Zápis - jednání
VV ČKS 01/2022
5.1.2022 - 21:00 - Google Meet
Přítomni:
Daniel Valeš, Lukáš Filip, Aneta Lešanská, Denisa Kolářová, Jakub Máša, Tomáš Voda

Úvod

- Předseda VV zahájil jednání. VV pokračoval jednotlivými body dle zaslaného programu.
Europa Cup 2022

- GS informoval přítomné o výsledků setkání klubů k turnaji Europa Cup 2022. Turnaj se v
původně plánovaném termín neuskuteční (10. ~ 12.2.2022). IKF společně s účastníky hledá
prioritně náhradní termín pro konání turnaje. V případě, že nebude shoda na termínu v jarních
měsících (03 ~ 06/2022), bude turnaj zrušen bez náhrady.

Financování sportu pro rok 2022

- COVID-19 - Předseda VV informoval přítomné o tom, že prozatím nebyla vypsána žádná
výzva NSA (kromě výzvy Můj klub, která byla vypsána na konci roku 2021).
Spoluúčasti pro reprezentační celky pro rok 2022

- V návaznosti na výše a dříve zaslané podklady Předseda VV prezentoval harmonogram
přípravy seniorské reprezentace a navrhl zpět zavedení spoluúčasti pro seniorskou
reprezentaci —> 5 tuzemských akcí + 3 zahraniční (včetně Světových her), celkem tedy
5.500,- CZK. Stanovisko jednotlivých členů VV: všichni přítomní souhlasí s navrženým
řešením.
Disciplinární řešení

- Brno - Prostějov —> podnět p. Německa na nevhodné chování hráče Petra Šnajdra a Petra
Galíčka (oba SK RG Prostějov). DK zahájila řízení a výsledkem řízení bylo napomenutí pro P.
Šnajdra. Předseda VV zopakoval, že se jedná o velmi nešťastnou situaci a upozornil na
důležitost dořešení celé situace, protože se jedná o reprezentanty ČR, kteří mají být vzorem.
Předseda VV dále zmínil prohřešky reprezentantů z minulosti (dopingový skandál, poničené
dveře pokoje na soustředění, odmítnutí reprezentačního soustředění s upřednostněním
osobních zájmů). Popsal svůj návrh a protinávrh a další protinávrhy členů VV.

- VV v této věci přijal následující rozhodnutí:
• Hráč Petr Galíček byl do 30.6.2022 vyloučen z širšího výběru seniorské reprezentace
ČKS s podmínečným odkladem do 30.6.2022. Po dobu podmínečného vyloučení se

určuje, že hráč: nebude využívat materiální podpory ČKS ve věci zápůjčky
reprezentačních setů označených nápisem Czech korfbal, Czech Republic a Czechia,
vyjma o ciálních akcí pořádaných mezinárodní korfbalovou federací a soutěžních a
přátelských zápasů korfbalové reprezentace ČR. Přístup na akce reprezentačního
družstva bude hráči umožněn. Důvodem učiněného rozhodnutí je skutečnost, že ačkoliv
dle DK nespáchal provinění ve smyslu nesportovního chování, porušil Etický kodex
reprezentanta ČR v korfbalu, bodu 3, a 9, přičemž situaci, která vyústila v disciplinární
provinění Petra Šnajdra, vyvolal.
• Hráč Petr Šnajdr byl do 30.6.2022 vyloučen z širšího výběru seniorské reprezentace
ČKS s podmínečným odkladem do 30.6.2022. Po dobu podmínečného vyloučení se
určuje, že hráč nebude využívat nanční podpory ČKS v oblasti nákladů na ubytování,
stravu, dopravu a cestovné při všech akcích reprezentace ČR. Dále nebude využívat
materiální podpory ČKS ve věci zápůjčky reprezentačních setů označených nápisem
Czech korfbal, Czech Republic a Czechia, vyjma o ciálních akcí pořádaných
mezinárodní korfbalovou federací a soutěžních a přátelských zápasů korfbalové
reprezentace ČR. Přístup na akce reprezentačního družstva bude hráči umožněn.
Důvodem učiněného rozhodnutí je skutečnost, že hráč spáchal provinění ve smyslu
nesportovního chování, porušil Etický kodex reprezentanta ČR v korfbalu, bodu 3, a 9.

- GS na následující týden domluví setkání předsedy VV s Petrem Galíčkem, Petrem
Šnajdrem a Ivem Kracíkem - úterý 11.1.2022 ve 21:00.
Ostatní

- Rejstřík sportu - GS informoval o aktuálním stavu zpracování dat pro rejstřík sportu (členské
příspěvky uhradili všechny aktivní kluby kromě SK Plhov Náchod). Předseda VV dále
informoval o nutnosti a důvodech úhrady členských příspěvků s tím, že uhrazené nanční
prostředky budou klubům vráceny zpět

- Kolize termínů - kolize termínů dorostenecké soutěže a reprezentačního soustředění. STK
připraví návrh řešení (přesun termínu). Dále bude záležet především na vývoji pandemické
situace. V pondělí 10.1.2021 ve 13:00 setkání s Národní Sportovní Agenturou k projednání
epidemiologických opatření v rámci sportovních akcí (zúčastní se za STK Aneta Lešanská a
GS).
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Zapsal: Tomáš Voda

