
Zápis - jednání  
VV ČKS 02/2021 

13.12.2021 - 21:00 - Google Meet

Přítomni: Daniel Valeš, Lukáš Filip, Ivo Kracík, Aneta Lešanská, Denisa Kolářová, Jakub 
Máša, Tomáš Voda 

Úvod 

- Předseda VV zahájil jednání. VV pokračoval jednotlivými body dle zaslaného programu. 


Aktuální informace ke konci roku 2021


- COVID-19 - Pandemie výrazně zasáhla do všech soutěží organizovaných ČKS —> velké 
množství odložených zápasů. STK řeší dlouhodobě a průběžně mapuje situaci v jednotlivých 
klubech - viz sdílená tabulka odložených utkání.


- Challenge 21 - zatím v plánu odehrát v omezeném režimu (zápasy do 17:00). Do 17.12.2021. 
Je nutné uhradit konečnou fakturu a nahlásit jména na letenky. 


- Účetnictví - Předběžně uzavřený rok 2021. Nezaúčtovány personální a další náklady za 
12/2021. Všechny dotační tituly budou vyčerpané Proplaceno pomoc jednotlivým klubům dle 
předchozí nabídky. 


- Nedokončené projekty - KAP, trenéři, veteráni.


Rejstřík sportu 
- Aktuální stav - viz přiložený přehled - Aktuálně 1.138 členů. Dále předseda VV upozornil, že 

je nutné informovat i členy, kteří nejsou součástí klubů (např. členové komisí, apod.), že je 
nutné uhradit členské příspěvky a tím stvrdit příslušnost k ČKS. 




Plán na rok 2022 
- Předseda VV shrnul plánované akce v roce 2022 (mezinárodní turnaje v ČR, ostatní 

mezinárodní turnaje, superliga, dlouhodobé a krátkodobé soutěže ČKS). Extraliga 2022/2023 s 
5 kluby —> měl by se vrátit Náchod —> zatím otevřeno a v jednání (dle hráčských možností).


- Předseda VV shrnul aktuální stav školního korfbalu ve Zlínském a Severomoravském kraji 
(ASKA Lubná, P. Gřes) a navrhl pokračovat v podpoře obou projektů i pro rok 2022.


- Předseda VV shrnul aktuální informace k dotacím a situacím ohledně financování sportu. V roce 
2022 rozpočtové provizorium = nebudou vypisovány programy. Předpoklad pro rok 2022 – 80% 
z přiděleného objemu, dalších 20% objemu podle stanovených kritérií, statistických hodnot 
atd… 


- Předseda VV informoval o diskuzi na téma: "Stav a budoucnost českého korfbalu”. Diskuse 4 
osob (Mynařík, Kubů, Valeš, Fridrich), z OSVČ a z VV nikdo. Citace z dokumentu červenec 
2021: „Za poslední 4 roky se do činnosti komisí nepřihlásilo více jak 5 osob. Naplnění komisí 
vznikla na základě žádosti leaderů komisí. Činnost neprobíhá na zasedáních, ať osobních či 
videokonferencí, ale formou individuálních konzultací bez pořízení zápisu z jednání,         
vyjma KR“. 


- Předseda VV dále vyzval k předložení požadavků na pracovní smlouvu pro rok 2022


Disciplinární řešení  

- Brno - Znojmo —> STK rozhodla o opakování zápasu. KK Brno se proti rozhodnutí odvolalo. 
VV by měl rozhodnout. Vzhledem k okolnostem předseda VV navrhuje potvrdit rozhodnutí 
STK. Dále proběhla diskuze na dané téma. VV rozhodl o zamítnutí odvolání KK Brno proti 
rozhodnutí STK.


- Brno - Prostějov —> podnět p. Německa na nevhodné chování hráče Petra Šnajdra (SK RG 
Prostějov). DK zahájila řízení a výsledkem řízení napomenutí pro P. Šnajdra. Předseda VV 
zopakoval, že se jedná o velmi nešťastnou situaci. Řešení kauzy na dalším VV. 


Rok 2021 2022 Rozdíl

REPRE 985 761 788 608 197 153

TALENT 1 312 475 1 049 980 262 495

SVAZ 3 607 820 2 886 256 721 564

CELKEM 5 906 056 4 724 844 1 181 212

2021 2022 2023 2024 2025

5 906 056 Kč 4 724 845 Kč 3 779 876 Kč 3 023 901 Kč 2 419 121 Kč

rozdíly 1 181 211 Kč 944 969 Kč 755 975 Kč 604 780 Kč



Závěr: 

- Předseda VV informoval, že další VV bude svolán na pondělí 27.12.2022 od 21 hod. 
 

Zapsal: Tomáš Voda



