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Zprávu o činnosti Českého korfbalového svazu  
rok 2021 

Výkonný výbor 
Výkonný výbor ČKS pracoval ve struktuře určené valnou hromadou, která se v červnu 2019 
uskutečnila v Prostějově, ve složení Daniel Valeš – předseda ČKS, Lukáš Filip – místopředseda 
ČKS, Jakub Máša – člen VV ČKS, Denisa Kolářová – člen VV ČKS, Aneta Lešanská – člen VV 
ČKS. VV pracoval v rámci možností efektivně se zachováním minimálních nákladů na provoz. 
Podařilo se zabezpečit dostatek zdrojů z vlastní činnosti, ze strany státní podpory NSA. VV se 
opíral o práci odborných komisí, které byly v průběhu roku doplněny o nové členy a došlo tak 
k  jejich personálnímu posílení. V  pozici generálního sekretáře svazu působil Tomáš Voda. 
Volební valná hromada, která proběhla 18.září 2021 v  Prostějově zvolila staronové vedení 
s mandátem na další dva roky (2023).  Výstupy z  jednání jsou prezentovány na webových 
stránkách ČKS. 

Členská základna 
Na základě sběru dat bylo v  Českém korfbalovém svazu evidováno 1.523, kteří se aktivně 
účastnilo soutěží. K 31.12.2021 bylo v ČKS evidováno 16 klubů evidovaných dle Stanov ČKS 
jako zástupců s právem rozhodujícím. Do aktivních statistik nejsou zahrnuti hráči účastnící se 
soutěží v rámci projektu Školní korfbal. 

ČUS, ČOV, ČUKS 
ČKS plnil i v roce 2021 své povinnosti vyplývající z členství v ČUS, ČOV a ČUKIS, a to účastí na 
valných hromadách, Plénu a na poradách předsedů a sekretářů, či činností v odborných 
komisích. Zástupci ČKS byli Daniel Valeš, Milan Schwarz a Tomáš Voda. 

Mezinárodní činnost 
V průběhu léta a podzimu Mezinárodní korfbalová federace IKF přesunula a následně zrušila 
Mistrovství světa v beach korfbalu 2021, které se mělo konat v Maroku a následně plánovala 
do Francie Světový pohár U21 2021, ale francouzští pořadatelé na poslední chvíli od příprav 
turnaje odstoupili. Český korfbalový svaz nabídl IKF alternativu a v  rekordně krátkém čase 
dokázal připravit tento Světový pohár U21 tak, že se za velmi přísných pandemických 
opatření mohl uskutečnit ve Zruči nad Sázavou.  IKF U21 Korfball World Cup 2021 tak proběhl 
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na konci září 2021 ve zručské sportovní hale za účasti pěti reprezentačních družstev. Vítězem 
se stalo družstvo Nizozemska, které porazilo vysokým rozdílem všechny soupeře a celkové 
skóre 96:23 dokládá nizozemskou nadvládu, i když se turnaje účastnilo s výběrem hráčů do 19 
let, stejně jako například i Česká republika pod vedením Jiřího Podzemského. Oba trenéři 
pojali tento turnaj jako ostrou zápasovou přípravu před Mistrovstvím světa U19 2022, které se 
bude konat v dubnu v nedaleké Kutné Hoře. Na stříbrné pozici skončilo silné družstvo 
Německa a bronz získalo Portugalsko. Na českou reprezentaci zbylo až poslední páté místo 
za čtvrtým Maďarskem. 

Mezinárodní scéna na podzim zaznamenala dva evropské šampionáty, když se poprvé 
v historii konalo v Polsku ME divize B a následně i elitní ME s účastí českého reprezentačního 
družstva. První samostatné Mistrovství Evropy divize B se uskutečnilo během v polské Wroclawi. 
Český korfbal měl na turjni své zastoupenéí v úpodobě rozhodčího Lukáše Filipa, který byl 
hlavním rozhodčím finálového zápasu, a opět posunul hranici odřízených mezinárodních 
zápasů na aktuální rekordní počet 223 zápasů na oficiálních mezinárodních turnajích a 
zůstává s velkým náskokem v čele světového žebříčku před dvojicí Steve Jones a Ugurtan 
Akbulut, kteří shodně mají na svých kontech 179 zápasů.  

ČKS vykázal pro rok 2021 maximální možný počet mezinárodních rozhodčích, 4 muže a 1 
ženu. 

