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Zprávu o činnosti Českého korfbalového svazu  

rok 2018 
 
 

 

Výkonný výbor 

Výkonný výbor ČKS pracoval ve struktuře určené valnou hromadou, která se v dubnu 2017 

uskutečnila v Brně, 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 zachováním 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. V pozici generálního sekretáře svazu působil 

v roce 2018 Tomáš Voda. Výstupy z jednání VV jsou prezentovány na webových stránkách 

ČKS. 

 

Členská základna 

Na základě sběru dat bylo v Českém korfbalovém svazu evidováno 2.263 členů, z nichž 1.493 

se aktivně účastnili soutěží. K 31.12.2018 bylo v ČKS evidováno 27 klubů. 

Do soutěží Školního korfbal bylo v roce 2018 zapojeno 656 hráčů, kteří doposud nebyli 

registrováni. 

 

Rozvoj a Školní korfbal 

Jedním z hlavních projektů Českého korfbalového svazu byl, i v roce 2018, projekt Školního 

korfbalu, který představuje korfbal na základních a středních školách po celé České 

republice. Pod vedením Českého korfbalového svazu bylo roce 2018 odehráno mnoho 

stovek korfbalových zápasů, a to jak v hale, tak venku a rovněž v plážovém korfbalu. 

Výborným počinem jsou celoškolní turnaje, kdy se do korfbalových turnajů na školách zapojují 

téměř všichni žáci – v roce 2018 proběhly takové turnaje na základních školách v Háji ve 

Slezsku, ve Staré Bělé, v Kozlovicích, ve Vrbovci či ve Václavovicích. Velmi úspěšným byl i 

velký školní turnaj v plážovém korfbalu, kterého se účastnilo ve čtyřech věkových kategoriích 

31 školních korfbalových družstev a bylo během jediného dne odehráno šedesát utkání 

v plážovém korfbalu.   
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Soutěže 

Sezóna dlouhodobých mistrovských soutěží ČKS je termínově koncipována do školního roku, 

nikoliv kalendářního. Pro účely této zprávy tedy budou shrnuty soutěžní ročníky zasahující do 

kalendářního roku 2018. 

 

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). 

V dlouhodobých mistrovských soutěží -  soutěžního ročníku 2018-2019 se účastnilo 96 družstev 

(13 seniorských, 6 dorosteneckých, 77 žákovských) a odehráno bylo celkem 603 utkání (25 

seniorských, 65 dorosteneckých a 513 žákovských). 

 

Soutěže pořádané Českým korfbalovým svazem, které vyvrcholily na jaře roku 2019, přinesly 

dominanci družstva KCC Sokol České Budějovice, neboť jihočeský tým dokázal zvítězit jak 

v České korfbalové extralize, tak i v České dorostenecké korfbalové extralize. Druhou nejvyšší 

soutěž, kterou je 1.Česká korfbalová liga, vyhrálo družstvo VKC Kolín, které vítězstvím nad SK 

Plhov Náchod obhájilo loňské prvenství.  V rámci velkého finálového dne, který se konal dne 

23.3.2019 v Prostějově, tak hráči KCC Sokol České Budějovice mohli slavit jubilejní desátý titul 

Mistra ČR, kterým se stali nejúspěšnějším týmem v historii českého korfbalu. Stříbrné medaile 

v České korfbalové extralize získalo družstvo KK Brno a bronz pak domácí SK RG Prostějov. 

V 1.ČKL obsadil druhé místo tým SK Plhov Náchod a z bronzu se pak radoval rezervní tým SK 

RG Prostějov. 

  

Česká dorostenecká korfbalová extraliga přinesla překvapivé vítězství KCC Sokola České 

Budějovice, který v zajímavém finále porazil KK Brno poměrem 18:14. Bronzové medaile získali 

dorostenci SK RG Prostějov, když v zápase o bronz zdolali vítěze základní části SK Plhov 

Náchod rovněž překvapivě 20:16.  

 

Žákovským soutěžím dominovala družstva MS YMCA Znojmo, když dokázala získat mistrovské 

tituly v kategoriích starších a mladších žáků. V Lize starších žáků ČKS znojemští ve finále zdolali 

SK RG Prostějov poměrem 22:20 a bronz vybojovali hráči SK Respo Kutná Hora košem 

v posledních vteřinách zápasu proti KK Brno, který vyhráli 10:9.  

