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Zprávu o činnosti Českého korfbalového svazu  

rok 2020 
 
 

 

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 MŠMT. 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. V roce 

2020 proběhlo celkem 7 jednání výkonného výboru.  Valná hromada proběhla 17.října poprvé 

v historii formou videokonference. Výstupy z jednání jsou prezentovány na webových 

stránkách ČKS. 

 

 

Členská základna 

Na základě sběru dat bylo v Českém korfbalovém svazu evidováno 2.782 členů, z nichž 1.762 

se aktivně účastnilo soutěží. K 31.12.2020 bylo v ČKS evidováno 20 klubů evidovaných dle 

Stanov ČKS jako zástupců s právem rozhodujícím. V roce 2020 požádali o členství 2 členové.  

Do aktivních statistik nejsou zahrnuti hráči účastnící se soutěží v rámci projektu Školní korfbal. 

 

 

ČUS, ČOV, ČUKS 

ČKS plnil i v roce 2020 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 

Z důvodu pandemie Covid 19 došlo k maximálnímu omezení mezinárodní činnosti, která se 

upnula na telekonference. Předmětem jednání byla zejména aktuální situace mezinárodních 

turnajů v roce 2020. 

Díky změně mezinárodního termínového kalendáře došlo ke zrušení Mistrovství Evropy 2022, 

které měl ČKS pořádat. Pořadatelství bylo přesunuto na rok 2026, bez zatím finálního potvrzení. 
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Další podstatnou změnou bylo přesunutí Mistrovství Světa hráčů do 19 let do roku 2022. 

Pořadatelství bylo ponecháno ČKS, destinace (Kutná Hora) zůstává nezměněna. 

ČKS vykázal pro rok 2020 maximální možný počet mezinárodních rozhodčích, 4 muže a 1 ženu. 

 

 

Soutěže 

Soutěžní ročník 2019/2020 byl v polovině března, na základě rozhodnutí Vlády ČR, přerušen. 

V té době pouze Česká extraliga zvládla dokončit základní část. Přelomové rozhodnutí učinil 

v druhý květnový týden Výkonný výbor Českého korfbalového svazu, když rozhodl o zrušení 

rozehranné sezóny 2019-20, která tak zůstala bez určených mistrů České republiky.  

Bohužel i start nové sezóny nebyl českému korfbalu dopřán a ročník sezóny 2020/2021 ani 

nezačal. Ačkoliv existovalo několik scénářů, díky nepříznivé epidemiologické situaci bude 

uvedený ročník evidován bez odehraného zápasu v kategorii dlouhodobých mistrovských 

soutěží. 

I přes omezující opatření se na podzim povedlo Českému korfbalovému svazu uspořádat 

velkolepý turnaj, když se v Kutné Hoře představilo více než 300 dětí na Mistrovství ČR v korfbalu4. 

V celosvětovém měřítku se jednalo o jednu z nejintenzivnějších akcí celého roku, když se 

během jediného dne stihlo odehrát na sedmi hřištích 95 zápasů, a to ve čtyřech věkových 

kategoriích. Turnaje se zúčastnilo celkem 39 družstev z 9 korfbalových klubů a nejúspěšnějším 

byl největší český klub Korfbal Klub Brno, který ke dvěma zlatým medailím (v kategoriích U11 a 

U13) přidal i po jednom stříbru a bronzu. Vítězem kategorie U16 se stalo družstvo SK RG Prostějov 

a nejstarší kategorii U19 ovládlo MS YMCA Znojmo. 

 

 

Extra činnost 

Český korfbalový svaz během nucené Covid přestávky, připravil pro své členy na sociálních 

sítích zajímavý program. Hvězda českého reprezentačního družstva a jeden z realizátorů 

projektu Školního korfbalu Petr Šnajdr společně s dalšími členy reprezentace ČR zásoboval 

nejen korfbalovou veřejnost denními výzvami, tréninkovými cvičeními, které se aktuálně daly v 

omezených podmínkách provozovat. Zároveň pomáhal s popularizací korfbalu zapojením 

různých míčových triků, které špičkoví hráči jeho formátu ovládají dokonale a doma je tak 

mohou zkoušet všichni zájemci míčového kouzelnictví. Korfbaloví reprezentanti České republiky 

připravili celkem 30 výzev pod hlavičkou „Makej s repre“, když každý pracovní den bylo pro 

sportovní veřejnost připraveno nějaké posilovací cvičení, které bylo možno realizovat v 

aktuálních ztížených podmínkách. Všechny příspěvky je možné najít na facebookovém profilu 

