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Z Á P I S 
z Valné hromady Českého korfbalového svazu, která se uskutečnila 

v sobotu dne 03.09.2022 v 18:00 hod. 

v hotelu Mědínek, Palackého náměstí 316, Kutná Hora 

 
Návrh programu: 

1. Zahájení, schválení programu jednání 

2. Schválení Jednacího řádu 

3. Volba pracovního předsednictva a pracovních komisí 

4. Zpráva mandátové komise 

5. Zpráva o stavu svazu a činnosti VV ČKS od poslední Valné hromady 

6. Zpráva o hospodaření ČKS za rok 2021 

7. Rozpočet ČKS pro rok 2022 

8. Členský příspěvek na rok 2022  

9. Různé 

10. Závěr 

 

Ad 1. Zahájení, Schválení programu jednání 

Valnou hromadu letošního roku zahájil Daniel Valeš v 18:05 uvítáním účastníků, zejména nových 

členů a rekapitulací důvodu ke svolání VH.  

 

Program jednání byl schválen počtem hlasů 14 = 100 % zúčastněných. 

 

Ad 2. Schválení Jednacího a volebního řádu 

Daniel Valeš představuje jednací řád a volební řád. 

 

Jednací a volební řád byl schválen počtem hlasů 14 = 100 % zúčastněných. 

 

Ad 3. Volba pracovního předsednictva a pracovních komisí 

Návrhy na pracovní předsednictvo a mandátovou komisi byly představeny Danielem Valešem 

v následujícím složení: 

Pracovní předsednictvo: Daniel Valeš, Aneta Lešanská, Ondřej Fridrich 

Mandátová komise: David Konečný, Zuzana Maňáková 

Zapisovatel: Tomáš Voda 

Ověřovatel zápisu: Tomáš Ziegler 

 

Pracovní předsednictvo bylo schváleno počtem hlasů 14 = 100 % zúčastněných, mandátová komise 

byla schválena počtem hlasů 14  = 100 % zúčastněných, zapisovatel a ověřovatelé zápisu byli 

schváleni počtem hlasů 14 = 100 % zúčastněných. 

 

Ad 4. Zpráva mandátové komise 

Z pozvaných 18 delegátů s hlasem rozhodujícím je přítomno 14. Nadpoloviční kvorum je 8 hlasů, 

dvoutřetinové kvorum je 10 hlasů. 

 

Ad 5. Zpráva o stavu svazu a činnosti VV ČKS od poslední Valné hromady 

 

Zprávu, která je také součástí pozvánky, přednesl předseda svazu Daniel Valeš. 

Ze začátku připomněl pandemické komplikace loňského roku, které ovlivnily prakticky veškeré 

činnosti svazu, zejména rušení turnajů i ostatních akcí. Z mezinárodních účastí připomenul několik 
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málo turnajů, které bylo možno v roce 2021 odehrát. Připomíná, že tato situace komplikovala i 

financování svazu. 

 

Z domácích soutěží se dařilo organizovat zejména kratší akce a turnaje jako beachkorfbal, K4 a 

olympijský festival. Organizace dlouhodobé soutěže se potýkala se značnými komplikacemi. 

 

Dále bylo připomenuto zavedení členského příspěvku, což bylo sice komplikované, ale díky tomu se 

podařilo značně vyčistit dále poskytovaná data o členské základně. 

 

Vzdělávání trenérů bylo také značně ovlivněno COVIDem a trenérsko-metodická komise se s tím 

nedokázala poradit. V této činnosti vidí značné rezervy. 

 

Dále uvádí, že jako problém vidí získávání nových aktivních lidí do komisí o organizace jako takové 

na bázi dobrovolnictví. Toto se v současné situaci příliš nedaří. 

 

Z propagace připomíná fungování marketingové komise, která se schází 1x týdně, ale generuje málo 

výstupů. Nejen v marketingové komisi, ale ve všech by bylo možná záhodno umísťovat zápisy 

z jednání komisí na veřejný web a ukázat tak širší veřejnosti, jakým způsobem svaz funguje. 

Dále vidí značné rezervy v divácké návštěvnosti pořádaných akcí. Daří se mediálně prosazovat 

korfbal jako takový, ale pokud se jedná zejména o ČT, vidět přenos s poloprázdnou halou nevrhá 

dobré světlo na korfbal. 

 

Co se členské základny týče, ČKS se podařilo překonat COVIDový rok se stabilní základnou. 

 

Valeš připomíná i financování Národní sportovní agenturou, což vnímá jako prozatím pomalý proces, 

způsobený okolnostmi provizoria státního rozpočtu. Apeluje na kluby, aby aplikovaly jistou dávku 

předvídavosti a dlouhodobé přípravy v žadatelských procesech a vytvářeli si dostatečné rezervy tak, 

aby jejich činnost nemusela být z důvodu prodloužení administrace omezována. 

