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ZÁPIS
z jednání Výkonného výboru Českého korfbalového svazu dne 14.01.2020

Konferenční hovor, 14.01.2020, 21:00
Přítomni: Filip Lukáš, Lešanská Aneta, Máša Jakub, Valeš Daniel, Tomáš Voda
Omluveni: Kolářová Denisa
Host: Ivo Kracík
Předsedající schůze: Daniel Valeš

Aktuální ekonomické informace
VV seznámen se stavem všech účtů k 31.12.2019 a k objemu nevyplacených závazku.
Vyúčtování dotací, Olomouc, stav roku 2020, loterijní balíček
Povinnost předložit vyúčtování je do 15.2.2020, doporučuje se termín 31.1.2020. Analytické
sestavy jsou zpracované v programu REPRE a TALENT, zbývá vyplnit souhrnné tabulky a
zpracovat závěrečnou zprávu. Program SPORTOVNÍ SVAZY a Loterijní program se aktuálně
zpracovává.
V řádném termínu bylo na Olomoucký kraj doručeno vyúčtování ME U21, s následujícím
hospodářským výsledkem: příjmy: 1 568.365,- Kč, výdaje: 1 463.428,- Kč, to vše při obdržené
dotaci 100.000,- Kč.
Dotace na rok 2020
Z programu TALENT 2020 ČKS obdrží 90% dotace z roku 2019, což činí 875.700,- Kč. Důvodem je
nedostatečné bodové ohodnocení koncepce talentované mládeže ČKS expertní komisí
MŠMT.
Celkové požadavky v programu TALENT byly 1 325.500,- Kč, deficit tedy činní 447.100,-Kč. Je
tedy redukovat požadavky na uvedenou sumu. V prvním rozvaze byl deficit částečně
přenesen do programu Sortovní Svazy, kde ovšem se předpokládá deficit předpokladu vůči
požadavkům ve výši 1-1,7mil Kč.
Obdobná situace nastane v REPRE, kde požadavky budou muset být optimalizovány na 8001000 tis, při celkovém požadavky 1100tis.
Sanaci výdajů je možné pokrýt z rezervy svazu nebo z loterijního účtu (aktuální stav je 267 tis.)
Doporučuje se nejprve provést analýzu přínosu stanovené koncepce různých věkových
kategorií, poté až uvolňovat rezervu.
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Aktuálně
Námitka Prostějova – první rozhodnutí STK vráceno z důvodu procesních vad, nové rozhodnutí
vydáno 13.1.2020. Kauza postoupena KR pro jejich činnost
Řízení DK – řízení z vlastního podnětu zápas PV-BR V této souvislosti proběhla diskuse nad výši
trestu ve formě napomenutí a důtky.
KR – jelikož kauzy jsou přímo spojeny s výkonem rozhodčích (výkony jsou zpochybňovány) VV
uložil KR zpracovat, další postup řešení, předání informací, školení a sjednocení posuzování
přestupků. VV nedoporučil KR organizovat školení stávajících rozhodčích pouze při některém
ČKS turnaji, ale díky existenci mnoho videomateriálů, i teoretický seminář, s diskusí a následným
vyhodnocení lektorem,
Školní korfbal
Od ledna rozvázán pravidelná spolupráce s Peterem Bušíkem, spolupráce bude pokračovat
na smluvené projekty. Projekt probíhá v Prostějově. V regionu zůstaneme i pro roce 2020,
pokud vzniknou nové kluby, když ne ukončíme projekt 31.12.2020. V polovině roku 2019 byla
vypsána výzva na nový region, zatím bez zájmu.
Snaha o restart IKF Europe
Po rezignaci Milana Schwarze, jako tehdejšího prvního prezidenta sekce IKF Europe, je
kontinentální buňka bez činnosti. Veškerou činnost supluje IKF ovšem bez většího zájmu. Zásadní
problém tak tedy je chybějícím systému rozvojové činnosti, v mapování aktuálního stavu
členských federací a dále v konceptu a dostatečně brzkých informací týkající se evropských
soutěží. Zásadní vliv má tato skutečnost hlavně na kategorii U15 a U17, která je zatím ze strany
IKF zcela opomíjena. Ovšem i další soutěže, jak již bylo zmíněno, nejsou pro IKF prioritní.