Soutěže 
Na první skutečné zápasy si tak fanoušci museli počkat až do června, kdy se Prostějově 
uskutečnila plážová mistrovství ve všech věkových kategoriích. Nejprve se v neděli 20.června 
konalo Mistrovství ČR v beach korfbalu 2021 v kategoriích dorostu a elite. V úmorném počasí 
bylo k vidění celkem 17 zápasů v elitní soutěži a osm dalších mezi juniory. Celkem padlo v 
pětadvaceti zápasech 301 košů, když ten poslední vstřelila v prodloužení finálového duelu 
Aneta Lešanská, která tak zajistila mistrovský titul pro družstvo SK RG Prostějov po výhře nad KK 
Sokol Koblov. Třetí místo pak obsadil tým Return of Stars složený z bývalých úspěšných 
medailistů ze světových či evropských šampionátů. Dorosteneckou kategorii ovládlo KK Brno, 
které obsadilo první dvě místa před KK Sokol Koblov, jež jako jediný klub dokázal získat 
medaile v obou kategoriích. 

O týden později v sobotu 26.června se v areálu Beach Sport v Prostějově konalo Mistrovství 
České republiky v beach korfbalu 2021 v žákovských kategoriích. Ve třech věkových 
kategoriích se představilo celkem 24 družstev, která bojovala na prvním oficiálním turnaji pro 
žákovská družstva od října 2020, kdy se v Kutné Hoře konalo Mistrovství ČR 2020 K4. 
Nejúspěšnějšími kluby plážového mistrovství 2021 byly dva největší kluby v České republice, 
když dvě prvenství a jedno stříbro si odváží z prostějovského písku Korfbal Klub Brno a tři 
medailová umístění zaznamenal i KK Sokol Koblov, jež ke dvěma stříbrům přidal vítězství v 
prestižní kategorii starších žáků, která nabídla výborný korfbal s maximálním nasazením v 
podání mnoha reprezentačních nadějí z výběrů talentované mládeže do 15 a do 17 let. 
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Po letních prázdninách proběhla Superliga 2021, ve které osm družstvem bojuje tradičně o 
cennou putovní trofej ze sklářské dílny a pouze vítězové mají tu čest být na této trofeji 
zvěčněni. Vítězem ročníku 2021 se stalo družstvo Infinity vedené kapitánem Petrem Šnajdrem, 
které během dvou víkendů dokázalo porazit všechny soupeře a po pěti vítězstvích získalo 
cennou trofej. Sestava vítězného družstva byla složena z následujících dvanácti jmen: 
F.Dvořák, P.Galíček, M.Lužný, M.Marek, P.Šnajdr, J.Tichý, A.Krpcová, P.Křížková, N.Kubů, 
A.Lešanská, K.Lorencová, N.Lorencová. Dramatický průběh finálového zápasu dokládá 
konečný výsledek, když o vítězi Superligy 2021, rozhodoval jediný koš a výsledek Infinity – 
Aperol 16:15 ukazuje vyrovnanost finálového klání – vždyť ještě v poločase vedl Aperol 9:8. 
Třetí místo v letošním ročníku získalo družstvo Pepegy, které rovněž v zápase o bronz vyhrálo 
rozdílem jediného koše. 
  
V  říjnu dokázal Český korfbalový svaz uspořádat dva turnaje Mistrovství ČR v korfbal4 2021, 
když kategorii elite vyhrálo družstvo SK RG Prostějov, které turnajem prošlo v famózním 
celkovým skóre 160:63 v čele s nejlepším střelcem turnaje Petrem Šnajdrem, když ve finále 
porazilo jasně SK Plhov Náchod poměrem 23:7. Na třetím místě pak skončilo druhé družstvo SK 
RG Prostějov po vítězství 16:10 v zápase o bronz proti SK Respo Kutná Hora. Druhý turnaj patřil 
v kutnohorském sportovním centru Klimeška Mistrovství České republiky 2021 v žákovských 
kategoriích. Celkem se na této velké akci sešlo 26 družstev ve třech kategoriích a bylo 
odehráno ve dvou halách na dohromady šesti hřištích celkem 59 utkání, která rozhodla o 
držitelích mistrovských titulů. Prestižní kategorii starších žáků U16 ovládlo KK Brno před KK Sokol 
Koblov a třetím MS YMCA Znojmo. KK Brno dominoval i kategorii mladších žáků U13, když ve 
finále se jednalo o brněnský souboj o titul, když KK Brno A porazil KK Brno B, na třetím místě se 
pak umístil SAM Kozlovice. V kategorii nejmladší – tedy minižáků U11 si titul Mistra ČR zajistil 
SAM Kozlovice, před SK Náchod Plhov a SK Respo Kutná Hora. 