 

Z mezinárodního dění zmiňuje konec turnajů Europa Cup a Europa Shield a jejich nahrazení, z 

pohledu nasazení týmů trochu zvláštním turnajem, Korfball Champions League. ČKS se snažila zvrátit 

nasazení Nizozemska přímo do finále, avšak neúspěšně. 

 

ČKS přivítala ve svých řadách dva nové kluby/členy. V jižních Čechách v těchto dobách nově 

začíná školní korfbal. ČKS se po zrušení loterijních dotací chce zaměřit na financováních těchto 

rozvojových aktivit skrze mezinárodní granty. Výhodou je, že do těchto programů může být zapojena 

jakákoliv právnická osoba, což může zrychlit přeshraniční spolupráci v rámci programu. 

 

Digitalizace, jako jedna z priorit VV ČKS v současnosti pokračuje. Upozorňuje, že by se dalo dělat 

více, avšak pro potřeby svazu je současný setrvalý stav dle vlastního názoru dostatečný. 

 

Diskuze: 

- Maňáková doplňuje k mandátové komisi – komise je pětičlenná, což je dobré číslo, všichni dělají 

práci ve volném čase a časová náročnost je značná. Komise registruje požadavek na rychlejší 

fungování. Apeluje na kluby, aby své registrace či hostování na poslední chvíli před zápasy řešily 

s větší časovou rezervou. Zároveň dává na zvážení, jestli je nutno vyžadovat fyzické papírové soupisky 

v dnešní době. Některé kluby je totiž stále vyžadují, ale je jich menšina. 

- Schwarz – dotaz k finančním příspěvkům. Žádnou výzvu ze svazu neregistroval. 

Odpovídá Valeš, že VV rozeslal na kluby výzvu a slib z VH 2021 byl splněn. 

- Schwarz – monitoring dotací. Jakým způsobem se využívá a zda by stálo za uvážení jej 

licencovat. 

Odpovídá Valeš – ČKS na monitoringu participuje, avšak do něho z licenčních důvodů nezasahuje 

(6000Kč měsíčně), o to se stará ČUKIS. ČKS jej využívá jako benefit členství v ČUKIS. Úlohou svazu není 

upozorňovat kluby, že v regionech jsou vypsány běžné programy. Tento nástroj slouží zejména 

k monitoringu nepravidelných a mezinárodních dotací. 

- Schwarz – nesouhlasí s kritikou TMK, naopak je spokojen. 

- Schwarz – Korfball Champions League – dotaz, zda je ČKS v kontaktu s ostatními zeměmi. Dle 

něho toto uspořádání odporuje fair play. 
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Odpovídá Fridrich – nastavení soutěže se mu nelíbí, protože soutěž je tříkolová a finančně náročná. 

Na dotazy KK Brno nebylo ze strany IKF odpovězeno. 

Odpovídá Valeš – názor ČKS vystavět Evropu odspoda byl v mezinárodních diskuzích ojedinělý. ČKS 

vyslovil názor, že nastavení soutěže je diskriminační. Tento názor byl i prezentován na nejvyšší úrovni 

IKF, ale byl na této úrovni ignorován. 

- Schwarz – zmíněné mezinárodní přípravná utkání na západě (silnější soupeři) vítá. 

Doplňuje Valeš – v minulosti nebyla úplně známa vlastní kvalita, proto se šlo cestou lehčích soupeřů 

a mimochodem i levnější cestou. Doplňuje též, že ČKS se snaží zlepšovat celý region V4, ke kterému 

má blízko jak lidsky, tak geograficky. 

- Schwarz – Partnerský program, jestli existuje i pro kluby. 

Odpovídá Valeš – jedná se o program ERASMUS. ČKS může poskytnout informace a kluby mohou 

žádat samy. Upozorňuje ale, že jde o administrativně náročnou činnost. 

- Schwarz – je rád, že se pořádají turnaje v ČR, avšak nepovažuje za důležité, aby se VV 

věnoval organizaci takového počtu mezinárodních a národních turnajů a že jeho hlavní 

činnost by měla být směřována jinam. 

Odpovídá Valeš – na jednu stranu dává za pravdu, avšak je to jen jeden úhel pohledu. VV 

naorganizuje turnaje, protože by chtěl, ale dívá se na to optikou nákladovosti a podpory popularity 

korfbalu v ČR. 

Ohledně otázky zapojení členů VV v organizačních výborech, momentálně nenachází odpověď. 

- Fridrich – reaguje na neobsazenost trenéra U21. Jestli by stálo za to oslovit zahraniční trenéry. 