Českého korfbalového svazu a rovněž na YouTube. Sérii zakončil symbolicky svým příspěvkem 

reprezentační trenér Ivo Kracík, který se neustále udržuje ve skvělé fyzické kondici a doporučuje 

jejich opakování ideálně každý den. 

 

 

Reprezentace a talentovaná mládež 

V oblasti reprezentace a talentované mládeže byla absolvována pouze tuzemská příprava, 

která byla díky koronavirové pandemii možná. Veškeré zahraniční a mezinárodní akce byly bez 

náhrady zrušené. Kromě výběru do 19 let, který stihnul v roce 2020 celkem 3 soustřední, 

absolvovaly výběry do 15 a 17 let pouze jedinou akci. Seniorská a nejvyšší juniorský výběr 

absolvovali společně dvě přípravné akce. 

Novým trenérem korfbalové mládeže do 17 let se stal Lukáš Filip. Průkopník projektu Školní 

korfbal získal mandát na dobu 4 let. Jako hlavní trenér mládeže do U17 představil kromě 
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systému výběru hráčů i základní schéma sportovní přípravy, která by se v ideálním případě 

měla konat až šestkrát ročně.  

 

 

Korfbalová akademie 

První srpnový týden strávili mladé korfbalistky a mladí korfbalisté na Korfbalové akademii 2020, 

která se konala ve východočeské Pecce. Od soboty 1.8. do soboty 8.8. se na čtyři desítky 

korfbalových žáčků věnovaly naplno korfbalu a dalším táborovým aktivitám. Pod vedením 

hlavního trenéra korfbalové reprezentace České republiky Ivo Kracíka si mladí sportovci zahráli 

korfbal v mnoha variantách, když venkovní korfbal na trávě doplnil i plážový korfbal a z důvodu 

nepřízně počasí i korfbal halový, když na dva deštivé dny vedoucí přesunuli program do 

sportovní haly v Nové Pace. 

Na programu Korfbalové akademie byla i nová zajímavá disciplína, kterou vymysleli 

reprezentační trenéři a následně si ji i sami na vlastní kůži vyzkoušeli. Korftatlon (název této 

disciplíny) je spojením populárního biatlonu a korfbalu, když běh doplňuje střelba na korfbalový 

koš a za neúspěšné střely musí závodníci absolvovat trestné okruhy. Jedná se o spojení běhu 

se střelbou pod zvýšenou tepovou frekvencí a samozřejmě pod tlakem možného trestu v 

podobě trestných kol. Korftatlon si vyzkoušely samozřejmě děti a následně i všichni instruktoři. 

 

 

Mezinárodní klubové soutěže 

Mistr České korfbalové extraligy 2019 KCC Sokol České Budějovice reprezentoval Českou 

republiku na finálovém turnaji Poháru mistrů evropských zemí, který nese jméno Europa Cup a 

konal se již po čtyřiapadesáté a hostitelem bylo maďarské hlavní město Budapešť. Jihočeské 

družstvo v základní skupině postupně prohrálo všechna tři utkání, když podlehlo nejdříve 

portugalskému mistru NC Benfica poměrem 5:16. V polovině prvního poločasu ještě české 

družstvo vedlo 3:1, ale do konce první půle přidalo pouhý jeden koš a prohrávalo 4:7. Druhý 

poločas přinesl pokračující střelecké trápení a pouhá jedna úspěšná střela znamenala 

konečnou vysokou porážku. Ve druhém utkání ve skupině prohrál český mistr opět výrazně 

s největším favoritem a pozdějším vítězem turnaje KV Fortuna z Nizozemska, a to 10:31. Ani třetí 

vystoupení ve skupině nepřineslo změnu a české družstvo prohrálo s katalánským mistrem KC 