V Lize mladších žáků rozhodovalo o titulu až skóre ze vzájemných zápasů finálových turnajů, a 

to vyznělo lépe pro MS YMCA Znojmo, které sice nejdříve prohrálo s KK Brno 10:11, ale 

v odvetě již dominovalo a po výhře 15:6 získalo zaslouženě titul před KK Brno a SK RG 

Prostějov. 

Poslední mistrovský titul získali hráči KK Brno v kategorii minižáků, když ve finále zdolali o koš 

nový tým v soutěži KK Sokol Koblov 6:5. Třetí místo pak vybojovalo družstvo SK Respo Kutná 

Hora. 

 

Během roku 2018 pořádal Český korfbalový svaz i celostátní turnaje v nových formátech 

korfbalu, které se začínají ve větší míře rozšiřovat i do mezinárodních soutěží hraných pod 

hlavičkou Mezinárodní korfbalové federace. Druhý ročník se konal pro mládežnické kategorie 

ve variantě korfbal4, kdy se ve čtyřech věkových kategoriích setkalo celkem 41 družstev. Bylo 

odehráno dohromady 131 korfbalových utkání a z vítězství se radovalo družstvo KK Brno v 

kategorii minižáků a v kategorii mladších žáků a SK Respo Kutná Hora pak v kategorii starších 

žáků a SK Náchod Plhov v kategorii dorostenecké. 
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Podobný turnaj uspořádal Český korfbalový svaz rovněž před začátkem halové sezóny 

2018/2019 pro kategorii seniorskou pod názvem Pohár svazu – korfbal4 (rovněž druhý ročník). 

Mezi osmi zúčastněnými družstvy se z prvenství nakonec radovalo družstvo MS Znojmo, které 

ve finále porazilo KCC Sokol České Budějovice až ve finálovém penaltovém rozstřelu. Třetí 

místo pak obsadilo KK Brno. 

 

Další novinkou bylo uspořádání mistrovství ČR v plážovém korfbalu v mládežnických 

kategoriích, do kterého se přihlásilo celkem 24 družstev ve čtyřech věkových kategoriích – U9, 

U11, U13 a U16. Historicky prvními českými mistry v beach korfbalu v žákovských kategoriích se 

stali SAM Kozlovice v kategorii přípravek U9, KK Brno v kategorii minižáků U11, MS Znojmo 

v kategorii mladších žáků U13 a SK RG Prostějov v kategorii starších žáků U16, kdy si tímto 

prvenstvím zajistilo i účast na Světovém poháru mládeže v plážovém korfbalu, které se konalo 

v Maďarsku. 

 

Mistrovství ČR 2018 v plážovém korfbalu se konalo následně i v kategorii elitní, která byla díky 

účasti maďarského družstva MAFC Budapest mezinárodním mistrovstvím ČR a juniorské a 

pořadatelem byla opět Ostrava. V seniorské kategorii se turnaje zúčastnilo celkem sedm 

družstev, v juniorské pak čtyři družstva. Vítězem se poprvé stal v elitní kategorii SK RG Prostějov 

před MS Znojmo a VKC Kolín. Mistrem ČR v kategorii juniorské pro rok 2018 se stalo družstvo KK 

Brno před MS Znojmo a SK Plhov Náchod. 

 

Metodika a vzdělávání 

V roce 2018 zahájili 4 trenéři – Ivo Kracík, David Konečný, Klára Zábojová, Jiří Podzemský 

studium trenéra II. Třídy při FTVS v Praze. 

V roce 2018 proběhlo jedno školení trenérů a jedno školení rozhodčích. Vyškoleno bylo 13 

nových trenérů a 13 nových rozhodčích. 

V roce 2018 byla dokončena a na webových stránkách ČKS zveřejněna metodická 

publikace Svéráznost a kontroverze korfbalu. 

 

Medializace 

Zásadní mediální kanálem se stává FB ČKS.  Web ČKS, který kromě informačního servisu 

poskytuje i registrační a soutěžní modul, je využíván k administrativním a archivním účelům.  

