemsko 2
(výsledek 3:6) a Belgie 2, kterou naši junioři porazili a zajistili si tak postup do semifinále proti
největšímu překvapení turnaje – Maďarsku. Ani napodruhé je však porazit nedokázali a
prohráli košem těsně před koncem utkání. V posledním zápase na turnaji, který byl již
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devátým na šampionátu, pak již neměli dostatek sil, aby zopakovali vítězstí nad Belgií a
obsadili výborné, byť nepopulární čtvrté místo. Vítězem se stalo Nizozemsko před Maďarskem
a Belgií.
Obě česká seniorská družstva zahájila své základní skupiny výtečně a obě ze svých skupin
postoupila do čtvrtfinále, kde se bojovalo o 1.-8. místo. Družstvo ČR 1 pak ve čtvrtfinále
porazilo senzačně Nizozemsko 1 6:4 a v semifinále je čekalo druhé družstvo Nizozemska,
kterému podlehlo stejně jako Belgii v boji o bronz a rovněž si z turnaje odvezlo pomyslné
bramborové medaile. Družstvo ČR 2 pak vyhrálo svou základní skupinu, ale ve čtvrtfinále
podlehlo Belgii 1 4:8 a muselo se spokojit s bojem o konečné 5.-8.místo, kde již nezaváhalo,
zvládlo dva náročné a vyrovnané duely a mohlo se radovat z konečného pátého místa.
V konkurenci šestnácti družstev zvítězilo domácí Nizozemsko před Portugalskem a Belgií.
Na konci roku se tři reprezentační výběry (Elite, U21 a U17) České republiky prezentovaly na
velkém mezinárodním turnaji Korfball Challenge 2017, který se konal za velkého zájmu
nizozemských médií v Rotterdamu, kde byla přítomna i Česká televize, která denně
v hlavních sportovních zpravodajstvích informovala o výsledcích českých týmů. Seniorská
reprezentace sehrála čtyři zápasy a dokázala zvítězit na Portugalskem 18:15 a nad Čínou
21:17. V dalších dvou zápasech však nestačila na juniorský výběr Belgie 13:23 a překvapivě
vysoko ani na Surinam, kterému podlehla 7:19.
Český výběr do 21 let absolvoval turnaj v kategorii do devatenácti let a z šesti zápasů
dokázal vyhrát dva, když porazil nizozemský výběr West a reprezentaci Německa. Další čtyři
utkání však tým trenéra Jiřího Podzemského prohrál a celkové skóre 43:72 dává tušit, že
juniorskou reprezentaci čeká před letním světovým šampionátem, který se bude konat 7.-14.
července v maďarském hlavním městě Budapešti, ještě hodně tvrdé práce. Podobným
výsledkem se prezentovala i reprezentace do sedmnácti let, která rovněž dokázala vyhrát
dva zápasy ze šesti s celkovým skóre 47:76, když obě vítězství si naše lvíčata připsala nad
Německem. Skvělým individuálním střeleckým výkonem se prezentovala velká česká
vycházející naděje - šestnáctiletá Anna Literová, která zaznamenala celkem 19 košů.

Financování
ČKS hospodařil v roce 2017 ze ztrátou 69.000,- Kč, přičemž celkové příjmy činili 5 096.000,- Kč,
výdaje 5 165.000,- Kč.
V oblasti standardních dotací v roce 2017 participoval ČKS na dotaci pro program MŠMT
Sportovní reprezentace, Talentovaná mládež, Organizace sportu a Sportování veřejnosti.
Český korfbalový svaz přijal v roce 2017 na podporu dětí a mládeže z financí poskytnutými
loterijními společnostmi celkem 65.000,- Kč, V roce 2017 rozdělil ČKS z loterijních prostředků
celkem 586.386,-. Kč na podporu sportu dětí a mládeže.

