
Zápis z jednání Výkonné rady České kuželkářské asociace 

Datum:  25. 6. 2016 

Místo:  Františkovy Lázně 
Přítomni: členové VV ČKA, zástupci krajů (viz prezenční listina) 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Program: 

1. Zahájení a volba zapisovatele 

2. Kontrola zápisu z minulého jednání 

3. Zpráva o činnosti VV ČKA 

4. Zpráva o hospodaření ČKA 

5. Informace z konference NBC 

6. Diskuze 

7. Usnesení VR ČKA 

8. Závěr 

 

Zápis 

1. Zahájení a volba zapisovatele 
 

Jednání zahájil prezident ČKA Petr Vaňura, který přivítal a pozdravil všechny přítomné. Proběhla 

volba zapisovatele, kterým byla jednomyslně zvolena Naděžda Dobešová, která se hned ujala 

své funkce. Petr Vaňura představil program schůze. Tento program byl bez výhrad schválen. 

 

2. Kontrola zápisu z minulého jednání 

Generální sekretářka ČKA Jana Holubová provedla kontrolu zápisu a usnesení z minulé VR, která 

proběhla 20. 6. 2015 v Rokycanech. Konstatovala, že všechny úkoly byly splněny, zadanými 

podněty se snaží VV ČKA zabývat. 

 

3. Zpráva o činnosti VV ČKA 
 

Zprávu o činnosti VV ČKA přednesl prezident ČKA Petr Vaňura. Od poslední schůze uběhl již celý 

rok a byl to pro české kuželky opět velmi úspěšný rok. Zavzpomínal na nedávná MS juniorů a 

dospělých, kde to opět cinklo a nejen jednou. Konstatoval, že všechny podstatné informace jsou 



průběžně známy na stránkách ČKA nebo vydáveném časopise KULI. VV ČKA zasedá 

v pravidelných termínech střídavě na dvou místech a to v Brně a Praze. Zhodnotil ukončení 

soutěží družstev, tak i jednotlivců. Následně předal slovo předsedům komisí ČKA. 

Pavel Mecerod, předseda TK požádal přítomné o aktualizaci svých kuželen na stránkách ČKA. 

V mnoho případech mimo jiné není aktuální datum kolaudace. 

Jiří Jančálek, předseda KSR se vrátil k MS v Chorvatsku. Byl zajištěn internetový přenos. Chorvaté 

to organizačně moc nezvládli. Velké poděkování celé reprezentaci za umístění. Letošním rokem 

začíná Interliga a doufá, že tato soutěž bude přínosem. V Brně se uskutečnilo setkání účastníků 

Interligy, dojeli všichni mimo Šariše. Je připraven program na hodnocení Interligy, pokud se 

osvědčí, byl by zakoupen. Dne 27. 8. proběhne v Bratislavě seminář rozhodčích. ČKA bude hradit 

cestovné. Pokud nějaký rozhodčí neprojde seminářem, nebude moci být nasazen. Interliga bude 

nejvyšší národní soutěží. VV schválil znění rozpisu Interligy a dohodu mezi účastníky – přeloženo 

do němčiny a zasláno na NBC. 

Chystá se zrušení papírové evidence průkazů. 

Poděkování za připravení Interligy. 

Hanuš Slavík, předseda STK hodnotil ukončený ročník bez větších problémů mimo jediné kauzy, 

která se řešila. Byla velká účast dvojic – i nadále bude mít statut MČR. Informoval o zrušení 

semifinále. Dále se připravuje novela Sportovně-technických předpisů. Prosí o připomínky. 

Skupiny na nový soutěžní ročník jsou již na webu. Je průběžně připravován termínový kalendář, 

který kopíruje na podzim Interligu, začátek 10. 9. 2016. Elektronickou evidenci má na starosti 

Petr Streubel. 

Lukáš Hlavinka, předseda KR, zasílat žádosti o prodloužení platností (rozhodčí). 

Naděžda Dobešová, předseda EK – samostatná zpráva. 

 

4. Zpráva o hospodaření ČKA 

Připravenou zprávu za rok 2015 přednesla viceprezidentka a předsedkyně EK Naďa Dobešová. 

Konstatovala, že nejvíce je znát v letošním roce pokles peněz na sportovní reprezentaci, kdy 

jsme obdrželi 269 800 Kč, která byla o 400 000 Kč nižší než v roce 2014. Tato částka byla použita 

např. na cestovné, MS a SP, startovné a poplatky NBC. V roce 2016 obdržíme 278 500 Kč. Dotace 

z tohoto programu, kterou jsme od MŠMT obdrželi, nemohla pokrýt náklady spojené s přípravou 

a samotnou účastí naší repre na MS a SP. Rozdíl je pokryt z dotačního titulu č. V a je to částka 

cca 900 000 Kč. Na Program II – talentovaná mládež jsme obdrželi 311 600 Kč / rok 2016 to bude 

312 600 Kč. Čerpána byla na medaile, poháry, cestovné, pronájem TVZ atd. Další dotace Program 

IV – provoz a údržba 963 300 Kč / rok 2016 bude 817 000 Kč. Tyto prostředky byly nárokovány 

od oddílů a po schválení na MŠMT na tyto oddíly odeslány. Program V – Činnost sportovních 

svazů byla dotace 4 376 900 Kč z toho ČKA po rozdělení dostala 66 % což je 2 888 754 Kč / rok 