Již pátým rokem vychází týdenník Korfbalový zpravodaj, který mapuje korfbalové dění 

aktuálního týdne a to jak v ČR, tak i v celém světě. ČKS v roce 2018 začala spolupracovat 

s holandským expertem Brianem Koopelarem na zajištění videozáznamu korfbalových 

zápasů.  

 

Olympijské festivaly 

Největší sportovní svátek roku 2018 – Zimní olympijské hry doprovázel i korfbal. V rámci 

Olympijských festivalů, které proběhli v Brně a v Ostravě. V obou festivalových městech se 

korfbal prezentoval po dobu celkem sedmi dní. Čtyři dny měl korfbal své stanoviště hned 

vedle hlavního pódia na brněnském výstavišti, kde nepřetržitě probíhalo živé vysílání přímo z 

olympijských sportovišť a kde fanoušci slavili medailové úspěchy českých sportovců, a to v 

těsné blízkosti korfbalových košů. O své ukázky korfbal nepřišla ani Ostrava, která se pyšní tím, 

že korfbal na největším počtu základních škol. Na výborném místě v největší ostravské 

sportovní hale – v Ostravar Aréně si měli návštěvníci možnost aktivně vyzkoušet střelbu na 

korfbalové koše pod vedením korfbalových trenérů a propagátorů korfbalu. Během víkendu 

tak bylo korfbalem osloveno tisíce návštěvníků, kteří si toto zpestření mezi zimními sporty velice 

pochvalovali.  
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ČUS, ČOV, ČUKS 

ČKS plnil i v roce 2018 své povinnosti vyplývající z členství v ČUS, ČOV a ČUKIS a to účastí na 

valných hromadách, Plénu a na poradách předsedů a sekretářů, či činností v odborných 

komisí. Zástupci ČKS byli Daniel Valeš, Milan Schwarz a Tomáš Voda. 

Tomáš Voda zahájil v rámci projektu ČOV studium  programu Sportovní diplomacie. 

 

 

Mezinárodní činnost 

V roce 2018 nebylo svoláno žádné jednání organizované kontinentální či mezinárodní 

korfbalové federace.  

V prosinci 2018 se zúčastnilo předsednictvo ČKS (předseda, místopředseda a generální 

sekretář) jednání v Rottredamu v rámci turnaje Korfbal Challenge s výkonným ředitelem IKF a 

s výkonným ředitelem KNKV. 

ČKS vykázal maximální možný počet mezinárodních rozhodčích, 4 muže a 1 ženu. 

 

Reprezentace 

Na přelomu března a dubna se v nizozemském Leeuwardenu konalo historicky první otevřené 

Mistrovství Evropy 2018 hráčů do 19 let, kterého se samozřejmě účastnila i Česká 

reprezentace U19, pod vedením trenérské dvojice Čejka – Podzemský. V konkurenci dvanácti 

družstev dokázali čeští junioři obsadit celkové sedmé místo, když vítězství zaznamenali jen 

proti korfbalovým trpaslíkům Polsku (13:6), Brazílii (12:7) a Maďarsku (20:10). Porovnání 

s družstvy z korfbalově vyspělých zemí vyšlo pro naše juniory nepříznivě, když nestačili na Belgii 

(6:23), Portugalsko (13:15) ani Německo (16:21) a skončili tak až ve druhé polovině konečné 

výsledkové listiny.  

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 Eindhovenu. 

V základní skupině naši nejmladší reprezentanti porazili Nový Zéland 16.9, Portugalsko 16:12, 

ale následně podlehli Německu 10:12 a výrazně 3:31 domácímu Nizozemsku. Po třetím místě 

ve skupině je už druhý čekal pouze boj o konečné páté místo. To naši mladí reprezentanti 

zvládli a postupně porazili Katalánsko 11:8, Slovensko 22:13 a Maďarsko 13:9 a vybojovali 

konečné páté místo mezi deseti reprezentačními výběry z celého světa. Vítězem Světového 

poháru U17 se stalo Nizozemsko před Belgií a Anglií. 