Vyúčtování neinvestiční dotace v oblasti sportu Rozhodnutí č.: 50_01_0032/2017
V roce 2017 neměla, díky nekvalifikování se na Světové hry, seniorská reprezentace žádnou
oficiální akci. Rok byl tedy ve znamení přípravy na nový mezinárodní soutěžní cyklus,
doplněné o účast na prvním mistrovství Evropy v Beach korfbale. Reprezentační činnost byla
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věnována zejména pravidelným tréninkům v Praze a Brně a dále 2 přípravným kempů
Holandsku. Herní výkonnost otestoval reprezentační výběr na přípravném turnaji v Anglii, kde
se kromě pořadatelské země střetl ještě s Holandskem.
Finanční prostředky byly využity na částečné zajištění sportovní přípravy, která nákladově
obsahuje uhrazení ubytování a stravy na vybraných sportovních akcích včetně nákladů na
cestovné účastníků a doprav, včetně letenek do Anglie (viz. výše). Dále pak byly prostředky
využity na úhradu nájemného a zajištění trenérsko-metodické služby zahraničního trenéra.
Kompletní zpravodajství z celé činnosti reprezentace, včetně dalších informací je zveřejněna
na webu Českého korfbalového svazu www.korfbal.cz.
Poskytnutá dotace ve výši 300.000,- Kč MŠMT pro program Sportovní reprezentace byla
využita v souladu s Rozhodnutím MŠMT č. 50_01_0032/2017.

Vyúčtování neinvestiční dotace v oblasti sportu Rozhodnutí č.: 50_02_0037/2017
Finanční prostředky poskytnuté prostřednictvím výše uvedené dotace byly využity na přípravu
a účast talentované mládeže do17-ti a 19-ti let.
V roce 2017 proběhlo v uvedených kategoriích celkem 9 vícedenních sportovních kempů.
Dva vícedenní kempy proběhli v Holandsku, které je díky velké korfbalové vyspělosti, a
náklonnosti tamních trenérů v metodické pomoci, ideální pro srovnání kvality a efektivity
přípravy. Do sportovních kempů se zapojilo celkem 52 sportovců.
Finanční prostředky byly využity na částečné zajištění sportovní přípravy, která nákladově
obsahuje uhrazení ubytování a stravy na vybraných sportovních akcích včetně nákladů na
dopravu. Dále byly prostředky využity na metodické zabezpečení sportovců a mzdu
hlavního trenéra formou DPP.
Kompletní zpravodajství z celé sportovní přípravy talentované mládeže, včetně dalších
informací je zveřejněna na webu Českého korfbalového svazu www.korfbal.cz.
Poskytnutá dotace ve výši 419.000,- Kč MŠMT pro program Talentovaná mládež byla využita
v souladu s Rozhodnutím MŠMT č. 50_02_0037/2017.

Vyúčtování neinvestiční dotace v oblasti sportu Rozhodnutí č.: 502017_5_094
Finanční prostředky poskytnuté prostřednictvím výše uvedené dotace byly využity na zajištění
chodu aparátu Českého korfbalového svazu, na úhradu nákladů spojených s domácí
soutěží, na úhradu poplatků vyplývající s členství ČKS v mezinárodní organizaci a na přípravu
talentované mládeže a reprezentace ČR a na zakoupení korfbalového materiálu.
V oblasti chodu aparátu svazu se jednalo o náklady administrativní a hospodářské povahy,
odborných komisí vzniklých v souvislosti výkonem jejich pravidelné činnosti, úhradu služeb, či
cestovních nákladů členů orgánů svazu.
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V oblasti soutěží a se jednalo o náklady spojené s aktivem rozhodčích, nájemným sportoviště
a s náklady spojenými s metodickou výukou korfbalu mládeže, realizovanou převážně na
prvním stupni základních škol.
V oblasti talentované mládeže a reprezentace byla dotace využita na přípravnu a účast na
reprezentaci, spočívajících v úhradě dopravy, ubytování a stravy účastníků, mimo jiné i na ME
seniorů a juniorů v beach korfbalu, které se konalo v srpnu v Holandsku.
Náklady za sportovní materiál spočívali v nákupu korfbalových míčů, plastových obrouček,
v zadání výroby výškově nastavitelných korfbalových košů a v realizaci sportovního (sportovní
oblečení a dresy) a zdravotního materiálu, trofejí a odměn.
Kompletní zpravodajství z celé činnosti ČKS je zveřejněna na webu Českého korfbalového
svazu www.korfbal.cz.
Poskytnutá dotace ve výši 3 563.800,- Kč MŠMT pro program Činnost sportovních svazů byla
využita v souladu s Rozhodnutím MŠMT č. 502017_5_094.

