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

ZÁPIS

z 30. Valné hromady Českého korfbalového svazu, která se uskutečnila
v sobotu dne 15.06.2019 v 16:30 hod.
Reálné gymnázium a ZŠ města Prostějova, Studentská 4/2, 796 01 Prostějov

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
6. Zpráva o hospodaření ČKS za rok 2018
7. Zpráva revizní komise ČKS
8. Rozpočet ČKS pro rok 2019
9. Volba předsedy a členů výkonného výboru
10. Různé
11. Závěr
Ad 1. Zahájení, Schválení programu jednání
Valnou hromadu letošního roku zahájil Daniel Valeš v 16:45 uvítáním účastníků a rekapitulací důvodu ke
svolání VH.
Zároveň požádal o schválení programu jednání a jednacího řádu.
Daniel Valeš požádal o přesunutí bodu 4 za bod 6.
Změna programu byla schválena počtem hlasů 14 = 100% zúčastněných.
Program jednání byl schválen počtem hlasů 14 = 100% zúčastněných.
Zapisovatelem byl zvolen Tomáš Zieger počtem hlasů 14 =100% zúčastněných.
Ad 2. Schválení jednacího řádu a volebního řádu
Daniel Valeš představuje Jednací a volební řád. Dodává, že letošní VH je volební a bude se volit jak
předseda, tak členové VV ČKS a revizní komise.
VH musí zároveň rozhodnout o platnosti kandidatury Petra Kronese do VV ČKS, která byla zaslána opožděně.
Kandidatura Petra Kronese nebyla schválena počtem hlasů 14 = 100% přítomných.
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 Aladár Dančo
Mandátová komise: Milan Čejka, Jiří Ziegler, Milan Schwarz
Volební komise: Jan Mynařík, Ivo Kracík a Tomáš Ziegler
Pracovní předsednictvo bylo schváleno v navrhovaném složení počtem hlasů 14 = 100% zúčastněných,
mandátová komise byla schválena v navrhovaném složení počtem hlasů 14 = 100% zúčastněných, volební
komise byla schválena v navrhovaném složení počtem hlasů 14 = 100% zúčastněných.

ČESKÝ KORFBALOVÝ SVAZ; PS 40 , Zátopkova 100/2 , 16017 Praha; E-mail: sekretariat@korfbal.cz,
www.korfbal.cz; IČO: 45 24 53 63; Bankovní spojení: 1717406504/0600 GE Money Bank Praha

