
Zápis - jednání  
VV ČKS 07/2022 

2.11.2022 - 21:00 - Google Meet


Přítomni: 

Daniel Valeš, Lukáš Filip, Aneta Lešanská, Denisa Kolářová, Jakub Máša, Tomáš Voda

Hosté:

Tomáš Buriánek 

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


Odvolání VKC Kolín proti rozhodnutí STK ČKS ve věci výjimky pro Šimona Arneta  
- Odvolání obdrželi členové VV dne 18.10.2022 do e-mailových schránek. VV zamítl odvolání.


Mimořádný bod - rezignace předsedkyně STK ČKS

- Aneta Lešanská podala rezignaci na funkci předsedkyně a zároveň člena STK k 30.10.2022, 

z osobních a časových důvodů (písemná rezignace byla VV zaslána dne 31.10.2022). Do 
volby nového předsedy STK a případně nových členú komise bude na činnost STK 
pravdileně dohlížet VV ČKS. 


Aktuální a ekonomické informace 
- Předseda VV informoval o probíhajících soutěžích. V letošním ročníku přihlášeno v 

seniorských kategoriích 12 družstev a v žákovských kategoriích více než 70 družstev.

- V Kolíně v termínu od 17.10.2022 do 22.10.2022 proběhla kvalifikace na Mistrovství Světa 

2023. IKF poděkovala za organizaci a bezvadné uspořádání akce. 

- Aktuálně vrcholí přípravy na turnaj IKF KLC R2 který proběhne v termínu od 18.11.2022 do 

20.11.2022. 


Informace z NSA (prezentace dne 1.11.2022) – rejstřík sportu a Programy 2023  
- Předseda VV dále informoval o aktuální situaci ohledně financování sportu, změně na pozici 

předsedy NSA, školení NSA k rejstříku sportu a dotačním výzvám pro rok 2023. Dotační 
výzvy budou vypsané s tím, že podání žádosti bude možné do 30.12.2022. Data v rejstříku 
sportovců musí být zpracována nejpozději k datu 30.11.2022. 


Členské příspěvky 
- VH uložila klubům úhradu členských příspěvků. K dnešnímu dni dodalo podklady a provedlo 

úhradu 53% klubů. 
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Marketingové aktivity  
- Tomáš Buriánek informoval VV o jeho marketingových aktivitách pro ČKS a shánění 

finančních prostředků na jednotlivé turnaje (převážně KCL R2 v Prostějově + MS 2023 na 
Tchaj-wanu). Dále přítomné informoval o zapojení a spolupráci s kluby ve věci propagace 
korfbalu. Předseda VV zdůraznil, že propagace sportu je závislá na viditelnosti, zajímavosti 
sportu a zapojení celé sportovní komunity. 


Informace k IKF  
- Předseda VV informoval přítomné o tom, že v rámci IKF EU WKC QA proběhla následující 

jednání s:

- Tilbert La Hayem (CEO IKF) - v rámci jednání byla řešena agenda pořadatelství ME 2026 

které bylo přiděleno ČKS (nastínění požadavků IKF - podlaha se zabudovanými koši, 
kapacita haly pro finálový zápas 2.000 - 3.000 diváků, atd.). Dále proběhla diskuze 
ohledně pořadatelství turnaje pro U21 v roce 2023. Dále bylo diskutováno zapojení IKF do 
organizace kategorie U15


- Iwona Żak (předsedkyně VV Polského korfbalového svaz a vedoucí pracovní skupiny IKF 
Europe) vyjádřila zájem o vzájemnou užší spolupráci s ČKS v přípravě reprezentačních 
výběrů, výběrů talentované mládeže dalších akcích.


Trénování U21  
- V rámci jednání VV proběhla diskuse ke kategorii U21 a o vhodném kandidátovi na uvolněné 

místo reprezentačního trenéra.


Činnost do konce roku 2022, opatření k závěru roku  
- Předseda VV informoval o tom, že do konce roku proběhnou všechny soutěže a soustředění 

tak jak je plánováno. 