2016 po rozdělení 2 686 530 Kč. Na tento program přichází nejvíce peněz, ale také díky tomuto 



programu můžeme dofinancovat ztráty státní reprezentace, jak jsem již zmínila. Dále jsou tyto 

prostředky čerpány např. na cestovné, nájmy TVZ, poštovné, soustředění, rozhodčí apod. Mimo 

tyto státní dotace od roku 2014 nám je poskytována dotace z loterií. Tato dotace je určena na 

mládež do 19 let. V roce 2014 může disponovat ČKA částkou 1 163 000 Kč, v roce 2015 částkou 

1 288 050 Kč a v roce 2016 jsme obdrželi zálohu 489 000 Kč. Z těchto peněz se platí např. školení 

trenérů, video, letní školy, nábory a budou se kupovat na kuželny malé koule. Rok 2016 je 

posledním rokem, kdy tyto peníze půjdou na svazy. 

Jako každým rokem byl schválen příspěvek krajům na rok 2016 ve výši 240 000 Kč. 

Rok 2015 skončil pro náš svaz plusovým zůstatkem cca 75 000 Kč a na účtu máme 2 865 910 Kč a 

z toho je krajů, které mají účetnictví na svazu 460 000 Kč.  

 

5. Informace z konference NBC 

Zprávu přednesl prezident ČKA Petr Vaňura a byl doplněn Jiřím Jančálkem. 

Podal zprávu z konferencí NBC a WNBA. Byla vytvořena skupina, která zažádala o mimořádnou 

konferenci. Ta proběhla v Lucembursku. První konference bohužel nebyla usnášeníschopná, při 

druhé konferenci všechny návrhy hlasováním zamítnuty. NBC by měla být zajedno, ale nyní 

podle zkušeností tomu bohužel takto není. 

  

6. Diskuze 

Předseda STK Hahuš Slavík podal informaci o finálním jednání statutu ČKA – ČBA + 14 krajů. Do 

podzimu budou mít kraje své právní subjektivity. 

Hendrych Jaromír Co bude stát svaz zavedení Interligy? 
 
Jančálek Jiří  Účast na jednáních ohledně Interligy, zaplacení programu,web, logo 
 
Hendrych Jaromír Pokud vítěz Interligy (český) bude mít odměnu, mělo by být zveřejněno 
 
Tlamka Vladimír Skeptický k Interlize. Hovořil k mezinárodní situaci, která je složitá, 

děkuje a zároveň prosí o vytrvání Petra Vaňury v boji na této úrovni. 
 

Muller Michal Zda by smíšené družstvo při postupu z divize do III. ligy mohlo zůstat 
dále smíšené? 

 
Slavík Hanuš Již několikrát bylo projednáno na VV a byl názor zachování stávajícího 

systému. Znovu se otevře tato otázka. 
 

Bok Karel Přiklání se také, byla v plzeňském kraji diskuse, zda povolit smíšené 
družstvo ve III. lize. 



Požadavek na kraje o prodiskutování tohoto návrhu a na příští VR bude projednáno. 

 

Hendrych Jaromír Vznést dotaz o snížení poplatku na NBC za člena. 

Vaňura Petr Dalo se také jako jeden z požadavků na NBC (např. angličtina jako úřední 

jazyk), ale neprošlo to. 

Kohlíček Pavel Kterých oblastí se týká úprava Sportovně-technických předpisů? 

Hanuš Slavík Elektronické evidence. 

Kohlíček Pavel Proč se ruší průkazy? 

Kozák Jan Malé koule do oddílů? 

Bína Petr Bude vypsáno do půlky srpna výběrové řízení. 

Poděkování za video na údržbu kuželny! 

Slavík Hanuš ČKBF bylo pozváno na setkání s ministryní Valachovou. Na VH ČUS přišel 

premiér Sobotka. Doufá, že sport bude stále vnímán jako důležitý. 

Hendrych Jaromír Prosí o zveřejnění, kdo je školitelem III. třídy. 

Zveřejnit seznam lektorů trenér + rozhodčí. 

      

7. Usnesení VR ČKA 

Výkonná rada ČKA 
 

Bere na vědomí      - zprávu o činnosti VV ČKA 

- zprávu o hospodaření 

- zprávu z konference NBC 

- zprávu o plnění usnesení z minulé VR 

Doporučuje VV  - zabývat se připomínkami vznesenými přítomnými delegáty 
 
 
Hlasování o usnesení:   proti     0 

zdržel se     0 
ostatní  PRO 

 
 
Usnesení bylo jednomyslně přijato. 



8. Závěr 

Pan Petr Vaňura všem poděkoval za účast, popřál pěkné léto a úspěšné vykročení do nové 

sezony 2016/17. 

Akce bude zakončena slavnostním večerem, na který všechny přítomné srdečně pozval. 
 
Zapsala: Dobešová Naděžda 
Františkovy Lázně 25. 6. 2016 
 
 
 
 

Petr Vaňura, v. r.       Jana Holubová, v. r.  

Prezident ČKA      generální sekretářka ČKA 