Odpovídá Valeš – cizinci na pozici trenérů tu již byli. Momentálně nedokáže plně odpovědět, protože 

o správnosti takového zapojení není seznámen. 

Čejka doplňuje, že nějaký plán mezi trenéry na zaplnění U21 byl, ale nebyl projednán na úrovni VV. 

Bojí se, že se bude opakovat situace z roku 2016, kdy se nikdo nepřihlásil. Současná situace kategorii 

U21 nepomáhá. 

Ad. Valeš – VV zaslal výzvu trenérům k vyjádření, rozhodovací proces probíhal dle obdržených reakcí. 

Ad. Čejka, komunikace je Čejkou rozporována, načež Valeš slibuje, že podklady a jednání vyhledá 

a k problematice se vrátí. 

- Fridrich – reakce na korfbal do škol, jehož výsledky jsou nejisté. Jestli má program cíl a pakliže 

ano, jak je měřitelný. 

Odpovídá Valeš – úspěšnost jednotlivých lokalit záleží na kvalitě místních organizátorů. Každý by 

program chtěl, ale pak dochází často k situacím, kdy nejsou schopni vyvinout vlastní činnost a ČKS 

toto nemůže suplovat. 

Fridrich + Krejčí – vidí cestu v mapování potencionálně aktivních lidí a ty pak cíleně oslovovat a 

nabízet spolupráci. 

 

Zpráva o stavu svazu a činnosti VV ČKS byla schválena počtem hlasů 13 = 92,86 % zúčastněných. 1 

= 7,14 % se zdržel. 

 

Ad 6. Zpráva o hospodaření ČKS za rok 2021 

 

Zprávu, která je také součástí pozvánky, přednesl předseda svazu Daniel Valeš. 

Valeš vysvětlil jednotlivé položky rozpočtu a jejich účelovost.  

 

Z jednotlivých položek Valeš zdůrazňuje: 

- ČKS hospodařil se ziskem a že v loňském roce došlo k převedení části finančních prostředků 

do vlastního jmění. 

- V současnosti ČKS disponuje finanční rezervou na cca jeden rok, pro případ výpadku 

dotačních titulů. 

- Jiné výnosy ze soutěží jsou zároveň nákladem, což je nutná finanční operace reflektující 

zrušený turnaj ve Zruči. 

 

Závěrem požádal VH o přesun zisku do dalších období – viz usnesení VH. 

 

Zprávu revizní komise, která je přílohou zápisu, přednesl Tomáš Ziegler. 

 

Zpráva o hospodaření ČKS za rok 2021 byla schválena počtem halasů 14 = 100 % zúčastněných. 

Zpráva revizní komise byla schválena počtem hlasů 14 = 100 % hlasů 
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Ad 7. Rozpočet ČKS pro rok 2022 

 

Rozpočet pro rok 2022 představil Daniel Valeš. Valeš vysvětlil jednotlivé položky rozpočtu a jejich 

účelovost.  

 

Diskuze: 

- Schwarz – dotazuje se, kde najde přesun zisku z roku 2021. 

Odpovídá Fridrich – přesun vlastního jmění není finanční příjem, ale stav účetní položky. Není 

finančním tokem. 

- Krejčí – Je cílem ČKS na rok 2022 vytvářet finanční rezervy? 

Odpovídá Valeš – Ano, cílem je kladný výsledek hospodaření. 

- Bušík – Je v rozpočtu zahrnuta příprava U21 a U19, které nejsou mezi položkami viditelné? 

Odpovídá Valeš - U21 je v rozpočtu, U19 je zahrnuta v položce reprezentace. 

 

Rozpočet ČKS pro rok 2022 byl schválen počtem hlasů 14 = 100 % hlasů. 

 

Ad 8. Členský příspěvek na rok 2022 
 

Valeš uvádí problematiku, která je stejná jako v roce 2021. Cílem je transparentně evidovat počet 

aktivních členů, které samotné rejstříky nedokáží jako aktivní jasně identifikovat. Navrhuje stanovit výši 

členského příspěvku na 100 Kč. 

 

Diskuze: 

- Minařík – bude fungovat jako v roce 2021 ekvivalentní sleva na startovném pro kluby? 

Odpovídá Valeš – Ano, nevidí důvod, proč by se systém měl měnit. 

- Novotný kdo – jak to bude s evidováním členů a zaplacení příspěvku po uvedeném datu a 

jak k tomu má klub přistoupit. 

Odpovídá Valeš – termín pro splatnost příspěvku je stanoven předpisem 

- Krejčí – budou nové kluby osvobozeny od těchto poplatků? 

Odpovídá Valeš – nebudou. Toto je záležitostí jednotlivce (jestli chce být člen), nikoliv klubu.  

- Fridrich - Je možnost odložení platby příspěvku na pozdější datum? 

