ČESKÝ KORFBALOVÝ SVAZ Z.S.
Zátopkova 100/2 , 160 17 Praha 6
info@korfbal.cz
www.korfbal.cz

Z PIS
z 31. Valné hromady Českého korfbalového svazu, která se uskutečnila
v sobotu dne 17.10.2020 v 19:00 hod.
Videokonference Hangout meet z důvodů vládních opatření proti COVID-19

N vrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení, schválení programu jednání
Schválení jednacího řádu
Volba pracovního předsednictva a pracovních komis
Zpráva mandátové komise
Zpráva o stavu svazu a činnosti VV ČKS od poslední valné hromady
Zpráva o hospodařen ČKS za rok 2019
Rozpočet ČKS pro rok 2020
Různé
Závěr

Ad 1. Zahájen , schválení programu jednán
Valnou hromadu letošního roku zahájil Daniel Valeš ve 20:00 uvítáním účastníků a rekapitulací důvodu ke
svolání VH. Valeš upozorňuje, že stanovy sice neumožňují realizovat VH přes videokonferenci, ale dle
schváleného zákona 191/2020 Sb. je možné, aby právnická osoba rozhodovala pomocí technických
zařízení. Zároveň upozorňuje na úskalí, které představuje jednak ověření mandátu a hlasování. Z toho
důvodu byl upraven i jednací řád – zejména článek 1 a článek 3, bod 5. Zároveň požádal o schválení
programu jednání a jednacího řádu.
Program jednání a jednací řád byl schválen počtem hlasů 12 = 100 % zúčastněných.

Ad 2. Schválení jednacího řádu
Daniel Valeš představil Jednací řád.
Jednací řád byl schválen počtem hlasů 12 = 100% zúčastněných.

Ad 3. Volba pracovn ho předsednictva a pracovn ch komis
Návrhy na pracovní předsednictvo a mandátovou komisi byly představeny Danielem Valešem v následujícím
složení:
•
•
•

Pracovní předsednictvo: Daniel Valeš, Lukáš Filip a Jan Mynařík
Mandátová komise: Aneta Lešanská, Pavel Minarčík
Zapisovatel: Tomáš Voda
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•

Ověřovatel zápisu: Tomáš Ziegler a Milan Schwarz

Pracovní předsednictvo bylo schváleno počtem hlasů 12 = 100% zúčastněných,
Mandátová komise byla schválena počtem hlasů 12 = 100% zúčastněných,
Zapisovatel a ověřovatelé zápisu byli schváleni počtem hlasů 12 = 100% zúčastněných.

Ad 4. Zpr va Mand tov komise
Zpr va Mand tov komise byla přednesena Anetou Lešanskou. N avlnou hromadu bylo pozváno 21
dlegátů s hlůasem rozhodujícím, je přítomno 13 deleg tů z celkov ho. Je př tomno 61,9% deleg tů a VH je
tedy usn šen schopn . Nadpoloviční kvórum je 7 hlasů, třípětinové kvórum je 8 hlasů.
Valné hromady se dále zúčastnilo 14 delegátů s hlasme poradním.
Zpráva Mandátové komise byla schválena počtem hlasů 12 = 100% zúčastněných.

Ad 5. Zpr va o stavu svazu a činnosti VV ČKS
Zprávu, která je také součástí pozvánky, přednesl předseda svazu Daniel Valeš. Zpráva je poměrně
obsáhlá.. Upozorňuje zejména na následující body:
•

ČKS má po dlouhé době stabilní výkonný výbor a fungujícího generálního sekretáře. Komise jsou
plně obsazeny, ale většina členů komisí není aktivní.
Členská základna je stabilní. Sice nijak výrazně nenarůstá, ale ani nemizí, což je stav objevující se v
ostatních sportovních svazech. Do konce roku 2020 by se ČKS měl rozšířit o dva nové kluby.
Některé kluby jsou dle jeho uvážení v ohrožení zániku.
K programu „Školn korfbal“ uvedl, že se přidal další realizátor - Petr Šnajdr.
ČKS se daří mezinárodní činnost. Zejména získává kredit u IKF, kdy se mezinárodní organizace
dotazuje na zkušenosti s provozem.
Inovace a nové projekty např. trenérská činnost (trenérský web), organizaci mezinárodních turnajů
nebo komunitních činnost (30 let korfbalu).
Valeš upozornil na špatnou komunikaci v rámci svazu i komunity.
Dále chybí výkonnostní cíle reprezentačních celků. S tím jsou spojené nedobré reprezentační
výsledky napříč věkovými kategoriemi.