I když pravděpodobně sekce IKF Europe nebude disponovat zásadním ekonomickým
budgetem a dále bude většina věcí podléhat schvalování IKF, je bez aktivit IKF Europe další
rozvoj evropského korfbalu nemyslitelný. ČKS jako svaz, který chce plánovat koncept na několik
let dopředu, se bez evropské sekce neobejde.
Pořadatelství EC, ES
Neoficiální informace z EC – kvalifikaci 2021 pořádá 8.tým, jinak je v záloze Wales.
ES – nabídka pořadatelství do konce ledna, jinak ES nebude.
Zpravodajství a PR
Diskuse nad brand 2020, spojení s ME 2022, termín na předložení návrhů do 17.01.2020. ČKS
plánuje využít TV.com na všechny finálové dny ČKS.Dne 21.01.2020 povede GS jednání
v Nymburce o další spolupráci. Z dosavadních statistik první spolupráce (návštěvnost – ČKE
v ČB 211, PV 441).
Prezentace a masové akce
Korfbalový kemp. Je zarezervován prostor, funkční web akademie.korfbal.cz, do 17.01.2020
Kracíka a Voda odešlou pozvánky zveřejní odkaz na webu a sítích.
Olympijské festivaly. Zatím bez detailních informací. ČKS má zájem účasti na všech kempech –
Praha, Brno, Ostrava, Brno a Ostrava však za účastenství klubů. Členům VV byl stanoven úkol
do 31.01.2020 zaslat návrh aktivního programu při festivalech.
Vzdělávání
Trenéři II. třídy – ČKS ve spolupráci s VOŠ ČUS požádal o udělení akreditace k programu trenér
korfbalu II.třídy, aktuálně čekáme na rozhodnutí z komise, která proběhla v prosinci 2019.
VV se dále zabýval dokončením studia trenérů II. třídy Iva Kracíka, Davida Konečného, Jiřího
Podzemského a Kláry Zábojové. Ivo Kracík předloží do 17.1.2020 seznam závěrečných prací
všech uchazečů. VV dále stanovil požadavek na stanovení individuálního termínu pro trenéry
III. třídy. Dále pak stanovil Ivo Kracíkovi termín 31.1.2020 na dopracování směrnice trenérskometodické komise.
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Školení nových rozhodčích proběhne tradičně při poháru žáků v Náchodě. Seminář stávajících
trenérů stanoví do 31.1.2020 KR.
Delegát korfbalového utkání – do 17.01.2020 zajistí Lukáš Filip aktualizované informace o stavu
přípravy projektu delegáti ČKS.
Soutěže
Superliga 2020 – přihlášeno 8 týmů, STK provede los skupin a zápasů, výběru dresů, barvy.
Předpoklad je stejný tip dresu jako v roce 2019.
GS – zajistí koupi malý pohár a nechat vypískovat spolu s putovním. Aktualizace webu, jmen a
dále aktualizace volných hráčů.
Maxikorfbal – budeme organizovat? Případně kdy a kde? Bylo by dobré stanovit minimální
počet týmů a zkusit poslat do zahraničí.
Dětský maxikorfbal – pravidelně dělá Náchod. Bude i letos.
K4 – termín nebude dle lánu, Máša do 17.01.2020 zajistí revizi termínu a místa. Senioři 3.10.2020.
Beach korfbal – 20.-21.6.2020.
Weby a software
Roční plán je na tvorbě webu Korfbal 4, Beach korfbal, Síň slávy, uprgarde webu Trenérský web
– nová videa.
Dále probíhají práce na online zápisech z utkání a dále analýza požadavků nové komunikační
aplikaci, včetně nabídky zpracovatele.
Mezinárodní IKF turnaje
ME Belgie - zatím není známo místo, již dříve zvolena strategie cesty vlastním autem, ubytování
vlastní cestou. Je třeba aktualizovat rozpočet pro případnou akceptaci REPRE.
U21 Taiwan - uhrazena první záloha za letenky (Emirates), čekáme na cenový balíček. ČKS
preferuje variantu low cost. Spoluúčast hráčů dle směrnice repre družstev.
U19 - standardně v Leeuwarden. Přihláška podána, GS zajistí dopravu a ubytování realizačního
týmu.