Barcelona poměrem 10:20 a poslední místo ve skupině znamenalo semifinálový souboj ve 

skupině o 5.-8.místo proti anglickému KC Trojans. Výkon českobudějovického družstva byl 

výrazně lepší, utkání bylo velmi vyrovnané a ještě devět minut před koncem byl stav, po koši 

nejlepšího českého střelce zápasu Vlastimila Krejčího, 18:18, ale konec zápasu vyzněl výrazně 

lépe pro anglického mistra a po porážce 19:23 čekal na nejúspěšnější družstvo české 

korfbalové historie pouze zápas o konečné sedmé místo, a to opět proti katalánskému družstvu 

KC Barcelona. KCC Sokol České Budějovice již sílu nenašel a podlehl poměrem 14:28 a 

konečné osmé místo znamená nejhorší výsledek českého mistra na Poháru mistrů evropských 

zemí.  

 

Vítězem 54. ročníku Europa Cupu se stal nizozemský mistr KV Fortuna, který ve finále jasně 

přehrál belgického šampióna KC Kwik 34:18. Česká republika však měla nakonec i ve finále 

zastoupení, když hlavním rozhodčím finálového zápasu byl český mezinárodní rozhodčí Lukáš 

Pazourek, který se tak stal již třetím českým rozhodčím, který řídil finálové střetnutí Poháru mistrů 

(v minulosti tohoto úspěchu dosáhli ještě Jan Kőnigsmark a Lukáš Filip). Ze třetího místa 

z bronzových medailí se radoval německý mistr SG Pegasus Rommersheid 1991 e.v. po výhře 

v dramatickém závěru nad NC Benfika. 
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Druhý nejvýznamnější klubový turnaj Evropy Europa Shield se na konci ledna konal v Německu 

a Českou republiku reprezentoval poražený finalista České korfbalové extraligy KK Brno. 

Základní skupinu začal český mistr excelentně, když deklasoval polské družstvo KS Defenders 

Korfball Wroclav 26:5 a následně i turecké družstvo Koceali University Sport Club poměrem 

19:10. V posledním zápase ve skupině, který byl zároveň utkáním o první místo skupiny, se 

brněnští korfbalisté utkali s německým KV Adler Rauxel. První poločas vyšel českému družstvu 

náramně a vedlo 11:9, ale ve druhé půli za deset minut skórovalo jedinkrát a Němci se ujali 

vedeni 12:16 a zvítězili 14:19. V semifinále sehrál KK Brno velmi vyrovnaný souboj s pozdějším 

vítězem BEC z Anglie a dokonce ještě během druhého poločasu vedl český tým 12:11, ale 

závěr zápasu mu nevyšel a podlehl 13:16 a čekal jej souboj o 3.místo, a to opět proti KV Adler 

Rauxel. I druhý souboj s německým družstvem byl vyrovnaný a ještě 5 minut před koncem byl 

stav vyrovnaný 12:12, ale závěr utkání potvrdil špatně zvládnuté koncovky z brněnské strany a 

turnaj zakončil porážkou 12:14. KK Brno tak nedokázal navázat na medailový dvojnásobný 

úspěch českých týmů v roce 2019 a skončil na konečném čtvrtém místě. Významného 

individuálního úspěchu dosáhly brněnské střelkyně, které obsadily první dvě příčky mezi 

dámami a celkově druhé a třetí místo, když Štěpánka Jonáková zaznamenala celkem 18 košů 

a Lenka Faltýnková 17 košů. Vítězem se stalo anglické družstvo BEC KC, které ve finále smetlo 

katalánské CK Vallparadís poměrem 22:9 a obhájilo své prvenství z roku 2019. 

 

 

Metodika a vzdělávání 

Český korfbalový svaz v roce 2020 rovněž domluvil s Vyšší odbornou školou ČUS studium 

akreditované druhé třídy trenéra korfbalu, do které se v roce 2020 zapojilo patnáct adeptů 

z českých korfbalových klubů a celkem v roce 2020 bylo vydáno 5 licencí korfbalového trenéra 

druhé třídy, které je nejvyšším možným korfbalovým vzděláním v České republice.  