•

•
•
•
•
•

Zpráva o stavu svazu a činnosti VV ČKS od poslední valné hromady byla schválena počtem hlasů 12 = 100%
zúčastněných.

Ad 6. Zpr va o hospodařen ČKS za rok 2019
Zprávu, která je také součástí pozvánky, přednesl předseda svazu Daniel Valeš. Valeš blíže komentuje
následující položky:
•

Akce Europa Shield 2019 a ME U21 prošely účetnictvím svazu. Avšak do „hospodaření svazu“ se
nepromítnul, protože v tomto ČKS působil jako prostředník.
Blíže vysvětleno rozčlenění poměrně obsáhlého balíku nancí, včetně čerpání loterijních příspěvků.

•

Dále také uvedl, že bylo požádáno o změnu rozhodnutí, na kterou doposud od MŠMT nepřišla reakce.
Součástí bodu je i revizní zpráva, kterou přednesl Tomáš Ziegler a která je také součástí pozvánky.
Hospodářského výsledek za rok 2019 ve výši 48.775,57 Kč z účtu – Výsledek hospodaření bude přeúčtován
ve prospěch účtu – Vlastní jmění.
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Diskuze k bodu 6:
• Fridrich – dotaz na nedobytnou položku —> odpovídá Valeš – pohledávka po KNKV, detailní
odpověď bude zasláno účastníkům mailem.
Zpr va o hospodařen a účetní závěrka ČKS za rok 2019 byla schv lena počtem halasů 12 = 100%
z častněn ch.
Zpr va revizn komise ČKS za rok 2019 byla schv lena počtem halasů 12 = 100% z častněn ch.

Ad 7. Rozpočet ČKS pro rok 2020
Zprávu, která je také součástí pozvánky, přednesl předseda svazu Daniel Valeš. Vysvětlil jednotlivé položky
rozpočtu a jejich účelovost. Zároveň upozornil, že toto je stav před COVID. Tento stav se VV snaží bohužel
zatím neúspěšně změnit. Zároveň upozornil na upravený rozpočet, který měl být v optimální podobě po
připomínkování na MŠMT. Jestli se tak opravdu podaří, není zatím jasné. Ze současného stavu vyplývá, že s
největší pravděpodobností bude svaz některé části nančních prostředků vracet a to díky zásahu vládních
opatření ohledně COVID. Důvodem je především nemožnost realizace sportovní činnosti.
Rozpočet ČKS pro rok 2020 byl schv len počtem halasů 12 = 100% z častněn ch.

Ad 8. Různ
Daniel Valeš uvedl návrh postupu organizace soutěží v souvislosti s Covid-19. V přiloženém dokumentu je
návrh postupu v souvislosti s problematikou Covid-19. V rámci VH proběhla diskuse.
Návrh postupu organizace soutěží v souvislosti s Covid-19 - Valeš představil materiál zaslaný klubům před
VH.
1.Komentář Konečný:
1.1.

Odložení utkání.

1.2.

Odehrání alespoň 60% zápasů – co se stane, když některý z týmů v soutěži nesplní tuto
podmínku —> odpově Valeš – dodává, že je již zakotveno v soutěžním řádu, že kdo tuto
podmínku nesplní, jsou jeho výsledky anulovány a do konečného pořadí se tým nezařazuje.

1.3.

Spuštění již po 2 týdnech namísto navrhovaných 3 kvůli úspoře času —> odpově Valeš –
relativně dlouhý termín zdůvodňuje možností trénovat po nečinnosti. Zároveň upozorňuje,
že je to jen návrh a tento termín je možný změnit. K tomu dodává Schwarz + Bušík jestli
nemá někdo osobní zkušenost kdy je člověk fyzicky schopný nějaké aktivity. Bušík dodává,
že z jeho pohledu po 3 týdnech a dříve to nemá smysl.
Komentář Filip: Žákovské soutěže by bylo možno odstartovat již po 2 týdnech.
Komentář Hák: také pro dřívější start po 2 týdnech.
Komentář Schwarz: U dětí také start po 2 týdnech. U dospělých to není schopen určit.
Komentář Fridrich: Start soutěží – 3 nebo 2 týdny u nich nehraje roli. Ukončení soutěže do
30.5. – Je to jen jeden měsíc a byl by radši pro pozdější datum – např. 30.6. Jde mu také o
to zda li může např. STK rozhodnout operativně.