 

V červenci se v maďarském hlavním městě konalo Mistrovství Světa hráčů do 21 let, což bylo 

historicky první MS v této věkové kategorii, neboť v minulosti se MS konalo vždy v kategorii 

U23. Světového šampionátu se účastnilo nejlepších 11 družstev světa a česká reprezentace 

v základní skupině obsadila třetí místo, když porazila výrazně Hong Kong 26:10 a Anglii 20:7 a 

ještě výrazněji podlehla Belgii 12:31 a Nizozemsku 12:53. V dalším průběhu turnaje ji čekaly 

boje ve skupině o 5.-8.místo. Nejdříve v prodloužení podlehli naši reprezentanti Číně 13:14 a 

následně porazili Hong Kong 18:11 a skončili na konečném 7.místě. Mistrem Světa 2018 U21 se 

stalo Nizozemsko před Belgií a Taiwanem. 

 

V srpnu se konala v Belgii evropská tour Světového poháru v beach korfbalu 2018 v elitní 

kategorii a v kategorii juniorské do 19 let. Česká republika poslala na tento jedno družstvo v 

elitní seniorské kategorii a jedno družstvo juniorské. Juniorští reprezentanti České republiky do 

19 let obsadili konečné šesté místo ze sedmi účastníků a seniorská reprezentace nakonec 

vybojovala sedmé místo mezi třinácti reprezentačními družstvy. Vítězem obou kategorií se 
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stala domácí Belgie, v elitní kategorii před Portugalskem a Polskem, v juniorské pak před 

Nizozemskem a druhým družstvem Belgie. 

 

Na podzim ve dnech 13.-21.října se v Nizozemsku konalo Mistrovství Evropy 2018, které bylo 

zároveň i kvalifikací na Světový šampionát, který se bude srpnu 2019 konat v Jihoafrické 

republice. Česká republika začala šampionát nelichotivě a v základní skupině B prohrála 

všechna tři utkání s Belgií 12:18, s Portugalskem 12:24 i s Německem 16:21 a zákonitě skončila 

na posledním místě a musela hrát barážové utkání o setrvání mezi nejlepší osmičkou družstev 

starého kontinentu. V této baráži Češi jasně dominovali a porazili Slovensko 33:12 a ve 

čtvrtfinále je čekal obhájce titulu domácí Nizozemsko, které stejně jasně zvítězilo poměrem 

10:35. České reprezentanty pak čekal boj ve skupině o 5.-8.místo, kde již si vedli výrazně 

úspěšněji, když nejdříve porazili silnou Anglii 16:15 a v boji o konečné páté místo i Katalánsko 

20:17 a s přehledem si zajistilo vstupenku na MS 2019, které je určeno pro nejlepších dvacet 

družstev světového korfbalu. V konkurenci patnácti reprezentačních družstev si prvenství bez 

zaváhání vybojovalo domácí Nizozemsko, před Německem a Portugalskem. Překvapivě až 

na čtvrtém místě a poprvé bez medaile skončila Belgie.  

 

Na konci roku se ještě reprezentační juniorský výběr České republiky představil na velkém 

mezinárodním turnaji Korfball Challenge 2018, který se konal za velkého zájmu nizozemských 

médií v Rotterdamu. Český výběr absolvoval turnaj v kategorii do devatenácti let a ze sedmi 

zápasů dokázal vyhrát jediný, když reprezentaci Německa porazil 7:6. Konečné deváté místo 

z deseti družstev sice není příliš lichotivé, ale mladí reprezentanti dokázali sehrát ještě další 

vyrovnané duely s regionálními výběry Nizozemska i s Anglií a získané zkušenosti budou cenné 

pro jejich budoucí korfbalovou kariéru.    