Ad 4. Zpráva Mandátové komise
Zpráva Mandátové komise byla přednesena Milanem Schwarzem. Je přítomno 14 delegátů z celkového
počtu 21. Je přítomno 66,6% delegátů a VH je tedy usnášeníschopná. Nadpoloviční kvórum je 8 hlasů,
třípětinové kvórum je 9 hlasů.
Ad 5. Zpráva o stavu svazu a činnosti VV ČKS
Zprávu, která je také součástí pozvánky, přednesl předseda svazu Daniel Valeš.
Obsáhleji prezentuje zejména body týkající se současnosti a budoucnosti korfbalu a svazu.
Začíná s přestavením obsazenosti komisí. Ty nejsou plně obsazeny. Obsazeny jsou pouze STK a matriční komise.
Apeluje na plénum, aby vyslalo své delegáty do komisí, které jsou dle něho zásadní pro fungování svazu.
Výkonný výbor není primárně určen k suplování činností komisí. Vzhledem k jejich nenaplněnosti mu však nic
jiného nezbývá.
Připomíná, že od roku 2012 kdy došlo ke krachu Sazky, ČKS pracoval bez zaměstnanců. Přechodná doba byla
zachráněna dobrovolnou činností a postupně se situace zlepšuje. Nyní je finanční situace svazu nepoměrně
lepší než v kritickém roce 2012. Svaz se nyní ocitá v situaci, kdy si může dovolit zaměstnat na různé typy úvazků.
Dále se dostává ke členské základně. Uvádí, že nyní je členská základna na dobré úrovni a vykazovaný počet
sportovců je reálný. Na členské základně závisí financování ČKS a to jak vnitřní (příspěvky klubů), tak vnější
(státní dotace).
Zároveň přestavuje situace ve státním programu „Můj klub 2018“. Program sice nefunguje bez problémů, ale je
dostatečně motivující pro kluby, aby fungovali, a sami se přičinili o své financování.
Analýzou dotací „Můj klub 2018“ a vykazované členské základny dochází k názoru, že většina klubů je v dobré
kondici.
K programu „Školní korfbal“ uvádí, že z poměrně nejasných začátků se školní korfbal rozrostl ve velký projekt,
který místy přesahoval organizační schopnosti ČKS. Současným výsledkem jsou 2 nové kluby na Ostravsku,
které jsou stabilní a účastní se soutěží. Na to navazoval stejný program v Brně.
Zároveň uvádí, že tento program v uvedených regionech je ukončen a cílem svazu by měl být další rozvoj
korfbalu v ostatních městech a krajích. V blízké budoucnosti startuje Prostějovsko a jeden další region, který je
momentálně volný a k dispozici k nabídkám.
Všechny projekty jsou směřovány k obohacení soutěží pořádaných ČKS. V současné době náboj soutěží doby
minulých už není takový. Soutěže by měly přinášet kvalitu, která by měla být prezentována na mezinárodní
scéně.
Dále představuje vizi, jakým způsobem by mohly být soutěže organizovány – v jakých případech má smysl hrát
republikovým a v jakých případech regionálním způsobem.
Na mezinárodní scéně je vidět, že ČR ve výsledkových listinách klesá, dle subjektivního pohledu kvalita
v domácích soutěžích neroste. Je na čase přinést do soutěží nové lidi, organizovat soutěže tak aby bylo reálně
odehráno více zápasů (bez kontumací) a skrze následné konkurenční prostředí zvyšovat kvalitu soutěží, klubů a
hráčů.
Z tohoto důvodu byl letos představen projekt „Superliga“. Ta stojí mimo standardní soutěže a má za cíl jednak
zaplnit prostor mezi soutěžemi ČKS a MS v Durbanu, dále pak umožnit všem aby hráli i proti těm nejsilnějším
týmům extraligy.
Velkým kladem krátkých soutěží jako Superliga nebo beachkorfbal je jednoduchá a účinná propagace.
K metodice a vzdělávání uvádí, že momentálně 4 trenéři studují na licenci trenéra B u FTVS. Zároveň uvádí, že
by chtěl posílit metodickou činnost svazu. Termíny a záštitu jak trenérských tak rozhodcovských školení je
možné
posílit.
Dále upozorňuje na dvě metodické knihy, které svaz v uplynulém roce vydal, resp. v letošním vydá. Jedná se
zejména o trenérské publikace zpracované ve spolupráci s Bene Crumem a doporučuje jejich prostudování.
Připomíná, že v rámci vzdělávání svaz provádí mnoho aktivit, které je možno a potřeba využívat dlouhodobě.
K medializaci uvádí, že svaz se opět snaží postupovat vpřed. V uplynulém roce se podařilo realizovat živý
přenos do ČT. Svaz se snaží přiblížit profesionálním sportům alespoň tímto způsobem.
Z propagačních akcí proběhly olympijské festivaly a festival volného času v Praze. Ty byly sice oblíbené, ale
jejich efekt je bohužel minimální.
Z mezinárodního působení VV ČKS uvádí, že VV začal mnohem intenzivněji komunikovat s IKF. ČKS podal
kandidatury na pořádání mezinárodních akcí MS 2023, ME 2022, MS U19 2021. K tomu dodává, že svaz by rád
pořádal jeden takový turnaj ročně.
Dále informuje, že jeho cílem je také navázat těsnější spolupráci či strategické partnerství s velkým NL klubem.
V roce 2019 bude svaz pořádat ME U 21 v Prostějově. Valeš informuje, že příprava akce je na dobré cestě.
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Diskuze v bodu 5
Příspěvek do diskuze ke komisi rozhodčích: Schwarz
Nutno nominovat rozhodčí s nějakým smyslem pro zodpovědnost. Není možné nominovat mladé a začínající
rozhodčí na turnaje minižáků. Dochází zde pak ke vzájemnému stresování, kdy jedna strana neumí hrát a
druhá kvalitně pískat. Znechucení je pak na obou stranách což může vést i k odchodu z korfbalu v podstatě
hned na začátku.
Schwarz navrhuje nominovat začínající mladé rozhodčí na kategorie starších žáků a výše.
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 2018
Zprávu, která je také součástí písemné Zprávy o činnosti svazu za rok 2018, přednesl předseda svazu Daniel
Valeš.