Na podzim 2021 odstartovali zpět dlouhodobé mistrovské soutěže.  

Reprezentace a talentovaná mládež 
Omezení sportovních akcí v  první polovině roku 2021 zasáhlo činnost všech výběrů 
reprezentací a talentované mládeže Českého korfbalového svazu. 

Mistrovství světa hráčů do 19 let, se mělo ve dnech 2.-4.dubna 2021 konat poprvé v historii 
mimo Nizozemsko, když pořadatelství bylo svěřeno Českého korfbalovému svazu a mělo se 
uskutečnit o Velikonocích v  Kutné Hoře. Mezinárodní korfbalová federace musela opět 
udělat nepříjemné rozhodnutí a turnaj zrušila s  tím, že pořadatelství ponechala České 
republice s ročním posunem MS U19 2022 na stejném místě. 

Mistrovství Evropy U15 2021 se konalo v Budapešti na začátku července a na programu byly 
dva samostatné turnaje, když první den čekal na účastníky turnaj na umělé trávě a druhý 
den pak ME U15 2021 v beach korfbalu. Juniorská reprezentace České republiky ve věkové 
kategorii do 15 let pod vedením hlavního trenéra Martina Šnévajse dokázala získat hned čtyři 
cenné kovy. První hrací den na umělé trávě v základní skupině dokázala naše lvíčata porazit 
všechny soupeře, když přemohla postupně Portugalsko 5:3, Maďarsko 8:7, Slovensko 5:2 a 
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Polsko 14:0 a s přehledem postoupila do finále, kde však nestačila na fyzicky zdatnější 
domácí reprezentaci, které podlehla poměrem 3:5 a pověsila si na krk stříbrné medaile. 
Rezervní tým Rising Stars pak v souběžně hraném turnaji dopadl zcela totožně a rovněž 
vydobyl druhé místo. Druhý den ME 2021 byl na pořadu turnaj v beach korfbalu, kde Česká 
republika obhajovala zlaté umístění z roku 2019. Základní skupinu zvládli naši reprezentanti 
opět bez porážky, když porazili postupně Polsko 9:5, Portugalsko 7:4, Slovensko 8:4 a s 
domácím Maďarskem remizovali 6:6. Ve finále se opakoval souboj s Maďarskem, který byl 
vyvrcholením celého klání a čeští korfbaloví reprezentanti dokázali, že na písku jsou 
neporazitelní a společně s charizmatickým trenérem Šnévajsem mohli slavit obrovský úspěch 
v podobě titulu Mistrů Evropy. Sestava evropských šampiónů má následující jména: Lenka 
Buriánková, Nela Holaňová, Zuzana Janáková, Kateřina Malinová, Valerie Marcinová, Adam 
Fidler, Lukáš Holík, Adam Jankovič, Kryštof Malina a kapitán Matyáš Mazour. Stejného 
úspěchu pak dosáhl i rezervní tým, jež také dokázal ovládnout svůj turnaj a získal prvenství. 

ME 2021 se konalo v  belgických Antwerpách a reprezentace České republiky nezažila 
povedený turnaj a vyrovnala nejhorší výsledek z evropského šampionátu v roce 2016. V 
základní skupině Češi prohráli vysoko s Belgií 5:23, vydřeli vítězství nad Katalánskem 18:17, ale 
v zápase o naději o postup do medailových bojů prohráli s Německem 14:19 a čekalo je 
semifinále ve skupině o 5.-8.místo proti Maďarsku. To však česká reprezentace zcela nezvládla 
a po nadějném úvodu prohrála poměrem 14:16 a poslední den turnaje, místo toužebně 
očekávaného boje o medaile, odehrála zápas o celkové sedmé místo. Soupeřem jí bylo 
opět Katalánsko, které jako jediné na celém turnaji nedokázalo ani jednou zvítězit a 
nepovedlo se mu to ani v posledním zápase, který čeští reprezentanti obratem v závěru 
vyhráli poměrem 16:14. Vítězem Mistrovství Evropy 2021 se stalo reprezentační družstvo 
Nizozemska, které pokračuje ve své neporazitelnosti na evropských halových šampionátech 
od roku 1998.  