 

Mezinárodní klubové soutěže 

Měsíc leden patří tradičně evropským klubovým turnajům, které se v roce 2018 odehrály 

v Katalánsku a Portugalsku. Mistr České korfbalové extraligy 2017 KCC Sokol České 

Budějovice odjížděl do Katalánska vylepšit svou pozici nejlepšího českého družstva 

v pohárové Evropě, když v minulosti třikrát na Pohár mistrů evropských zemí Europa Cupu 

získat bronzové medaile. Turnaj však českému mistru vůbec nevyšel, když na celém turnaji 

dokázal vyhrát jediný zápas. Nejdříve v základní skupině prohrál smolně s německým mistrem 

SG Pegasus 15:16, následně podlehl anglickému fenoménu KC Trojans 17:25 a na závěr 

schytal debakl od nejlepšího družstva Evropy TOP Sassenheim 11:30. V semifinálovém zápase 

skupiny o 5.-8.místo dokázali Jihočeši porazit 13:12 domácí CK Vallparadís a čekal je souboj o 

konečné 5.-6.místo a v něm opakování souboje ze skupiny proti anglickému mistru KC Trojans. 

Ani napodruhé to českému mistrovskému družstvu nevyšlo, podlehlo výrazně 18:30 a obsadilo 

konečné šesté místo (což je stejný výsledek jako v minulém roce v podání KK Brno). Vítězem 

se stal nizozemský mistr TOP Sassenheim, před belgickým mistrem AKC Luma a německým 

mistrem SG Pegasus. Malou náplastí nad neúspěšným vystoupením je druhé místo Petra 

Pešáka v tabulce nejlepších střelců tohoto turnaje s celkem 19 koši. 

 

Druhý tým České korfbalové extraligy KK Brno se účastnil turnaje Europa Shield 2018, který je 

určen pro druhé a třetí týmy národních soutěží a konal se v Portugalsku. Český vicemistr 

podlehl v základní skupině nejdříve anglickému KC Norwich Knights 14:17, ale další utkání 

v základní skupině vyhrál katalánský tým KC Barcelona 19:12 a portugalský Korf LX Project 12:8 

a dokázal postoupit do semifinále. V boji o postup do finále pak brněnští podlehli anglickému 

BEC 17:23 a čekal je opakovaný souboj proti KC Norwich Knights. V něm český vicemistr KK 

Brno vyhrál přesvědčivě 17:12, i díky skvělému střeleckému výkonu Štěpánky Jonákové, která 
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zaznamenala šest košů. KK Brno tak dokázal získat druhou medaili na evropské klubové scéně 

a Štěpánka Jonáková navíc přidala druhé místo v tabulce nejlepších střelců turnaje s celkem 

21 koši. Vítězem Europa Shieldu 2018 se stal německý KV Adler Rauxel před anglickým BEC 

Korfball Club. 

 

Financování 

ČKS hospodařil v roce 2018 se ztrátou 81.576,- Kč, přičemž celkové příjmy činili 6 031.317,- Kč, 

výdaje 5 949.741,- Kč.  

 

V oblasti standardních dotací v roce 2018 participoval ČKS na dotaci pro program MŠMT 

Sportovní reprezentace v celkové částce 904.000,- Kč, Talentovaná mládež v celkové částce 

976.000,- Kč a Organizace sportu v celkové částce 3 452.000,- Kč. 

 

Český korfbalový svaz přijal v roce 2018 dotaci ve výši 67.000,- Kč na podporu účasti na 

Pražském festivalu sportu a volného času. Dále Český korfbalový svaz přijal částku ve výši 

20.000,- Kč na prezentaci korfbalu v rámci Olympijských festivalů, které proběhly v únoru 2018 

v Brně a Ostravě.  

V roce 2018 vyčerpal částku 321.500,- z prostředků darovaných Českým olympijským výborem 

ze strany loterijních společností. 

 

Neinvestiční dotace v oblasti sportu Rozhodnutí č.: 502018_1_041 – Program REPRE 

Finanční prostředky z obdržené dotace byly využity na účast seniorské reprezentace na 

Mistrovství Evropy 2018 v Holandsku včetně sportovní přípravy, která proběhal formou 

víkendových soustředění v České republice. Těsně před turnajem reprezentace odcestovala 

na závěrečné soustředění do Holandska. Z dotace byla dále financována účast 

reprezentace do 19 let na Mistrovství Evropy (duben 2018 – Leeuwarden) a dále účast 

reprezentace do 21 let na Mistrovství světa (červenec 2018 – Maďarsko).  