Zpráva o hospodaření ČKS za rok 2018 byla schválena počtem halasů 14 = 100% zúčastněných.
Ad 7. Zpráva revizní komise ČKS
Zprávu revizní komise ČKS, která je přílohou zápisu přednesl Tomáš Ziegler.
Zpráva revizní komise ČKS za rok 2017 byla schválena počtem halasů 14 = 100% zúčastněných.
Ad 8. Rozpočet ČKS pro rok 2019
Zprávu, která je také součástí pozvánky, přednesl předseda svazu Daniel Valeš.
Valeš vysvětlil jednotlivé položky rozpočtu a jejich účelovost.
Dále uvedl, že na další období svaz plánuje hospodařit se ztrátou, která se obtížně odhaduje. Ztráta je
počítána především z důvodu výdajů na metodickou činnost a MS v Durbanu. Zejména na MS bude
rozpuštěna velká část rezerv budovaných již řadu let tak jak bylo již uvedeno na minulých valných
hromadách.
Rozpočet ČKS pro rok 2019 byl schválen počtem halasů 14 = 100% zúčastněných.
Ad 10. Volba předsedy a členů výkonného výboru
Valeš znovu připomíná pravidla hlasování.
Členové výkonného výboru i revizní komise se volní tajně dle schváleného volebního řádu.
Vzhledem k tomu, že do revizní komise byl navržen pouze jeden uchazeč – Tomáš Ziegler, mandát dalších
členů RK – Radka Jarosche a Zuzany Káškové trvá dle planých stanov do dalšího volebního období, tj. Valné
hromady 2020.
Předsedou výkonného výboru ČKS byl zvolen Daniel Valeš počtem hlasů 14 = 100% zúčastněných.
Členem výkonného výboru ČKS byl zvolen Lukáš Filip počtem hlasů 14 = 100% zúčastněných.
Členem výkonného výboru ČKS byl zvolen Jakub Máša počtem hlasů 14 = 100% zúčastněných.
Členkou výkonného výboru ČKS byla zvolena Denisa Kolářová počtem hlasů 11 = 97,6% zúčastněných.
Členkou výkonného výboru ČKS byla zvolena Aneta Lešanská počtem hlasů 8 = 57,14% zúčastněných.
Členem revizní komise byl zvolen Tomáš Ziegler počtem hlasů 14 = 100% zúčastněných
Ad 11. Různé
Úprava přestupního a hostovacího termínu:
Existují 2 varianty. Buď se ustanoví pevný termín, nebo plovoucí.
Maňáková – za Matriční komisi dodává, že z hlediska transparentnosti je jednoznačně lepší stanovit pevný
termín.
Plénum - Je diskutabilní, proč z podmínek hostování vypadl termín trvání hostování na dobu min 6-ti měsíců.
Valeš - rozkládá problém na dva – jednak na ustanovení termínu, a poté dobu jeho trvání.
Čejka navrhuje, aby se termín přesouvá na 31.1. a hostování je platné na minimální dobu 6-ti měsíců.
Maňáková navrhuje, aby termín podání žádostí byl stejný pro všechny typy přestupů a hostování.
Přestupní období se zkracuje do 31.1. – 6 pro = 42,8%. Návrh nebyl přijat
Hotování na dobu nejdéle 6 měsíců – 8 pro = 66,6%. Návrh byl přijat.
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Brno – malá informovanost o přípravě superligy
Informace o superlize proběhla 12.05., 19.07., 27.09., 28.11., 08.12. a 08.02., informace o superlize se objevila
v KZ 20/2018, 52/2018, 2/2019 a 8/2019 a 8.12.2018 došlo ke zveřejnění detailních pravidel na webu ČKS a FB
ČKS.
Zavést na web přehled karetních trestů
Podnět bude předán programátorovi webu a zařazen do seznamu požadavků na zpracování.
Sjednotit hrací doby.
Vše v dodatku soutěžního řádu, který byl s dostatečným předstihem zaslán.
Termíny soutěží:
Kolín - Vytíženost lidí ve svazu, kteří zároveň hrají seniorské soutěže je těžko řešitelný. Proč by nemohly ligy
nižších věkových kategorií začínat dříve.
Valeš k tomu dodává, že je otázkou do budoucna, zda nehrát regionálním způsobem. Tato diskuze se týká
republikového systému.
Schwarz informuje o rozhodnutích týkajících se korfbalu z národního a mezinárodního pohledu.
Informuje o olympijských festivalech.
Vytvoření agentury pro sport – sportovní problematiku MŠMT bude přebírat Agentura pro Sport s vedením
Milana Hniličky.
Světové hry 2025 byly přiděleny do Číny.
Náchod: Holky za kluky – žádost o umožnění zastupitelnosti pohlaví v pravidlech v ml. žácích. Je těžké obsadit
tým v turbulentním prostředí ml. žáků.
Maňáková – dodává, že z psychosomatického pohledu toto ve věku ml. žáků nehraje roli. Nebrání se
zastupitelnosti pohlaví.
Kolín: uvádí příklad z Holandska, kdy prohrávající tým nasadí do utkání v průběhu o jednoho člověka navíc a
v případě dorovnání skóre je hráč opět stažen. To jen tak k zamyšlení.
Náchod, Kolín a Maňáková souhlasně navrhují, aby toto bylo zařazeno do pravidel.
Valeš k tomu dodává, že toto může být výrazný zásah do pravidel. Je nutno toto více prodiskutovat na úrovni
klubů v součinnosti s odbornou komisí.
Znojmo dodává, že toto v dodatku soutěžního řádu v ml. žácích bylo.
Děčín doporučuje podat návrh k odborné komisi, popř. VV ČKS, která problematiku zpracuje a předloží
nejbližší VH. Dodává také, že v těchto kategoriích by se hráči měli sportem bavit. Samozřejmě zde hraje roli
zdravotní hledisko.
Kolín: shot clock u st. Žáků – Čejka je proti, protože není záhodno učit děti rychlé střelbě. Je nutno děti učit
spíše techniku a pohyb všeobecně.
Maňáková – vnímání trenéra či ostatních klubových funkcionářů při zápase – např. při obdržení žluté karty
neplyne pro trenéra žádný automatický postih. Čejka dodává, že toto bývalo v disciplinárním řádu.
Valeš k tomu dodává, že disciplinární řád není modernizován.
Maňáková dodává, že tento návrh zpracuje a předá DK ke zpracování.
Ad 12. Závěr
Daniel Valeš ukončil Valnou hromadu v 20:55 hodin poděkováním všem zúčastněným a přáním mnoha
úspěchů v další činnosti.

Zapsal: Tomáš Ziegler
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