 

V roce 2020 se uskutečnilo 1 školení rozhodčích, uděleno bylo 12 nových licencí. 

 

 

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 sedmým rokem vychází týdeník Korfbalový zpravodaj, který mapuje korfbalové dění 

aktuálního týdne, a to jak v ČR, tak i v celém světě. Redakce Korfbalových zpravodaje 

připravila pro zájemce digitalizaci prvních kompletních ročníků Korfbalových zpráv. Korfbalové 

zprávy se poprvé objevily v roce 1993, kdy nepravidelně vyšlo několik zkušebních čísel a jako 

pravidelný informační měsíčník začaly vycházet v papírové podobě na podzim roku 1995. 

Prvními členy redakce byli tehdejší špičkoví korfbalisté Zdeněk John a Drago Sukalovský. Na 

stránkách je možné nalézt aktuálně čtyři kompletní ročníky až do roku 1999 a samozřejmě i 

všechna vydání z novodobé historie, kdy od začátku roku 2014 vychází Korfbalový zpravodaj 

jako týdeník a má za sebou více než 300 vydání. 

 

V roce 2020 došlo k vývoji Aplikace Českého korfbalového svazu, která slouží zejména ke 

komunikaci členů reprezentačních družstev ČR a výběrů talentované mládeže. V základním 

modulu bude však dostupná všem členům ČKS.  
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Rozvoj a Školní korfbal 

Pozornost projekt Školní korfbal  byla směřována do Olomouckého a Zlínského kraji. V každém 

z nich vznikl jeden nový klub, který podal žádost o přijetí do ČKS. Jedná se o klub v Kostelci na 

Hané a v Lubné u Kroměříže.  

 

 

Síň slávy Českého korfbalového svazu 

Do Síně slávy Českého korfbalového svazu byla v roce 2020 in memoriam uvedena slavná 

znojemská trenérka Lenka Dančová, která dokázala vychovat několik generací korfbalových 

hráčů, kteří získali mnoho mistrovských titulů v České republice a cenné medaile na ME, MS či 

WG. Lenka Dančová, jako trenérka mistrů, se mimo jiné zasloužila o to, že její MS YMCA Znojmo 

dokázalo v historické sezóně 2005 ovládnout mistrovské soutěže ve všech věkových kategoriích 

a v Síni slávy Českého korfbalového svazu doplnila prvního předsedu ČKS Rudolfa Mišurce a 

nizozemského Adri „Swan“ Zwaanswijka, kteří tam vkročili při MS 2007. V roce 2019 při ME U21 

v Prostějově a u příležitosti oslav 30 let s korfbalem přibyli Wies a Henk Welmersovi, Karel 

Verschoor, Hans Vroegh in memoriam a Jiří Veselský.  

 

 

Financování 

ČKS hospodařil v roce 2020 se ziskem 366.515,- Kč, přičemž celkové příjmy činili 6 223.764,- Kč, 

výdaje 5 857.249,- Kč. V roce 2020 došlo k použití daňových úlev ve výši 68.850,- Kč dle §20 

odstavce 7 zákona o dani z příjmu. Dle rozhodnutí valné hromady ČKS z roku 2020 byl 

hospodářský výsledek z roku 2019 v částce 48.775,57 Kč převeden na účet 901 – vlastní jmění. 

V oblasti standardních dotací v roce 2020 participoval ČKS na dotaci pro program MŠMT 

Sportovní reprezentace, Talentovaná mládež a Organizace sportu. 

 

Neinvestiční dotace v oblasti sportu Rozhodnutí č.: 502020_1_062 – Program REPRE 

Prostředky byly využity v souladu s projektem a rozpočtem programu REPRE pro rok 2020, jehož 

cílem bylo zajištění přípravy korfbalové reprezentace České republiky a účast na vrcholných 

akcích včetně výsledkových cílů. Z hlediska cílové skupiny se jednalo o seniorskou reprezentaci 

a reprezentaci do 21 a 19 let. Projekt včetně rozpočtu byl v řádné lhůtě upraven a přeložen ke 

schválení poskytovateli. 

