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ZÁPIS 

z jednání Výkonného výboru Českého korfbalového svazu dne 29.07.2018 

Ostrava, 29.07.2018 
Přítomni: Dančo Aladár, Máša Jakub, Valeš Daniel, Filip Lukáš, Tomáš Voda 

Ekonomická situace a plnění dotačních titulů 2018 
VV seznámen s provedeným ekonomickým auditem ke dni k 30.6.2018 bez úhrad mezd za 
06/2018. Audit  byl proveden za účelem revize ekonomického plnění dotačních programů 
MŠMT. Nákladové položky jsou zatím dle předpokladů, k výraznějšímu výkyvu došlo pouze 
v  kapitole ubytování a strava v  zahraničí, díky značné úspoře oproti původnímu projektu. 
Vzniklý přebytek se navrhuje využít na turnaj Challenge.  

MS U21 – zhodnocení 
Umístění 7. místo, což je za očekáváním. Nenaplněna příprava a to jak neochotou hráčů, tak 
i pozdním řešením ze strany svazu a realizačního týmu. Mandát končí J.Podzemskému. V říjnu 
2019 ME do 21 let, místo zatím není určeno. J.Podzemský osloven ohledně zájmu 
v pokračování u výběru U21. Rozhodnutí požadováno do 05.08.2018 včetně působení u U19. 

Pohár HUN - zhodnocení 
Program v  Maďarsku zahrnoval první den střelecké soutěže v  komplexu, kde se hrálo 
Mistrovství Světa 2018 U21 a následně sledování zápasů na světovém šampionátu. Druhý den 
byl na programu samotný beach turnaj. Beach turnaj vyhrálo mistrovské družstvo SK RG 
Prostějov, které vyhrálo všechny své zápasy včetně finálového proti KK Brno. KK Koblov 
dokázal v základní části porazit slovenskou reprezentaci, se kterou se následně utkal i v boji o 
konečné páté místo a opět ji dokázal zdolat a skončil na konečném pátém místě. Závěrečný 
den byl na programu společný trénink všech reprezentačních družstev pod vedením 
nizozemského trenéra z Koog Zaandijk, který na závěr společného tréninku uspořádal malý 
halový turnaj smíšených družstev v  korfbal4. Závěr čtyřdenního programu patřil již plně 
sledování nejlepších družstev na světovém šampionátu, který byl skvělou motivací pro 
žákovské hráče, kteří mohli vidět nejlepší světové juniorské hráče. 
Akce menšího obsazení, nicméně díky výběru cílové skupiny hráčů údajně úspěšná. Dle 
hodnocení trenérů, kteří se akce zúčastnili má smysl i v budoucnu pracovat s kategorií U15. 
Zřetel má být brán na širší paletu soupeřů. 

Beach Belgie  
Veškeré úkony s  účastí 2 reprezentačních výběrů jsou provedeny, provedena úhrada 
ubytování a stravy. Zatím není přesný čas odjezdu. Po jeho obdržení ze strany 
reprezentačního trenéra GS domluví podrobnosti s dopravcem. 
Předběžná (neveřejná) nominace na turnaj: 
Vyroubal, Galíček, Nguyen, Jonáková E., Havlová, Drábková 
Šmíd, Novotný, Jiřička, Jemelíková, Štěpánová, Holubčíková 
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VV vyjádřil nespokojenost k neúčasti hráčů Šmída a Jiřičky na Č.poháru v Beach korfbalu v 
Ostravě, nicméně díky předem nenastaveným nominačním parametrům nebude do 
nominace trenérovi zasahovat. 

ME 2018 včetně přípravy 
Veškeré organizační úkony s  účastí zajištěny a zaplaceny. V  přípravě došlo ke měně 
destinace prvního kempu. Aktuální stav je následující: Lipno, Brno, Nymburk, Kostelec, 
Amsterodam. Pro závěrečnou nominaci se předpokládá 100% účast hráčů na všech výše 
uvedených akcí.  VV seznámen s širší nominací.  Do 31.08.2018 dodat jídelníček – úkol pro Ivo 
Kracík. 
VV stanovil výkonnostní cíl v podobě účasti v semifinále ME. Bylo konstatováno, že seniorská 
reprezentace má zajištěny veškeré podmínky, které si stanovila včetně dostatečného 
ekonomického zajištění. V  případě nenaplnění výkonnostního cíle bude nutno změnit výši 
investic do výběru, třeba i v opětovném zavedení finanční spoluúčasti.   
GS zjistí u IKF kvalifikační kritéria postupu na MS 2019. 
Ivo Kracík neprodleně aktualizuje web národního týmu. 