1.4.

De nice absentujících hráčů by měla být rozšířena o ženy a to včetně počtů. Odpově Valeš
– uznává, že připomínka je věcná a je nutno materiál dopracovat.

1.5.

Prokazování COVID – upozorňuje z vlastní zkušenosti, že o ciální dokumenty nemusí být k
dispozici nebo se značným zpožděním a lidé samotní se uzavírají do karantény sami —>
Valeš připomíná, že na prokazování pravdivosti samoizolace nemá ČKS právo a případné
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á

á
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utkání a je nutno se semknout jako komunita a chovat se tolerantně a pravdivě.
1.6.

Odložená utkání – nejsou mu jasná pravidla o třetině hráčů —> odpově Valeš – cílem je
zabránit manipulaci a nahlašování neaktivních sportovců. Je to v souladu i s nahlašování
sportovců vůči státu. Za aktivního sportovce může být započítám pouze člověk, který
odehraje více než třetinu soutěže.

2.Komentář Čejka: Jak budeme potupovat v případě pozitivních nálezů "následujících po sobě"
postupně v delším čase? —> Odpově

Valeš – toto řeší o ciální karanténa. Bohužel nelze v

současné době odhadnou přesný postup vzhledem k nemožnosti ovlivnit o ciální postupy a
návrhy PČR o samotrasování.
Shrnutí Valeš:
• Termín ukončení soutěží. Musíme se sami zamyslet nad tím, jestli budou v případné posunuté době
ještě k dispozici sportoviště. Prozatím navrhne posunutí do 30.6.
• O úpravu pravidel absentérů o ženy bude postaráno.
Livestream ze soutěží ČKS

•

•
•

Představuje Voda a doplňuje informace z podkladů: prozatím proběhly pilotní projekty natáčení
zápasů se společností tvcom. Dva pilotní zápasy prozatím mají sledovanost do 300 zhlédnutí.
Apeluje na kluby, aby se projektu zapojily a pomohly se zajištěním přenosu utkání. V budoucnu by
mohlo být cílem přenášet veškeré zápasy. Doplňuje Valeš: toto je spíše otázka na kluby, zda-li by
touto cestou chtěli jít. Projekt s sebou nese určité náklady.
Mynařík a Fridrich přispívají do diskuze s tím, že je to dobrá cesta k propagaci korfbalu. Momentálně
klubům chybí technické know how, pokrytí internetu v halách a samozřejmě personální zajištění.
Nebrání se však jako klub do projektu přispívat.
Valeš doplňuje že je to zatím celé v testovací fázi a celý projekt má řadu bariér – například zajištění
komentátora, možnosti umístění kamery.

Novinky ČKS z oblasti IT

•

•

•

KAPP (korfbalová aplikace) Představení Valeš: první myšlenkou bylo zamyslet se nad tím zda-li spolu
komunikujeme dostatečně a jestli také informujeme korfbalovou veřejnost správně. Dalším cílem
vytvořit nástroj pro trenéry – jak reprezentační, tak klubové. K tomuto účelu byl ČKS přidělen
nanční grant. Další informace uvádí Voda: Bude se jednat o chytrou aplikaci. Jádrem bude
zaměření na hráče, u kterých bude možné sledovat zadané tréninky, cvičení, deník, kalendář.
Zároveň bude možná i zpětná vazba od hráčů, kdy budou moci potvrzovat účast na reprezentačních
soustředení, zaplacení spoluúčastí. Součástí bude i instant messenger pro ostatní komunikaci.
Aplikace bude obsahovat i výsledky zápasů (i historicky), seznam trestů (i historicky) a statistiky.
Bude propojená i s webem ČKS a bude v aplikaci možno sledovat veškerý obsah jako na webu
ČKS. Aplikace bude dostupná jako pro Android tak pro iOS.
Dále Valeš představuje „tablet“ – program, který by měl umět zaznamenávat a interpretovat průběh
zápasu – kdo vystřelil odkud, úspěšnost střelby apod. Zatím ale vývoj není tak daleko, aby se dalo
spekulovat o jeho úspěšnosti. Dodává, že existující programy k odkoupení jsou příliš drahé. V
budoucnosti doufá s propojením s „KAPP“.
Komentář Fridrich k webu ČKS - Navrhuje, aby byl na webu ČKS kompletní kalendář akcí a zápasů.
Zdůvodňuje to organizačními důvody, kdy zejména při překládání zápasů by se podobný nástroj
velice hodil a to nejen z pohledu vlastního klubu ale i soupeřova se kterým je potřeba se domluvit.
Doplňuje Mynařík - tyto informace jsou dostupné na webových stránkách www.korfbal.cz/agenda.
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ď