Odpovídá Valeš – Není k tomu důvod.  

 

Členský příspěvek byl schválen počtem hlasů 10  = 71,43 % hlasů. 4 = 28,57 % se zdrželo. 

 

Ad 9. Různé  

 

Dodatek soutěžního řádu: 

Lešanská představuje změny v minimálních rozměrech hřiště a hracích časů pro jednotlivé kategorie. 

 

Diskuze k dodatku soutěžního řádu: 

- Bušík – navrhuje mladší žáky 4x10 min, ale hrubého času, nikoliv čistého – to je příliš náročné.  

- Fridrich – st. žáci 2. ligy bude shotclock? 

Lešanská – Ano 

 

Vzniká příliš živelná diskuze a mnoho dotazů, konkrétních i obecných, a proto je svoláno pracovní 

předsednictvo na poradu ohledně dalšího postupu řízení VH v tomto konkrétním bodě. 

 

Pracovní předsednictvo navrhuje, aby návrh byl stažen a aby bylo uloženo STK dopracovat návrh, 

který bude následně ze strany klubů připomínkován. Po připomínkovém řízení bude o dodatku 

nadále rozhodnuto Výkonným výborem. 

 

Návrh o dalším postupu ohledně dodatku soutěžního řádu byl přijat počtem hlasů 14 = 100 % hlasů. 

 

 

Výklad disciplinárního řádu: 

Valeš představuje výklad VV. V minulosti bylo mnohokrát pozorováno, že disciplinární řád je 

nejednoznačný a byl vykládán různě. Jedná se zejména výklad udělování několika žlutých nebo 

červených karet a výkladu zastavení závodní činnosti. 
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Diskuze k výkladu disciplinárního řádu: 

Disciplinární komise – vítá vytvoření výkladu, avšak navrhuje novelizaci celého disciplinárního řádu, 

jelikož pokládá stávající formu za příliš starou. Poskytnutí výkladu nevyřeší problém celého 

disciplinárního řádu. Zároveň uvádí, že současný proces není dostatečně nestranný. 

Valeš – připomíná, že řád obsahuje i to, že řád samotný vykládá VV. Zároveň souhlasí s novelizací, 

pakliže bude k dispozici konkrétní návrh. Disciplinární komise může počítat se součinností VV v tomto 

procesu. 

 

Ad 10. Závěr 

 

Daniel Valeš ukončil Valnou hromadu v 21:20 hodin poděkováním všem zúčastněným a přáním 

mnoha úspěchů v další činnosti. 

 

Usnesení Valné hromady Českého korfbalového svazu 2022: 

 

Usnesení č.1 ke Zprávě o činnosti svazu a Výkonného výboru ČKS za rok 2021:  

Valná hromada Českého korfbalového svazu z.s. schvaluje Zprávu o stavu svazu a činnosti VV ČKS 

za rok 2021.  

 

Usnesení č.2 ke Zprávě o hospodaření ČKS za rok 2021  

Valná hromada Českého korfbalového svazu z.s. schvaluje výsledky hospodaření ČKS v roce 2021.  

 

Valná hromada Českého korfbalového svazu z.s. schvaluje přeúčtování hospodářského výsledku za 

rok 2021 v celkové sumě 507 012,48 Kč z účtu – Výsledek hospodaření ve prospěch účtu – Vlastní 

jmění.  

 

Usnesení č.3 ke Zprávě Revizní komise ČKS za rok 2021  

Valná hromada Českého korfbalového svazu z.s. schvaluje Zprávu revizní komise ČKS za rok 2021.  

 

Usnesení č.4 k Rozpočtu ČKS na rok 2022  

Valná hromada Českého korfbalového svazu z.s. schvaluje rozpočet ČKS na rok 2022.  

 

Usnesení č.5 ke stanovení výše členských příspěvků  

Valná hromada Českého korfbalového svazu z.s. stanovuje poplatek za členství fyzické osoby v 

Českém korfbalovém svazu z.s. ve výši 100,- Kč za kalendářní rok se splatností ke dni 15.10.2022. 

 

Usnesení č.6 ke změně Soutěžního řádu k jeho Dodatku  

Valná hromada Českého korfbalového svazu z.s. ukládá všem klubům sdruženým v ČKS vyjádřit se 

písemně k návrhu změny Soutěžního řádu a jeho Dodatku do 10.9.2022 na emailovou adresu 

info@korfbal.cz. Z takto obdržených vyjádření VH ukládá STK zpracovat nový návrh změny SŘ a 

Dodatku do 15.9.2022. VH ukládá VV ČKS rozhodnout o přijetí či úpravě navržené změny do 

20.9.2022. 

  

 

 

Ověřil, dne 5.9.2022 

Tomáš Ziegler 

 