U všech uvedených kategorií se jednalo o náklady spojené s dopravou na místo turnaje, 

náklady spojené s ubytování a stravou, cestovní náklady v ČR a pojištění sportovců. 

Z materiálního hlediska byla dotace využita na nákup sportovního vybavení a sportovního 

oblečení. 

Z dotace byly dále hrazeny mzdy trenérům reprezentačních družstev a dále služby 

fyzioterapeuta a kuchaře na ME seniorů. 

Kompletní zpravodajství z celé činnosti ČKS je zveřejněna na webu Českého korfbalového 

svazu www.korfbal.cz. 

Poskytnutá dotace ve výši 904.000,- Kč MŠMT pro program Repre  byla využita v souladu 

s Rozhodnutím MŠMT č. 502018_1_041 a v souladu s předloženým projektem. 

 

Neinvestiční dotace v oblasti sportu Rozhodnutí č.: 502018_2A_032 – Program TALENT 

Finanční prostředky poskytnuté prostřednictvím výše uvedené dotace byly využity na 

sportovní přípravu talentované mládeže do 15-ti, 17-ti, 19-ti a 21-ti let.  

Finanční prostředky byly využity na zajištění sportovní přípravy, která nákladově obsahuje 

uhrazení ubytování a stravy na vybraných sportovních akcích včetně nákladů na dopravu. 

Dotace byla částečně využita na zakoupení sportovního a zdravotního materiálu. Výběr 

talentované mládeže do 17-ti let se zúčastnil světového poháru v Eindhovenu, výběr do 15-ti 

let světového poháru v Budapešti. Detailní rozúčtování je uvedeno v soupisu nákladů.  

Kompletní zpravodajství z celé sportovní přípravy talentované mládeže, včetně dalších 

informací je zveřejněna na webu Českého korfbalového svazu www.korfbal.cz. 

http://www.korfbal.cz/
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Poskytnutá dotace ve výši 976.000,- Kč MŠMT pro program Talent  byla využita v souladu 

s Rozhodnutím MŠMT č. 502018_2A_032 a v souladu s předloženým projektem. 

 

Neinvestiční dotace v oblasti sportu Rozhodnutí č.: 502018_3E_009 

Finanční prostředky poskytnuté prostřednictvím výše uvedené dotace byly využity na zajištění 

chodu aparátu Českého korfbalového svazu z.s. (ČKS), na úhradu nákladů spojených 

s domácí soutěží, na úhradu poplatků vyplývající s členství ČKS v mezinárodní organizaci, na 

podporu činnosti seniorské reprezentace ČR, na účast na světovém poháru v beachkorfbalu 

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. Dále došlo k hrazení mzdových nákladů formou DPP 

za účelem medializace soutěží ĆKS a činnosti revizní komise ČKS. 

Hlavní projektem ČKS i v roce 2018 byl Školní korfbal, kde služby trenérů byly hrazeny z tohoto 

dotačního titulu. Dále došlo k úhradě DPP trenérů mládeže. 

V roce 2018 proběhly práce na 2 metodických publikacích, které byly hrazeny z této dotace. 

V oblasti TKM dále došlo k úhradě práce zahraničního trenéra, Wima Bakkera, který je 

světovým odborníkem v trenérsko-metodické korfbalové činnosti, a který úzce spolupracuje 

s ČKS. 

V propagační oblasti byla dotace čerpána na videopřenos finálového dne českého 

korfbalu, torbu webové prezentace projektu Školní korfbal, údržbu stávajícího webového a 

informačního systému korfbal.cz a na mediální kampaně v rozhlase na facebooku.  

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. Došlo i k úhradě krátkodobých soutěží jako mistrovství v beach 

korfbalu a v Korfbalu 4, vše ve všech věkových kategoriích. 

V oblasti reprezentace byla dotace využita na přípravnu na ME, které se konalo v říjnu 2018 

v Holandsku. Dále došlo k hrazení účasti na Světovém poháru v beachkorfbalu v Belgii. 

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, odměn a hardware vybavení. 

Z dotace byly hrazeny příspěvky mezinárodní korfbalové federace, členské příspěvek ČUKIS  

a licenční poplatek za školení trenérů B třídy. 