Ve druhé polovině roku 2021 byla v oblasti talentované mládeže absolvována standardní 
tuzemská příprava.  

Korfbalová akademie 
Během prvního srpnového týdne se přípravném kempu sešel reprezentační výběr do 17 let a 
společně s několika desítkami dětí z dalších korfbalových klubů se společně intenzivně po 
celý týden věnovali zdokonalování korfbalových dovedností a fyzické připravenosti, a to pod 
vedením reprezentačních trenérů a hvězd reprezentačního áčka. 

Olympijské festivaly 
Prázdninový program patřil představení korfbalu v  rámci Olympijských festivalů v  Praze a 
v Brně, kde si korfbal mohly vyzkoušet desetitisíce sportovních fanoušků.  

Mezinárodní klubové soutěže 
Měsíc leden patří tradičně každý rok evropským klubovým turnajům, které se však v roce 2021 
uskutečnit nepodařilo, a to z  důvodu celosvětové pandemie, která paralyzovala nejen 
sportovní dění prakticky na celé planetě. Mezinárodní korfbalová federace IKF byla nucena 
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s předstihem zrušit jak Pohár mistrů evropských zemí Europa Cup, tak i následný Europa Shield, 
jež je určen pro druhé týmy národních soutěží. 

Metodika a vzdělávání 
I v  roce 2021 byla platná smluvní spolupráce s  Vyšší odbornou školou ČUS ohledně 
akreditovaného studia druhé třídy trenéra korfbalu. 
V srpnu proběhlo v maďarském Gárdony školení trenérů C, které jako lektor vedl Ivo Kracík.  
Školení bylo financováno z programu Visegrádské čtyřky.  
V roce 2021 se uskutečnilo 1 školení rozhodčích. 

Medializace 
Web ČKS, který kromě informačního servisu poskytuje i registrační a soutěžní modul, je 
využíván k  administrativním a archivním účelům. Komunikačním kanálem je kromě 
elektronické komunikace sociální sít Facebook a Instagram. 

Již osmým rokem vychází týdeník Korfbalový zpravodaj, který mapuje korfbalové dění 
aktuálního týdne, a to jak v ČR, tak i v celém světě.  

Evropský šampionát v Belgii nabídl i něco velmi pozitivního, na čemž je možné stavět do let 
budoucích. Každý večer byl korfbal součástí celostátního hlavního sportovního zpravodajství 
České televize Branky, body, vteřiny, které má sledovanost kolem miliónu diváků a pro korfbal 
se jednalo o skvělou reklamu. Profesionální komentátor České televize Matěj Vlček se, po 
komentování finále nizozemské nejvyšší soutěže Korfballeague na jaře tohoto roku, stal 
skutečným odborníkem a živé přenosy s jeho komentářem doplněné o odborný pohled 
Tomáše Vody byly zážitkem nejen pro korfbalovou veřejnost. 

Novinkou byly dva přímé přenosy ve dvou dnech, kdy fanoušci mohli prostřednictvím 
YouTube kanálu Českého korfbalového svazu sledovat sobotní zápas KK Brno – SK RG 
Prostějov a nedělní zápas SK RG Prostějov – KCC Sokol České Budějovice. Obě utkání byla 
komentována přímo ze 
sportovních hal. 

Rozvoj a Školní korfbal 
Jedním z hlavních projektů Českého korfbalového svazu byl i v tomto nelehkém roce projekt 
Školního korfbalu, který představuje korfbal na základních a středních školách po celé České 
republice. Pod vedením Českého korfbalového svazu pak bylo možné realizovat ukázkové 
hodiny tělesné výchovy až v posledních měsících školního roku, ale i tak se korfbal představil 
na nových školách a podařilo se odehrát i několik školních turnajů, které se narozdíl od 
minulých let musely odehrát vždy pouze v  rámci té jednotlivé školy. Největším turnajem pak 
byl školní turnaj na ZŠ Sokolnice, kde se představilo více než šedesát dětí v osmi družstvech, 
která sehráli celodenní korfbalový turnaj.   

