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ZÁPIS 
z jednání Výkonného výboru Českého korfbalového svazu  

dne 23.11.2020 

Konferenční hovor, 23.11.2020, 21:00 
Přítomni: Filip Lukáš, Lešanská Aneta, Kolářová Denisa, Máša Jakub, Valeš Daniel, Tomáš Voda 
Host: Ivo Kracík 
Předsedající schůze: Daniel Valeš 

Nákup sportovního materiálu  
• Předseda VV informoval o aktuální situaci v programech Repre + Talent a s tím 

souvisejícím rozhodnutí nakoupit materiál (předzásobení). Nákup je realizován na 
základě akceptované změny rozhodnutí v programech Repe a Talent.  

• Aneta Lešanská ve spolupráci s reprezentačními trenéry připraví pravidla používání 
reprezentačního vybavení, předávací protokol a identifikaci jednotlivých kusů 
vybavení.  

Nákup osobního automobilu  
• Návrh nákupu osobního automobilu dle přílohy. Při úvaze povinné pevné sazby 

stanovené MPSV a s  ohledem na uvažovaný nájezd vozidla 20.000 km ročně je 
splatnost investice, včetně fixní roční složky na režie, v  období 4 let. V  následujícím 
období podáme žádost do programu investic. 

• Finanční plnění se navrhuje z vlastních zdrojů nebo z loterijních prostředků, které je dle 
smlouvy s ČOV nutné vyčerpat do 31.12.2020, nebo převést do rezervního fondu. Výše 
prostředků ke dni 1.1.2020 činila 268.000,- Kč. 

• VV odsouhlasil pořízení automobilu a svěření do užívání Lukáše Filipa, za účelem činnosti 
v oblasti školního korfbalu, výběru do 17 let a podpůrných činností v organizaci soutěží. 

• Aneta Lešanská připraví smlouvu o zápůjčce, případně navrhne jiný způsob řešení. Dále 
připraví pravidla pro osobní užívání,  

• GS připraví návrh knihy jízd a ve spolupráci s grafikem připraví návrh na polep. 

Soutěže 2020/2021 
• Přes zatím nejasný vývoj protiepidemických opatření je nutné aktualizovat plán soutěží. 

Prozatím se navrhuje vyřešit logiku seniorských a dorosteneckých soutěží, žákovské 
budou řešeny podle projednaného návrhu. 

• Předseda VV navrhl STK připravit krizové scénáře s jasným finálovým dnem zpětně, 
např. finálový den 30.6.2020 

KAPP 
• GS informoval o aktuální situaci vývoje aplikace. 
• Předseda VV zdůraznil nutnost plné funkčnosti aplikaci a bezproblémového ovládání. 
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Skladovací potřeby  
• Předseda VV informoval o uzavřené smlouvě - viz příloha zápisu. Zároveň provedena 

inventura skladu k 18.11.2020.  

WKC U19 2021  
• Místopředseda VV informoval o aktuální situaci příprav na nadcházející Mistrovství světa 

U19 2021 v Kutné Hoře.  

TVcom 
• GS představil dohodu se společností TVCOM s.r.o. na natáčení extraligových zápasů: 

- Z každého kola 1 zápas na 2 kamery 
- Komentář přímo z místa utkání, případně ze studia z Nymburka 
- Navržený systém výběru zápasů: hala musí splňovat technické podmínky pro záznam 

(prostor, internetové připojení) a dále výběr na základě ankety na sociálních sítích 
(fb) minimálně 30 dní před zápasem. 

Zapsal: Tomáš Voda 
Ověřil: Daniel Valeš 
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