Sportovní činnost byla v roce 2020 značně omezena, činnost reprezentace byla díky 

možnostem zredukována na 2 přípravná soustředění, která proběhla v září v Prostějově a v říjnu 

v Brně. Do nákladů, které byly hrazeny z programu REPRE byly zařazeny náklady na dopravu, 

ubytování a stravu členů korfbalové reprezentace ČR a nájemného sportoviště. Do nákladů 

došlo dále k zařazení služeb hlavního trenéra a jeho asistenta, vše na základě přijatých 

fakturací.  

Díky zásadnímu omezení sportovní činnosti  ČKS využil projekt REPRE 2020 k zásobení se 

sportovních materiálem. Doposud byla veškerá ekonomická pozornost směřována zejména ke 

sportovní činnosti. V roce 2020 došlo k dovybavení reprezentace ČR spočívající v nákupu 

sportovních dresů, rozlišovacích dresů, sportovních bund a zavazadel, tréninkových a 

posilovacích pomůcek, teplákových souprav a dalšího doplňkového vybavení charakteru 

textilu. Dále byl realizován nákup 4 kusů tabletu k okamžitému záznamu a následné analýze 

korfbalového zápasu. Došlo k drobnému nákupu zdravotního materiálu. 

Kompletní zpravodajství z celé činnosti ČKS jsou zveřejněna na webu Českého korfbalového 

svazu www.korfbal.cz. 

http://www.korfbal.cz/
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Poskytnutá dotace ve výši 904.000,- Kč MŠMT pro výzvu REPRE 2020  byla využita v souladu 

s Rozhodnutím MŠMT č. 502020_1_062 a v souladu s předloženým projektem.  

 

Neinvestiční dotace v oblasti sportu Rozhodnutí č.: 502020_2A_056 – Program TALENT 

Finanční prostředky poskytnuté prostřednictvím dotace v programu TALENT 2020 byly využity 

na sportovní přípravu talentované mládež v kategorii do 15-ti, 17-ti a 19-ti let. Projekt včetně 

rozpočtu byl v řádné lhůtě upraven a přeložen ke schválení poskytovateli. 

Zásadními náklady byla realizace sportovní přípravy dle projektu ČKS, který nutno říct byl, díky 

pandemii Covid-19, značně eliminován. Jednalo se zejména o náklady na ubytování a stravu 

talentovaných sportovců a jejich trenérů,  nájemného sportoviště a sportovní haly. Sportovní 

akce proběhli následovně: Talentovaná mládež do 15 let  - Sportovní příprava 21.-23. února 

2020, Talentovaná mládež do 17 let - 4.9-6.9.2020 – Kostelec na Hané, Talentovaná mládež do 

19 let -Sportovní příprava 14.-15. únor 2020 a 25.9.-27.9.2020 – Kutná Hora. 

V srpnu 2020 proběhla Korfbalová akademie, při které byly z projektu hrazeny náklady na 

ubytování a stravu, dopravní služby, nájemného sportoviště a drobného materiálového 

vybavení, konkrétně trička pro každého z účastníků. Trenérům a organizačním vedoucím byly 

vyplaceny mzdové náklady na základě přijaté faktury.  

Díky zásadnímu omezení sportovní činnosti  ČKS využil projekt TALENT 2020 k zásobení se 

sportovních materiálem. Doposud byla veškerá ekonomická pozornost směřována zejména ke 

sportovní činnosti. V roce 2020 došlo k vybavení věkových kategorií mládeže sportovním setem 

Erima, dále dresy, 2 páry přídavného časoměrného zařízení, tzv. shot clockem a dále tablety 

včetně pouzdra k okamžitému záznamu a následné analýze korfbalového zápasu. Došlo dále 

k nákupu zdravotního materiálu. 

Kompletní zpravodajství z celé činnosti ČKS jsou zveřejněna na webu Českého korfbalového 

svazu www.korfbal.cz. 

Poskytnutá dotace ve výši 878.400,- Kč MŠMT pro výzvu TALENT 2020  byla využita v souladu 

s Rozhodnutím MŠMT č. 502020_2A_056 a v souladu s předloženým projektem.  