ČESKÝ KORFBALOVÝ SVAZ; PS 40 , Zátopkova 100/2 , 16017  Praha 6; E-mail: info@korfbal.cz,  
www.korfbal.cz;  IČO: 45 24 53 63; Bankovní spojení: 1717406504/0600 GE Money Bank Praha 

 



Síň slávy Českého korfbalového svazu 
Při podzimní valné hromada uvedla do korfbalové síně slávy prostějovského rodáka Jiřího 
Kremlu, který byl od devadesátých let jedním z prvních skutečných korfbalových funkcionářů. 
Jako univerzitně vzdělaný učitel tělesné výchovy věnoval sportu, a hlavně korfbalu, celou 
svou aktivní kariéru. Působil jako první trenérsko-metodický vůdce českého korfbalu a v roce 
1993 se účastnil důležité mise do Nizozemska, kde se Český korfbalový svaz stal řádným 
členem Mezinárodní korfbalové federace. Jiří společně s prvním předsedou Rudolfem 
Mišurcem pečetil svým podpisem toto členství, jež trvá neustále.  

Financování 
ČKS hospodařil v roce 2021 se ziskem 507.012,- Kč, přičemž celkové příjmy činili 7 551.728,- Kč, 
výdaje 7 044.716,- Kč. V roce 2021 došlo nedošlo k použití daňových úlev dle §20 odstavce 7 
zákona o dani z  příjmu. Dle rozhodnutí valné hromady ČKS z  roku 2021 byl hospodářský 
výsledek z roku 2020 v částce 366.515,44 Kč převeden na účet 901 – vlastní jmění. 
V oblasti standardních dotací v  roce 2020 participoval ČKS na dotaci pro program Národní 
sportovní agentury Sportovní reprezentace, Talentovaná mládež a Organizace sportu. 

Vypořádání státních dotací 
Poskytnutá dotace ve výši 985.761,- Kč pro Oblast A - Zabezpečení státní sportovní 
reprezentace České republiky na rok 2021 byla využita v  souladu s  Rozhodnutím Národní 
sportovní agentury č.j. NSA-0097/2021/PSS21/02.  
Finanční prostředky poskytnuté z  části podpory Zabezpečení státní sportovní reprezentace 
ČR byly využity na komplexní přípravu seniorské korfbalové reprezentace a na účast na 
Mistrovství Evropy, které se konalo v říjnu v Belgii – Antwerpách. 
Uplatněné výdaje byly využity na nájemné sportoviště, ubytování a stravu na sportovních 
kempech v  České republice, na cestovní náklady reprezentantů a na úhradu trenérských 
služeb trenérů Iva Kracíka a Davida Konečného. Z hlediska využití nákladů na ME v Belgii se 
jednalo o náklady na dopravu hráčů a realizačního týmu do Belgie a zpět, ubytování a 
stravu, úrazové pojištění účastníků akce a na úhradu antigenních testů Covid-19. Z  turnaje 
byla dále zakoupena fotodokumentace z utkání českého národního družstva.  

Poskytnutá dotace ve výši 1 312.475,- Kč pro Oblast B - Zabezpečení výchovy sportovně 
talentované mládeže věkové kategorie 6 až 23 let na rok 2021 byla využita v  souladu 
s Rozhodnutím Národní sportovní agentury č.j. NSA-0097/2021/PSS21/02.  
Finanční prostředky poskytnuté z části podpory Zabezpečení výchovy sportovně talentované 
mládeže věkové kategorie 6 až 23 let byly využity na podporu financování sportovní přípravy 
talentované mládeže v korfbalu ve věkové kategorii do U15, U17 a U19.  
Díky probíhající pandemii Covid-19 byla činnost omezená zejména na sportovní přípravu v 
České republice, zahraniční program, včetně světových pohárů a mezinárodních zápasů, byl 
kromě věkové kategorie U15 zrušen.  
Uplatněné výdaje byly využity z  největší části využity na nájemné sportoviště, ubytování a 
stravu na sportovních kempech v České republice a na cestovní náklady realizačního týmu. 
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V  kategorii U15 se jednalo celkem o 4 sportovní kempy, v  kategorii U17 o 5 kempů a 
v kategorii U19 o 6 kempů.  
Dalším zásadním výdajem byla úhrada trenérských služeb hlavního trenéra a metodika 
talentované mládeže, pana Lukáše Filipa, který je zároveň trenérem kategorie U17, trenérské 
služby byly v kategorii U15 hrazeny ve prospěch Renaty Havlové.  
Kategorie U15 se v červenci zúčastnila Světového poháru v modifikaci korfbalu K4 a beach 
korfbal, který se konal v Maďarsku. Na tuto akci byly náklady využity na zajištění ubytování a 
stravy účastníků, dopravy na místo a zpět, cestovní a úrazové pojištění, úhradu testů na 
Covid-19, a dále úhradu mzdových nákladů Jany Buriánkové, která při turnaji zajišťovala 
stravování celé výpravy.  
V  září pořádala Česká republika světový pohár hráčů do 21 let, kterého se z přípravných 
důvodů účastnila talentovaná mládež věkové kategorie U19. Uplatněné náklady na tento 
turnaj byly z oblasti bytování a stravy účastníků, úhradu startovného a nájemného.  
Pro všechny podporované věkové kategorie byly nakoupeny antigenní testy Covid-19, které 
sloužili k  testování účastníků sportovních kempů dle platných epidemiologických nařízení, 
zpravidla vždy při úvodním srazu. 