Kompletní zpravodajství z celé činnosti ČKS je zveřejněna na webu Českého korfbalového 

svazu www.korfbal.cz. 

Poskytnutá dotace ve výši 3 425.000,- Kč MŠMT pro program Organizace sportu, č.j. 

2778/2018-1  byla využita v souladu s Rozhodnutím MŠMT č. 502018_3E_009 a v souladu 

s předloženým projektem. 

 

Žádosti o dotace 2019 

ČKS podal v roce 2018 celkem 3 žádosti o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na rok 2019 

a to v kapitolách Reprezentace, Talentovaná mládež, Organizace sportu – Sportovní svazy. 
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Ekonomické ukazatele 

 

Rozvaha - Aktiva 

Synt. Anal. Název    Zůstatek 

 022  0001 Samost.mov.věci a soubory mov.věcí         459 915,00 

 022  0002 Samost.mov.věci -inventář           11 556,00 

 028  0001 Drobný dlouhodobý hmotný majetek (DDHM)           13 231,00 

 029  0001 Ostatní hmotný investiční majetek           90 147,00 

 082  0001 Oprávky k sam.mov.věcem      -  341 934,00 

 082  0002 Oprávky k inventáři        -  11 556,00 

 088  0001 Oprávky k DDHM        -  13 231,00 

 089  0001 Oprávky k ostatnímu investičnímu majetku        -  90 147,00 

 211  0001 Pokladna           27 341,00 

 221  0001 Bankovní účet v GE Capital Bank, a.s.      2 486 700,55 

 221  0003 Bankovní účty - GECB dev.účet         191 802,25 

 221  0004 Účet u GEMB - ČOV      1 278 838,30 

 311  0001 Odběratelé v tuzemsku           56 544,00 

 314  0001 Poskytnuté provozní zálohy           12 671,03 

 335  0001 Poskytnuté zálohy v tuzem. měně              1 562,45 

 381   0001Náklady příštích období              9 000,00 

Celkem                                                                                                       4 182 440,58 

 

 

Rozvaha - Pasiva 

Synt. Anal.Název        Zůstatek 

 321  0001 Dodavatelé v tuzemsku             23 300,78 

 324  0003 Přijaté kauce             25 495,00 

 325  0001 Závazky předešlého roku               1 000,00 

 333  0001 Ostatní závazky vůči zaměstnancům             13 600,00 

 336  0003 Zúčtování - úrazové pojištění                  100,00 

 342  0002 Srážková daň z příjmů ze závislé čin.               2 400,00 

 383  0001 Výdaje příštích období             26 614,42 

 384  0001 Výnosy příštích období             70 557,00 

 901  0002 Bezúplatně  převzatý majetek             30 000,00 

 901  0003 Vlastní jmění        4 070 949,54 

Celkem                                                                                                        4 182 440,58 

Zisk/Ztráta                                                                                                        -   81 576,16 
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Výsledovka - Náklady 