 

Neinvestiční dotace v oblasti sportu Rozhodnutí č.: 502019_3E_014 – Program Organizace sporu 

2020 – Sportovní svazy 

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 a právních 

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, medializace soutěží, zpracování účetní závěrky včetně 

očíslování účetních dokladů a překladu nových pravidel.  

Významnou skupinou, která byla z dotačního titulu hrazena, byly dlouhodobé a krátkodobé 

soutěže. Jednalo se o úhrady za výkon funkce rozhodčího v mistrovských seniorských a 

dorosteneckých soutěžích. Dále se pak jednalo o náklady na přípravu a organizaci 

jednodenních turnajů v žákovských, dorosteneckých a seniorských kategorií, jakými byly 

Korfbal 4 a Superliga. Se soutěžemi souvisí i nákup sportovních trofejí.  

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 2020 prováděl a financoval tuto aktivitu v Brně, Praze a Moravskoslezském, Jihočeském, 
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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, a v realizaci 

vzdělávání trenérů II. třídy včetně realizace trenérského programu k záznamu statistiky výkonu 

sportovců. 

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.  Pro potřeby komise rozhodčích došlo k 

zakoupení sportovního oblečení pro rozhodčí. Dále byl realizován nákup elektronického 

zařízení (PC, tablet) pro potřeby aparátu ČKS a dále nákup 11 párů vedlejší časomíry, 

shotclocku, který je povinné využívat od kategorie starších žáků výše.  

Kompletní zpravodajství z celé činnosti ČKS je zveřejněno na webu Českého korfbalového 

svazu www.korfbal.cz. 

Poskytnutá dotace ve výši 3.842.415,- Kč MŠMT pro výzvu ORGANIZACE SPORTU 2020 – Sportovní 

svazy byla využita v souladu s Rozhodnutím MŠMT č. 502020_3E_014 a v souladu s předloženým 

projektem. Podíl mzdových prostředků činil 26% z výše dotace. 

 

Investiční dotace – Program 133 D 523 - SZNR 2020 –S-%CKS-Sportovní aplikace Českého 

korfbalové svazu 

Vývoj a realizace aplikace proběhl dle uzavřené Smlouvy o Dílo (dále jen SoD) uzavřené dne 

20.4.2020 mezi Českým korfbalovým svazem z.s. a společností Plaintext s.r.o. Věcné provedení 

odpovídá zadání dle výše popsané SoD. Aplikace splňuje všechny základní požadavky 

specifikované v příloze SoD. Drobné vady jsou popsány v Předáváním protokolu ke smlouvě o 

dílo ze dne 23.12.2020 a termín odstranění těchto vad byl stanoven na 31.1.2021.  

Financování akce proběhlo v souladu se stanoveným plánem v poskytovatelem schváleném 

objemu. Ze strany příjemce, Českého korfbalového svazu z.s., byla dodržena podmínka 

podílení se na financování akce ve stanovené 20% výši z celkových výdajů akce. Celková 

cena díla byla ve výši 242.000,- Kč včetně DPH. 

Realizace proběhla v termínu stanoveným poskytovatelem akce. K předání díla došlo na 

základě předávacího protokolu dne 23.12.2020, k úhradě výdajů poté dne 29.12.2020. 

Realizace proběhla podle investičního záměru a registrovaných parametrů, bez změn a 

odchylek. 

Oproti původnímu záměru nedošlo k žádným změnám, co se týká funkčnosti a obsahu 

aplikace. Došlo pouze k drobným úpravám v designu aplikace a uživatelském prostředí tak, 

aby ovládání aplikace bylo co možná nejvíce jednoduché a intuitivní.   

 

 

Žádosti o dotace 2021 

ČKS podal Národní sportovní agentuře v roce 2020 souhrnnou žádost žádosti o poskytnutí 

dotace ze státního rozpočtu na rok 2021, a to v oblastech Reprezentace, Talentovaná mládež, 

Sportovní svazy. 

 

 

Ing. Daniel Valeš 

Předseda Českého korfbalového svazu z.s. 