Vyúčtování neinvestiční dotace v oblasti sportu Rozhodnutí č.: 502017_10_026
Hlavním cílem projektu bylo zapojit korfbal masivně do mimoškolních aktivit. V České
republice existuje již 2 roky projekt Školní korfbal, při kterém se zapojují do sportovních aktivit, a
to především na bázi volnočasové a rekreační děti ve věku 9-15 let. ČKS realizuje přímo na
škole ukázkové hodiny, při kterých si všichni zájemci korfbal aktivně vyzkouší, jsou jim
vysvětlena základní pravidla a taktiky, kdy jedině princip spolupráce mužů a žen, vede v
korfbalu k úspěchu. ČKS dále zapůjčuje zájemcům z řad základních a středních škol dva
výškově nastavitelné koše a míče. Dále zajišťuje trenéra na úvodní a následně příležitostné
tréninky a proškoluje nové trenéry a učitele, nejlépe z řad učitelů škol. V současné době
poptávka přesahuje kapacitní možnosti nabídky ze strany ČKS.
Veškerá činnost byla primárně věnována pro neregistrované sportovce v ČKS.
Český korfbalový svaz v rámci projektu Školního korfbalu v roce 2017 posčítal počet
odehraných korfbalových utkání na školních korfbalových turnajích a dospěl k celkovému
číslu 1.037. Započítaná utkání byla odehrána jak v hale, venku či na písku a zapojila se do
nich družstva z více než čtyřiceti základní a středních škol v pěti krajích České republiky.
Nejvíce zápasů bylo odehráno v Moravskoslezském kraji, následoval kraj Jihomoravský,
Středočeský, Zlínský a Ústecký.
Díky pozdnímu termínu oznámení dotace byla do projektu nárokována pouze činnost
v období říjen-prosinec 2017.
Finanční prostředky poskytnuté prostřednictvím výše uvedené dotace byly využity na zajištění
metodického zabezpečení realizace projektu, a na nákup materiálového vybavení –
korfbalových košů.
Poskytnutá dotace ve výši 100.000,- Kč MŠMT pro Program X – Projekty pro sportování
veřejnosti byla využita v souladu s Rozhodnutím MŠMT č. 502017_10_026.
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Žádosti o dotace 2017
ČKS podal v roce 2017 celkem 3 žádosti o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na rok 2018
a to v kapitolách Reprezentace, Talentovaná mládež, Kolektivní hry.

Ekonomické ukazatele
Rozvaha - 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
089
0001 Oprávky k ostatnímu investičnímu majetku
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
315
0001 Ostatní pohledávky tuzemské
335
0001 Poskytnuté zálohy v tuzem. měně
381
0001 Náklady příštích období
Celkem

Zůstatek
459 915,00
11 556,00
74 525,00
- 316 940,00
- 11 556,00
- 74 525,00
27 341,00
2 349 028,60
87 290,36
1 600 226,25
19 244,00
6 100,00
1 562,45
3 013,00
4 236 780,66

Rozvaha - Pasiva
Synt. Anal. Název
321
0001 Dodavatelé v tuzemsku
325
0001 Závazky předešlého roku
333
0001 Ostatní závazky vůči zaměstnancům
336
0003 Zúčtování - úrazové pojištění
342
0002 Srážková daň z příjmů ze závislé čin.
383
0001 Výdaje příštích období
901
0002 Bezúplatně převzatý majetek
901
0003 Vlastní jmění
Celkem

Zůstatek
88 261,12
500,00
21 675,00
100,00
3 825,00
11 470,00
40 000,00
4 140 153,32
4 236 780,66