- Tým U19 a U17 se zúčastní tradičního turnaje Challenge 2022 v NED Rotterdamu (27.12. a 

28.12.2022).  


Činnost v roce 2023   
- Předseda VV představil mezinárodní akce pro jednotlivé věkové kategorie talentované 

mládeže a reprezrentačních výběrů. Dále byl VV seznámen s prvotní analýzou ekonomické 
proveditelnosti účasti na akcích a potřebném tlaku na sponzoring. 


- Plánované mezinárodní akce v roce 2023:

• U15 - 07/2023 -  místo zatím nezveřejněno - European Korfball Championship

• U17 - 06/2023 - Nizozemsko (Eindhoven) - Korfball World Cup

• U19 - 04/2023 - Belgie (Gent) - World Korfball Championship

• U21 - 07/2023 - Česká Republika nebo Francie - European Korfball Championship

• SEN - 10/2023 - Tchaj-wan (Tchaj-pej) - World Korfball Championship


- Předseda VV vyzval všechny zúčastněné k seřazení priorit jednotlivých akcí pro rok 2023. 
Priority je nutné stanovit nejen z krátkodobého, ale i z dlouhodobého hlediska. 
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Příprava vyhodnocení činnosti reprezentace a talentované mládeže, vyúčtování  
- Předseda VV informoval o podmínkách a způsobu vyhodnocení činnost reprezentace a 

talentované mládeže s tím, že příjemce je povinen použít finanční prostředky poskytnuté dotace 
pro jednotlivé oblasti podpory v souladu s rozpočty pro každou oblast podpory s tím, že 
přesuny finančních prostředků mezi jednotlivými položkami/kapitoly u jednotlivých rozpočtu pro 
danou oblast podpory jsou možné. Součet všech přesunů mezi jednotlivými položkami/kapitoly 
konkrétního jednoho rozpočtu pro danou oblast podpory v nesmí přesáhnout výši 20 % 
celkového rozpočtu pro danou oblast podpory. V rámci vyúčtování dotace je příjemce dotace 
povinen předložit zprávu o výsledcích státní reprezentace a vyhodnocení péče o talentovanou 
mládež jejíž osnova bude zveřejněna na stránkách NSA do 15.12.2022. Příjemce dotace zajistí, 
aby tato zpráva o byla zveřejněna na jeho webových stránkách nejpozději do 28.2.2023. 
Příjemce dotace provede vhodnou formou vyhodnocení výsledků státní reprezentace a 
vyhodnocení péče o talentovanou mládež za daný kalendářní rok. Příjemce dotace bude 
informovat Poskytovatele o způsobu a termínu konání vyhodnocení do datové schránky 
Poskytovatele nejméně 10 pracovních dnů před jeho konáním. Pověřený zástupce NSA má 
právo se tohoto vyhodnocení zúčastnit. Vyhodnocení výsledků státní reprezentace a 
vyhodnocení péče o talentovanou mládež za daný kalendářní rok musí proběhnout do 15. 
února 2023 a bude veřejně přístupné. Kopie zprávy z vyhodnocení výsledků státní reprezentace 
a vyhodnocení péče o talentovanou mládež za daný kalendářní rok bude zaslána NSA datovou 
zprávou do datové schránky poskytovatele ID vnadiz2 do 15. února 2023 jako součást 
vypořádání a vyúčtování dotace dle bodu 19. části III. tohoto Rozhodnutí. 


Různé  
- Denisa Kolářová vznesla dotaz na přesun termínu konání 1. ligy a STŽ. Původní termín 

19.11.2022 a 20.11.2022 - nový termín 18.12.2022. STK do 3.11.2022 prověří a bude 
informovat dotyčné kluby. 


- Denisa Kolářová dále vznesla dotaz na startovné pro minižáky. STK informovala o tom, že 
startovné bylo stanoveno na základě ekonomické směrnice ČKS. 




Zapsal: Tomáš Voda
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