 

Přílohy: 

Rozvaha ke dni 31.12.2020 

Výkaz zisku a ztrát ke dni 31.12.2020 
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 Rozvaha 

období 1.1.2020 – 31.12.2020 

 

 Aktiva 

 
 

 Synt. Anal. Název Rozpis Zůstatek 

  022    Samost.mov.věci a soubory mov.věcí   1 315 431,60 

  022   0001 Samost.mov.věci a soubory mov.věcí    459 915,00 

  022   0002 Samost.mov.věci -inventář    11 556,00 

  022   0003 Samost.mov.věci a soubory mov.věcí - automobil    250 000,00 

  022   0004 Samost.mov.věci a soubory mov.věcí - investice 2020    242 000,00 

  022   0005 Drobný dlouhodobý hmotný majetek (DDHM)    351 960,60 

  028    Drobný hmotný investiční majetek    72 301,00 

  028   0001 Drobný dlouhodobý hmotný majetek     72 301,00 

  029    Ostatní hmotný investiční majetek    90 147,00 

  029   0001 Ostatní hmotný investiční majetek    90 147,00 

  082    Oprávky k samost.mov.věcem a soub.m.v.  -  889 331,60 

  082   0001 Oprávky k sam.mov.věcem  -  449 915,00 

  082   0002 Oprávky k inventáři  -  11 556,00 

  082   0003 Oprávky k samost.mov.věcem a soub.m.v. - automobil  -  27 500,00 

  082   0004 Oprávky k samost.mov.věcem a soub.m.v. investice 2020  -  48 400,00 

  082   0005 Oprávky k DDHM  -  351 960,60 

  088    Oprávky k DHIM  -  72 301,00 

  088   0001 Oprávky k DDHM  -  72 301,00 

  089    Oprávky k ostatnímu investičnímu majetku  -  90 147,00 

  089   0001 Oprávky k ostatnímu investičnímu majetku  -  90 147,00 

  211    Pokladna    27 341,00 

  211   0001 Pokladna    27 341,00 

  221    Bankovní účty   4 055 078,24 

  221   0001 Bankovní účet v GE Capital Bank, a.s.   2 922 551,26 

  221   0003 Bankovní účty - GECB dev.účet    966 428,49 

  221   0004 Účet u GEMB - ČOV    165 079,41 

  221   0005 Bankovní účet u GEMB - projektový účet    1 019,08 

  311    Odběratelé    13 220,00 

  311   0001 Odběratelé v tuzemsku    13 220,00 

  335    Pohledávky za zaměstnanci    1 562,45 

  335   0001 Poskytnuté zálohy v tuzem. měně    1 562,45 

  381    Náklady příštích období     146,21 

  381   0001 Náklady příštích období     146,21 

  385    Příjmy příštích období    2 614,00 

  385   0001 Příjmy příštích období    2 614,00 

 Celkem   4 526 061,90 

 

 
 

 Pasiva 

 
 

 Synt. Anal. Název Rozpis Zůstatek 

  321    Dodavatelé    9 529,51 

  321   0001 Dodavatelé v tuzemsku    9 529,51 

  324    Přijaté zálohy    12 875,00 

  324   0003 Přijaté kauce    12 875,00   

  333    Ostatní závazky vůči zaměstnancům    5 950,00 

  333   0001 Ostatní závazky vůči zaměstnancům    5 950,00 

  336    Zúčt. s institucemi soc. zabezpečení     100,00 

  336   0003 Zúčtování - úrazové pojištění     100,00 

  342    Ostatní přímé daně    1 050,00 

  342   0002 Srážková daň z příjmů ze závislé čin.    1 050,00 

  901    Vlastní jmění   4 130 041,95 

  901   0002 Bezúplatně  převzatý majetek    10 000,00 

  901   0003 Vlastní jmění   3 965 161,95 

  901   0004 Bezúplatně převzatý majetek - MŠMT, investice 2020    154 880,00 

 Celkem   4 526 061,90 

 Zisk/Ztráta    366 515,44    

  



 Výsledovka 
období 1.1.2020 – 31.12.2020 

  