Synt. Anal. Název  Zůstatek 

 501   Spotřeba materiálu    880 448,33 

 501  0011 Drobný mat.  v tř. 0 (DDHM do 40 tis.)      84 022,22 

 501  0021 Kancelářské potřeby        5 311,00 

 501  0022 Noviny, čas., odb. literatura       45 000,00 

 501  0023 Drobný režijní materiál       10 786,20 

 501  0031 Sportovní potřeby, zdrav. materiál     674 802,07 

 501  0040 Výživa          1 886,00 

 501  0061 Jiný materiál výše nevymezený       58 640,84 

 502   Spotřeba energie         5 452,55 

 502  0001 Elektřina            778,66 

 502  0003 Tepelná  energie         4 673,89 

 512   Cestovné     385 168,00 

 512  0001 Cestovné zaměstnanců       10 399,00 

 512  0002 Cestovné  - sp. akce, příprava ČR     206 243,00 

 512  0003 Cestovné  - sp. akce, příprava zahraničí       54 614,00 

 512  0004  Cestovné členů orgánů svazu       29 127,00 

 512  0005 Cestovné ostatní       71 760,00 

 512  0051 Cestovné, stravné členů orgánů svazů       13 025,00 

 513   Náklady na reprezentaci       17 911,00 

 513  0001 Náklady na pohostění       17 911,00 

 518   Ostatní služby  4 053 964,50 

 518  0001 Ostatní služby  1 633 605,63 

 518  0005 strava , ubytování - soutěže v zahr.         2 825,38 

 518  0009 Software         1 899,00 

 518  0021 Nájemné nebytových prostor            840,00 

 518  0022 Jiné nájemné     196 675,00 

 518  0031 Poštovné         2 826,00 

 518  0033 Poplatky za mobilní telefony       26 632,06 

 518  0040 Ost. sl. - nákl. RD / VT, turnaje / v ČR       60 910,00 

 518  0041 Ost. sl. - nákl. RD / VT, turnaje / zahr     781 669,76 

 518  0044 Ostatní služby - domácí soutěže, VT     684 727,00 

 518  0060 Speciální služby administr. a právní       58 354,70 

 518  0061 Mzdová a personální agenda         1 016,40 

 518  0071 Praní prádla         3 855,00 

 518  0075 Rozhodčí         3 157,50 

 518  0091 Přepravné     477 518,52 

 518  0092 Jiné služby výše neuvedené       93 939,55 

 518  0093 Web           23 513,00 

 521   Mzdové náklady     218 000,00 

 521  0022 Odměny dle dohod o provedené práce     218 000,00 

 524   Zákonné sociální pojištění            400,00 

 524  0003 Zákonné úrazové pojištění            400,00 

 545   Kursové ztráty       17 519,38 

 545  0001 Kursové ztráty       17 519,38 

 549   Jiné ostatní náklady    334 590,09 

 549  0001 Bankovní výlohy      20 872,58 

 549  0023 Pojistné odpovědnosti        6 250,00 

 549  0024 Pojistné zahraničních cest      29 888,00 

 549  0025 Poplatky IKF      47 701,41 

 549  0030 Haléřové vyrovnání               0,40 

 549  0040 Ostatní náklady      20 627,70 

 549  0041 Odměny rozhodčím     199 250,00 

 549  0042 Příležitostní činnost       10 000,00 
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 551   Odpisy DNM a DHM       24 994,00 

 551  0003 Odpisy DNM a DHM - investice       24 994,00 

 582   Poskytnuté příspěvky       92 869,20 

 582  0001 Členské zaplacené příspěvky        92 869,20 

Celkem                                                                                                           6 031 317,05 

  

Výsledovka - Výnosy 

Synt. Anal. Název   Zůstatek 

 644   Úroky         12 970,55 

 644  0001 Úroky z běžného účtu       12 970,55 

 645   Kursové zisky         1 715,22 

 645  0001 Kursové zisky         1 715,22 

 649   Jiné ostatní výnosy     226 691,12 

 649  0001 Jiné ostatní výnosy - hostování         5 498,90 

 649  0002 Výnosy ze soutěží - start.     179 000,00 

 649  0003 Výnosy ze soutěží       32 192,22 

 649  0009 Jiné ostatní výnosy - odpisy investice       10 000,00 

 654   Tržby z prodeje materiálu     132 700,00 

 654  0001 Tržby z prodeje materiálu     132 700,00 

 682   Přijaté příspěvky       20 000,00 

 682  0020 Přijaté příspěvky - dotace ČOV       20 000,00 

 684   Přijaté členské příspěvky     187 000,00 

 684  0001 Přijaté členské příspěvky     187 000,00 

 691   Provozní dotace  5 368 664,00 

 691  0001 Dotace MŠMT program V.  3 425 000,00 

 691  0003 Dotace na representaci     904 000,00 

 691  0005 Dotace na talenty     976 000,00 

 691  0012 Dotace MO Slezská Ostrava      -  3 336,00 

 691  0016 Dotace: Hlavní město Praha       67 000,00 

Celkem                                                                                                          5 949 740,89 

 

Výnosy:   5 949 740,89 

Náklady: 6 031 317,05 

Zisk/Ztráta: - 81 576,16 

 

 

 

 

Schváleno valnou hromadou Českého korfbalového svazu z.s. dne 15.06.2019 

 

Ing. Daniel Valeš 

Předseda Českého korfbalového svazu z.s. 