U15+U17 oba turnaje ve stejný termín v Holandsku, U15 trvá 4 dny (2 dny akce, 2 dny turnaj),
U17 2 dny. Obsazenost U15 – 2xENG, 1xGER, 1xHUN, ?POL , ?SVK. Obsazenost U17 – ENG, GER,
SVK, HUN. Přihláška zatím nepodána, GS podá do 31.01.2020. Do stejného data pak vedoucí
obou kategorií stanoví logistiku akce tak, aby výprava byla společná.
Spolupráce s PKC Pappendrecht
Analýzou současného stavu lze zjistit, pokles výkonnosti, úrovně soutěží a motivace hráčů. Nižší
kvalita soutěží má za důsledek menší úspěšnost reprezentací. Zde je ale nutno vzít v potaz fakt,
že oproti jiným zemím (vyjma Holandska) hrajeme korfbal na největším (geograficky) území.
Aktuálně reprezentace nemají jednotný trenérský koncept, hráči absentují zejména v
základních individuálních dovednostech, chybí jim základní technika. Koučové (kluboví)
družstev vedou zápasy na aktuální výsledek bez ohledu na budoucnost a tvorbu týmu (hra se
aplikuje přes úzký okruh nejšikovnějších hráčů bez ohledu na budoucí perspektivu).
Možným východiskem je nalézt stabilního velkého partnera pro pravidelnou spolupráci.
Očekávaným přínosem je jednoznačně kvalita. Očekává se pomoc s přípravou našich
reprezentací na IKF turnaje, metodická pomoc a praktická školení, zejména pro trenéry
mládeže. Dalším aspektem je i motivační prvek, například možnost nahlédnout do zákulisí PKC,
podívat se na zápas a třeba si zatrénovat. Pro oblast PR soutěží a korfbalu obecně se uvažuje
o pomoc s novými technologiemi a se sdílením tréninkové aplikace.
Výhodou velkého partnerství je i ekonomická stálost nákladů a tedy i lepší finanční plánování.
Ze strany ČKS proběhlo úvodní jednání, na kterém PKC vyjádřili zájem o spolupráci. ČKS zaslalo
stručnou analýzu stavu a činnosti svazu PKC k posouzení a k návrhu jejich zájmové aktivity.
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Nabídka belgických trenérů
Nabídka belgických trenérů koncepčně vést top sportovce. Zájem je ryze o top sportovce
různých věkových kategorií, tak aby měli stejné návyky. Určitě může být přínosem, ovšem hráči
musí být schopni akceptovat jejich požadavky. ČKS zaslal dotaz na konkrétní realizaci
spolupráce, včetně finančních požadavků.
Kandidatura na MS 2021 v kategorii U19
ČKS podal kandidaturu, po jednání z Rotterdamu (prosinec 2019) je dost pravděpodobné, že
pořadatelství dostaneme. Kandidatura zněla na Kutnou Horu. V Rotterdamu zazněla také
informace, že KNKV má zájem na přesun turnaje na podzim. Samozřejmě se změnou termínu
je možné měnit i místo a podmínky. Se změnou možného termínu jsou členové VV požádáni o
úvahu nad záložním místem pro pořadatelství (požadavek je na 2 haly) v termínu do
31.01.2020.
Příprava ME 2022
ME proběhne na podzim 2022. Jelikož se jedná o kvalifikaci na MS 2023 (Taiwan), předpokládá
se účast 16-20 družstev. Díky organizační náročnosti akce je třeba do poloviny roku 2020
stanovit místa, kde se turnaj bude hrát. Volba by měla být do destinací, kde dokážeme zaplnit
halu (zatím bych se omezil na zápasy národního družstva). Myšlenka byla udělat „tour“ po
městech, kde bude školní korfbal = jeden hrací den. Po ME máme opět nabídku z Prostějova,
určitě bychom měli jít do Brna (hala stará Vodova). Termín na návrhy ze strany VV je 31.01.2020.
Výzva na pořízení samostatného movitého majetku 2020
Výzva zveřejněna na webu MŠMT. Slouží na nákup sportovního materiálu, osobní vozidla,
sportovní aplikace, speciální software. Vypsaná spoluúčast je 20%. Termín podávání žádostí je
od 15.1. – 30.4.. GS po úvaze vypracuje žádost na podporu nové komunikační aplikace.

Zapsal: Tomáš Voda
Ověřil: Daniel Valeš
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