Poskytnutá dotace ve výši 3 607.820,- Kč pro Oblast C - Zabezpečení sportovně, 
tělovýchovně, organizační a servisní funkce sportovního svazu na rok 2021 byla využita 
v souladu s Rozhodnutím Národní sportovní agentury, č.j. NSA-0097/2021/PSS21/02.  
Finanční prostředky z poskytnuté dotace byly využity pro zajištění pravidelného kontinuálního 
servisu členům ČKS, dalším orgánům a institucím. Uvedené v sobě zahrnuje činnost aparátu 
svazu, tj. Výkonného výboru, sekretariátu, činnosti administrativní a hospodářské povahy a 
činnost odborných komisí. Další nutné výdaje byly v oblasti využití ekonomických služeb, 
poštovného, nájemného, poplatků mezinárodní federaci IKF za členství a za nominaci 
mezinárodních rozhodčích, cestovného členů orgánů svazu, náklady na telekomunikaci, 
telekomunikační prostředky, webové prezentace, grafické práce, drobný kancelářský 
materiál a ostatní služby.  
V  oblasti mzdových výdajů se jednalo o náklady na základě dohod o provedení práce 
v  oblasti činnosti revizní komise, zpracování účetní závěrky včetně očíslování účetních 
dokladů, trenérské činnosti v rámci práce s mládeží a organizace krátkodobých soutěží.  
Krátkodobé a dlouhodobé soutěže byly významnou skupinou, která byla z dotačního titulu 
hrazena. Jednalo se o  úhrady za výkon funkce rozhodčího v  mistrovských seniorských a 
dorosteneckých soutěžích. Dále se pak jednalo o náklady na přípravu a organizaci všech 
turnajů a soutěží, náklady na dopravu a nájemné sportoviště. Se soutěžemi souvisí i nákup 
sportovních trofejí.  
V  září 2021 pořádal ČKS ve Zruči nad Sázavou světový pohár hráčů do 21 let. Náklady na 
organizační zajištění akce byly částečně hrazeny z tohoto dotačního programu.  
Z oblasti metodické činnosti je zásadním projektem tzv. Školní korfbal, jehož cílem je zapojit 
korfbal masivně do mimoškolních aktivit, zejména do družin a volnočasových kroužků. ČKS i v 
roce 2021 prováděl a financoval tuto aktivitu v Brně, Praze a Moravskoslezském, Jihočeském, 
Zlínském, Středočeském a Olomouckém. Náklady spojené s výše uvedeným projektem jsou 
v úhradě služeb OSVČ metodických pracovníků. 
V oblasti vzdělávání se jednalo o pravidelné vzdělávání rozhodčích a trenérů včetně přípravy 
historických dat k realizaci trenérského programu k záznamu statistiky výkonu sportovců. 
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Z hlediska materiální podpory se jednalo o náklady na nákup výsuvných korfbalových košů, 
sloužících, díky výškové variabilitě, mládežnickým kategoriím, korfbalových plastových 
obrouček a korfbalových míčů velikosti K4 a K5.  Dále byl realizován nákup dalšího běžného 
spotřebního materiálu, propagačních předmětů a sportovního textilu. Pro záznam utkání za 
účelem metodických rozborů pro hráče, trenéry a rozhodčí byl realizován nákup 
videokamery.  

Žádosti o dotace 2021 
ČKS podal Národní sportovní agentuře v  roce 2022 souhrnnou žádost žádosti o poskytnutí 
dotace ze státního rozpočtu na rok 2022, a to v  oblastech Reprezentace, Talentovaná 
mládež, Sportovní svazy. V roce 2021 nebyla výzva NSA vypsána. 

Ing. Daniel Valeš, předseda Českého korfbalového svazu z.s. 
 

Přílohy: 
Rozvaha ke dni 31.12.2021 
Výkaz zisku a ztrát ke dni 31.12.2021
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