Zisk/Ztráta

- 69 203,78

Výsledovka - Náklady
501
Spotřeba materiálu
501
0031 Sportovní potřeby, zdrav. materiál
501
0061 Jiný materiál výše nevymezený
502
Spotřeba energie
502
0001 Elektřina
502
0003 Tepelná energie
512
Cestovné

704 529,34
573 004,50
131 524,84
5 670,46
443,71
5 226,75
268 135,00
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512
0002 Cestovné - sp. akce, příprava ČR
512
0003 Cestovné - sp. akce, příprava zahraničí
512
0004
Cestovné členů orgánů svazu
512
0005 Cestovné ostatní
512
0060 Cestovné ostatní
513
Náklady na reprezentaci
513
0001 Náklady na pohostění
513
0002 Dárky a representace
518
Ostatní služby
518
0001 Ostatní služby
518
0021 Nájemné nebytových prostor
518
0022 Jiné nájemné
518
0031 Poštovné
518
0033 Poplatky za mobilní telefony
518
0040 Ost. sl. - nákl. RD / VT, turnaje / v ČR
518
0041 Ost. sl. - nákl. RD / VT, turnaje / zahr
518
0043 Ost. sl. - školení trenérů
518
0044 Ostatní služby - domácí soutěže, VT
518
0060 Speciální služby administr. a právní
518
0071 Praní prádla
518
0091 Přepravné
518
0092 Jiné služby výše neuvedené
521
Mzdové náklady
521
0022 Odměny dle dohod o provedené práce
524
Zákonné sociální pojištění
524
0003 Zákonné úrazové pojištění
543
Odpis nedobytné pohledávky
543
0001 Odpis nedobytné pohledávky
545
Kursové ztráty
545
0001 Kursové ztráty
549
Jiné ostatní náklady
549
0001 Bankovní výlohy
549
0023 Pojistné odpovědnosti
549
0024 Pojistné zahraničních cest
549
0025 Poplatky IKF
549
0040 Ostatní náklady
549
0041 Odměny rozhodčím
551
Odpisy DNM a DHM
551
0003 Odpisy DNM a DHM - investice
581
Poskyt.příspěv. zúčt. mezi org. složkami
581
0001 Poskyt příspěvky územním sport. celkům
Výsledovka - Výnosy
644
Úroky
644
0001 Úroky z běžného účtu
645
Kursové zisky
645
0001 Kursové zisky
649
Jiné ostatní výnosy
649
0007 Jiné ostatní výnosy
649
0009 Jiné ostatní výnosy - odpisy investice

52 736,00
28 905,00
47 268,00
139 040,00
186,00
15 732,00
1 732,00
14 000,00
3 536 185,93
1 192 400,11
840,00
116 007,87
3 567,93
20 913,00
281 739,46
815 710,54
22 100,00
624 004,00
54 949,00
1 503,00
385 840,82
16 610,20
232 500,00
232 500,00
400,00
400,00
5 000,00
5 000,00
41 268,77
41 268,77
270 640,10
19 923,33
4 212,00
26 100,00
99 856,07
35 391,70
85 157,00
10 000,00
10 000,00
75 000,00
75 000,00
8 626,22
8 626,22
1 514,70
1 514,70
75 916,63
65 916,63
10 000,00
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654
654
682
682
684
684
691
691
691
691
691
691
691
691

0001
0001
0001
0001
0003
0004
0005
0011
0012
0015

Náklady
Výnosy
Zisk/Ztráta

Tržby z prodeje materiálu
Tržby z prodeje materiálu
Přijaté příspěvky
Přijaté příspěvky - dary
Přijaté členské příspěvky
Přijaté členské příspěvky
Provozní dotace
Dotace MŠMT program V.
Dotace na representaci
Dotace MŠMT - sportování veřejnosti
Dotace na talenty
Dotace Olomoucký kraj
Dotace MO Slezská Ostrava
Dotace Grant

76 424,00
76 424,00
65 000,00
65 000,00
336 500,00
336 500,00
4 531 876,27
3 563 800,00
300 000,00
100 000,00
419 000,00
- 4 000,00
20 000,00
133 076,27

5 165 061,60
5 095 857,82
- 69 203,78
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