IČO: 45 24 53 63; Bankovní spojení: 1717406504/0600 GE Money Bank Praha
info@korfbal.cz, www.korfbal.cz;

ť
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zjiš ování hraničí se etickým sledováním. Cílem navrhovaných opatření je odehrát co nejvíce

•

Daniel Valeš uvedl do korfbalové Síně slávy in memoriam Lenku Dančovou z klubu Modří Sloni
“YMCA” Znojmo - www.sinslavy.korfbal.cz/lenka-dancova

Ad 9. Z věr
Daniel Valeš ukončil Valnou hromadu v 21:30 hodin poděkováním všem z častněn m a př n m mnoha
spěchů v dalš činnosti.

Usnesení Valné hromady Českého korfbalového svazu 2020:
Usnesení č.1 ke Zprávě o činnosti svazu a Výkonného výboru ČKS za rok 2019:
Valná hromada Českého korfbalového svazu z.s. schvaluje Zprávu o stavu svazu a činnosti VV ČKS za rok
2019.
Usnesení č.2 ke Zprávě o hospodaření ČKS za rok 2019
Valná hromada Českého korfbalového svazu z.s. schvaluje výsledky hospodaření a účetní závěrku ČKS za
rok 2019.
Usnesení č.3 ke Zprávě Revizní komise ČKS za rok 2019
Valná hromada Českého korfbalového svazu z.s. schvaluje Zprávu revizní komise ČKS za rok 2019.
Usnesení č.4 k Rozpočtu ČKS na rok 2020
Valná hromada Českého korfbalového svazu z.s. schvaluje rozpočet ČKS na rok 2020 a ukládá VV ČKS
zaslat žádost MŠMT o změnu využití dotačních prostředků z kapitoly MŠMT dle skutečně realizovatelných
činností ČKS a na základě získaného stanoviska poté upravit rozpočet ČKS na rok 2020.

Zapsal: Tomáš Voda
Ověřili: Tomáš Ziegler, Milan Schwarz
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DATU
ODESÍL
ADRESÁ
PŘEDMĚ

17.10.2020
Tomáš Voda, zapisovatel VH, Milan Schwarz, ov ovate
Tomáš Ziegler, ov ovatel zápisu VH
Zápis z Valné hromady KS

Presenční listina
31. Valn hromady esk ho korfbalov ho svazu, kter se uskute nila
v sobotu dne 17.10.2020 v 19:00 hod.
Videokonference Hangout meet z důvodů vládních opatření proti COVID-19

Delegáti:
- Čejka Milan
- Dančo Aladár
- Fridrich Ondřej
- Hák Michael
- Kolářová Denisa
- Kubů David
- Minarčík Pavel
- Mynařík Jan
- Schwarz Milan
- Šuhaj Jiří
- Filip Lukáš
- Kracík Ivo
- Valeš Daniel

VKC Kolín
MS “YMCA” Znojmo
KK Brno
KC ZŠ Šenov
SK Plhov Náchod, členka VV
KK Brno Nový Lískovec
1. HFK Děkanka, člen Komise rozhodčích
SK RG Prostějov
TKC Děčín
SK RESPO Kutná Hora
Sports academy Morava, člen VV, předseda Komise rozhodčích
KCC SOKOL České Budějovice, předseda Trenérsko-metodické kom.
KC SPŠS Tábor, předseda VV

Členové VV a komisí:
- Konečný David
- Lešanská Aneta
- Máša Jakub
- Pazourek Lukáš
- Šnajdr Petr
- Voda Tomáš
- Žák Martin
- Ziegler Tomáš

Předseda Trenérsko-metodické komise
Členka VV, předsedkyně Disciplinároní komise
Člen VV, člen Trenérsko-metodické komise
Člen Komise rozhodčích
Člen Marketingové komise
Generální sekretář, Předseda marketingové komise
Člen Marketingové komise
Předseda revizní komise
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á

Č
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ě

é

é
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Hosté:
- Baláková Jana
- Bušík Peter
- Havlová Renata
- Milichovský Zdeněk
- Tvrdíková Kateřina
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