 Náklady 
 

  
 Synt. Anal. Název Rozpis Zůstatek 

  501    Spotřeba materiálu   2 209 590,49 

  501   0011 Drobný mat.  v tř. 0 (DDHM do 40 tis.)    352 406,60 

  501   0031 Sportovní potřeby, zdrav. materiál   1 832 719,89 

  501   0040 Výživa    8 992,00 

  501   0061 Jiný materiál výše nevymezený    15 472,00 

  502    Spotřeba energie    4 907,61 

  502   0001 Elektřina     641,07 

  502   0003 Tepelná  energie    4 266,54 

  512    Cestovné    117 722,00 

  512   0001 Cestovné     71 169,00 

  512   0002 Cestovné  - sp. akce, příprava ČR    9 378,00 

  512   0005 Cestovné - školy    21 000,00 

  512   0060 Cestovné ostatní    16 175,00 

  518    Ostatní služby   3 139 365,22 

  518   0001 Ostatní služby   2 174 658,73 

  518   0011 Software    170 000,00 

  518   0021 Nájemné nebytových prostor     840,00 

  518   0022 Jiné nájemné    50 275,00 

  518   0023 Jiné nájemné    21 780,00 

  518   0033 Poplatky za mobilní telefony    33 029,05 

  518   0042 školení rozhodčích, trenérů    7 703,00 

  518   0043 školení, semináře    35 807,00 

  518   0044 Ostatní služby - domácí soutěže, VT    435 691,00 

  518   0060 Speciální služby administr. a právní    68 159,30 

  518   0061 Mzdová a personální agenda    1 923,90 

  518   0073 Ubytování, strava členů orgánů svazu    1 636,00 

  518   0091 Přepravné    78 631,00 

  518   0092 Jiné služby výše neuvedené    51 202,00 

  518   0093 Web    8 029,24 

  521    Mzdové náklady    70 000,00 

  521   0022 Odměny dle dohod o provedené práce    70 000,00 

  524    Zákonné sociální pojištění     500,00 

  524   0003 Zákonné úrazové pojištění     500,00 

  545    Kursové ztráty    18 693,06 

  545   0001 Kursové ztráty    18 693,06 

  549    Jiné ostatní náklady    113 341,02 

  549   0001 Bankovní výlohy    10 844,40 

  549   0023 Pojistné odpovědnosti    6 248,00 

  549   0030 Haléřové vyrovnání     0,62 

  549   0041 Odměny rozhodčím    83 750,00 

  549   0042 Příležitostní činnost    12 498,00 

  551    Odpisy DNM a DHM    85 900,00 

  551   0002 Odpisy DHM    27 500,00 

  551   0003 Odpisy DNM a DHM - investice    58 400,00   

  582    Poskytnuté příspěvky    97 229,55 

  582   0001 Členské zaplacené příspěvky     97 229,55 

 Celkem   5 857 248,95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Výsledovka 
období 1.1.2020 – 31.12.2020 

  

 

 Výnosy 

 
 

 Synt. Anal. Název Rozpis Zůstatek 

  644    Úroky    21 164,75 

  644   0001 Úroky z běžného účtu    21 164,75 

  645    Kursové zisky    58 410,39 

  645   0001 Kursové zisky    58 410,39 

  649    Jiné ostatní výnosy    397 861,25 

  649   0002 Výnosy ze soutěží - startovné    193 341,25 

  649   0007 Jiné ostatní výnosy    101 000,00 

  649   0009 Jiné ostatní výnosy - odpisy investice    48 720,00 

  649   0010 Jiné ostatní výnosy - školení, semináře    54 800,00 

  654    Tržby z prodeje materiálu    68 850,00 

  654   0001 Tržby z prodeje materiálu    68 850,00 

  684    Přijaté členské příspěvky    78 800,00 

  684   0001 Přijaté členské příspěvky    78 800,00 

  691    Provozní dotace   5 598 678,00 

  691   0001 Dotace MŠMT- organizace sportu   3 842 415,00 

  691   0003 Dotace na representaci    904 000,00 

  691   0005 Dotace na talenty    878 400,00 

  691   0011 Dotace Olomoucký kraj   -  26 137,00 

 Celkem   6 223 764,39 

 Výnosy Náklady Zisk/Ztráta 

   6 223 764,39   5 857 248,95    366 515,44 

  

  

 