Turnaj v Brně 
Účast ČR sen, ČR U21. Polsko, Anglie.  Pátek možnost přátelského utkání se zapojením KK 
Brno, sobota turnaj CZ Open (semifinále + o umístění), neděle přípravné zápasy. Paralelní 
soustředění talentované mládeže U17, školení.  
GS zajistí ubytovací kapacity a požadavky na páteční a nedělní program ze strany účastníků.  
GS obešle rozhodčí. 

ES Prostějov, stav přípravy, kontrakt 
VV provedl revizi návrhu kontraktu. VV dále seznámen s  návrhem losu skupin a herního 
systému (dosud neveřejný údaj). VV navrhuje po drobných úpravách předsedovi ČKS 
kontrakt podepsat.  
Nutná osobní návštěva hotelu Tenis klub – zajistí L.Filip. 
GS zpracuje harmonogram jednotlivých kroků, vyplývající z kontraktu. 
Zadáno skicovné logotypu turnaje – zpracovatel Jakub Vítek. 

Challenge Rotterdam 
VV navrhuje účast nového výběru U21 na turnaji Challenge v Rotterdamu. GS zajistí pozvání a  
podmínky účasti. 

Termínová listina 2018-2019 
VV ČKS schválil Termínovou listinu mistrovských soutěží pro soutěžní ročník 2018-2019 dle 
návrhu zaslaného klubům ČKS dne 19.07.2018. 
VV upozorňuje STK na skutečnost dořešit kolizi soutěže starších žáku s turnajem ES 19 – leden 
2019. 
VV zadává úkol GS zpracovat TL tradičních turnajů (beach, K4, maxi), včetně turnajů 
zahraničních. 

Soutěžní řád a dodatky 2018-2019 
Schválení každoročního dodatku, diskuse nad návrhem startu hráče, který dosáhl 16 let 
v soutěži dospělých. 
Upraven článek 217 odstavec 4 Soutěžního řádu: 
Původní 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 mladistvích hráčů zákonný zástupce), sportovní lékař a klub. 
Nové znění: O startu hráče  věkové kategorie straší žáci, do věkové kategorie senioři, 
rozhoduje VV ČKS tzv. ostrašením hráče, na základě doručení individuální žádosti. Žádost o 
ostaršení hráče potvrzuje zákonný zástupce hráče a mateřský klub. V  případě vyhovění 
žádosti nesmí ostaršený hráč ode dne rozhodnutí VV ČKS v  soutěžích věkové kategorie 
starších žáků dále nastupovat. 
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Různé 
• VV informován o zřízení datové schránky, o podání žádosti na zápis ČKS do rejstříku 

sportu MŠMT. 
• Došlo k zpracování první verze srovnávací analýzy pro naplnění ustanovení týkající se 

GDPR. Verze předána členům VV k revizi a doplnění o zásadní věci dle praxe.  
• VV odmítl dopracování webové prezentace školního korfbalu a metodických videí ze 

strany dodavatele – J.Podrábského, díky velké prodlevě v  předání díla (původní 
očekávaný termín 01/2018). 

• Informace o update webu ČKS, tak aby grafické zpracování bylo korektní – beta 
verze otestována, nasazení v nejbližší době, GS zajistí po konzultaci se zpracovatelem.  

• ČKS projeví zájem o pořadatelství MS 2023. Termín předběžné kandidatury 1.9.2018. 
• VV informován o zákonu o Agentuře sportu. 
• Objednán vzorek chrániče palubovky na podstavec. Zadáno zpracování 

dokumentace a nabídkové ceny na výrobu hliníkových tyčí, velikosti 3,5 metru, 
průměr 76 mm. 

• Provedena kontrola úhrady spoluúčasti dle nařízení VV č. 4/6 z roku 2013.  
• GS prověří možnost využívání subdomén jméno.korfbal.cz 
• ČKS zpracuje žádost na zajištění akreditace školení základu korfbalu pro učitele. 
• GS prověří termín WKC U17 Eindhoven. 
• Rozdělení menu webu ČKS na mistrovské a školní soutěže. 

Zapsal: Daniel Valeš, Tomáš Voda 
Ověřil: Jakub Máša
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