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Z Á P I S  

ze zasedání výkonného výboru ČKA, 

konaného dne 7. 9. 2016 v Praze 

 

Přítomni:  Petr Vaňura, Naděžda Dobešová, Hanuš Slavík, Jiří Jančálek, Pavel Mecerod, František 
Majer, Jaromír Šula, Jana Holubová  

Omluveni: Petr Streubel, Petr Bína  

 

1. Zahájení 
Zasedání zahájil a řídil prezident ČKA Petr Vaňura.  

 
 

2. Kontrola zápisu a plnění úkolů 
Zápis z minulého zasedání schválen bez připomínek. 

 
Plnění úkolů:   

04/16   trvá 

06/16   trvá 

11/16   trvá 

45/16   trvá 

51/16   trvá 

23/16   splněno 

35–44/16  splněno 

46–50/16  splněno 

 52–55/16  splněno 

 

3. Zpráva prezidenta 
• MS 2019 v Rokycanech – od NBC obdržen návrh smlouvy o uspořádání MS, připravit pověření ČKA,  

• vypsat výběrové řízení na pořadatele Světového pohárů jednotlivců 2019, minimálně šestidráhová 
kuželna, 

• Superpohár – informace o průběhu, akce hodnocena pozitivně, poděkovat oddílu KC Orel Ivančice, 
schválena odměna 300 Kč navíc rozhodčímu, který řídil celou akci sám, 
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• veřejná zakázka na koule pro mládež – obdržena 1 nabídka, která nesplňovala podmínky, nutné 
připravit novou veřejnou zakázku,  

• informace z WNBA – ustanoveny 3 pracovní skupiny (PS): 
1. PS se bude zabývat sloučením ekonomické stránky 
2. PS se bude zaměřovat na organizaci MS v sekcích 
3. PS je zastoupena prezidentem WNBA a prezidenty jednotlivých sekcí (NBS, NBN, NBC – 
prezident Schweikardt pověřil Petra Vaňuru), 

• firma FUNK má zájem o spolupráci s firmou z České republiky, která by se zabývala výrobou 

bezšňůrových stavěčů, 

• webové stránky nového WNBA by měl navrhnout, vytvořit a spravovat Petr Streubel. 
 

 

4. Zpráva sekretářky 
• Programy státní podpory sportu na rok 2017 stále nevyhlášeny, informace ze setkání s ministryní 

MŠMT Valachovou, předpoklad vydání je konec září, 

• návrh na rozdělení části finančních prostředků z loterií krajským svazům na práci s mládeží, 
připravit klíč dělení, 

• požadavek sekretariátu k předsedům komisí – dostatečně dopředu hlásit každou akci, aby byl čas 
na jejich přípravu, předložit rozpočet akce a požadavky k objednávkám, 

• VV doporučuje oddílu KK Blansko zažádat o státní dotaci na uspořádání Světového poháru družstev 
2017, 

• informace o mezinárodních přestupech, 

• časté dotazy ke schváleným rekordům ČR, nutné provést aktualizaci,  

• doporučení vyvěšení seznamu vyznamenání ČKA na webových stránkách, 

• SP U23 a SP dospělých 2017 – změna místa konání, nové místo zatím neznáme, nominace 
mezinárodních rozhodčích J. Tůmy a L. Hetcla, schválena jejich doprava s výpravami ČR,  

• nutné předpřipravit seznam širší juniorské a seniorské reprezentace pro potřeby MŠMT. 
  

 

5. Zprávy předsedů komisí 

STK – Hanuš Slavík 

• Schválen rozpis Poháru ČKA 2016/17, 

• schválen rozpis Superpoháru 2016 per rollam dne 14. 8. 2016 

• schváleny změny STP,  

• informace z přípravy ligových soutěží, oddíl SKK Náchod odhlásil ženské družstvo z II. KLZ, STK 
rozhodla, že udělí pokutu, bez DŘ, 

• schválena změna termínu konání MČR 2017:  
22.–23. 4. 2017  kategorie žáků 
29.–30. 4. 2017  kategorie dorostu a juniorů 
6.–7. 5. 2017  kategorie dospělých a seniorů. 

 

EK – Naděžda Dobešová 

• schválena nová ekonomická směrnice č. 3/2016, kde se mění sazby odměňování rozhodčích včetně 
Interligy, 

• pro rozhodčí Interligy schválena v soutěžním ročníku 2016/17 odměna ve výši 330 Kč, jedná se 
o utkání uskutečněná v ČR. 
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KSR – Jiří Jančálek  

• elektronická evidence členské základny připravena ke spuštění, P. Streubelovi bude předán stav 
k 5. 9. 2016 k aktualizaci, do spuštění bude dále aktualizaci provádět J. Šula, 

• informace z účasti na oslavě 60. výročí založení klubu ŠKK Trstená, 
• informace z aktivu rozhodčích Interligy, který se konal v Bratislavě – schváleno proplacení 

cestovného zúčastněným českým rozhodčím, 
• návrh Disciplinárního řádu Interligy (pokud nebude schválen, bude platit DŘ ČKA), 
• do DK Interligy je nutné delegovat 1 zástupce ČR, 
• předloženy návrhy loga Interligy, 
• požadavek na řešení ubytování české výpravy pro MS 2017 v německém Dettenheimu, 
• schváleny akce KSR: 

26.–27. 11. 2016 KS dorostenecké reprezentace, místo Olomouc, výprava 12 hráček + 12 hráčů 
+ 5 vedení 

26.–27. 11. 2016 KS ženské a mužské reprezentace, místo Blansko, výprava 12 hráček + 12 hráčů 
+ 4 vedení 

únor 2017 trenéři dorostenecké reprezentace využijí ke sledování užšího výběru 
reprezentantů turnaje ČPD, reprezentantům bude doporučeno, kterých 
turnajů se mají zúčastnit; trenérům schváleno proplacení cestovného  

25. 3. 2017 MU CZE–SVK a MU SVK–CZE (dorost i dospělí), jedna kategorie odehraje MU 
v ČR, druhá kategorie na SVK, zatím není upřesněno, 

• informace z Mezinárodního kempu mládeže, který proběhl v srbském Vrbasu. 

 
 
TK – Pavel Mecerod 

• informace o proběhlých kolaudacích, 3 nové kuželny – Trutnov, Ratíškovice, Zahořany, 
• diskuze ke gumám používaných na bočnicích. 

 

KR – Lukáš Hlavinka 

• Zpráva z proběhlých seminářů a školení rozhodčích II. třídy v Blansku a Praze, 93 účastníků, 15 nově 
vyškolených rozhodčích II. třídy, 

• krajské svazy podaly návrh na udělení I. kvalifikační třídy dvěma rozhodčím, KR bude tyto rozhodčí 
sledovat, 

• návrh na úpravu Směrnice pro přiznávání kvalifikačních tříd u rozhodčích. 
 

DK – Jaromír Šula 

• Program na zpracování výsledků – v podzimní části soutěžního ročníku 2016/17 se budou zápisy 
vyplňovat dvakrát, 1× on-line a 1× do formuláře „Zápis o utkání“. 
 

TMK – František Majer 

• Probíhá výměna kvalifikačních trenérských průkazů, 
• aktualizace evidence trenérů, 
• školení trenérů – schválen termín při konání Vánočního turnaje mládeže  

       – z důvodu vysokého počtu zrušených účastí v posledním plánovaném termínu,   
          bude od přihlášených účastníků vybírána vratná kauce ve výši 1000 Kč. 
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6. Státní podpora sportu 2016 
• Obdrženy dotace na Programy I, II, IV a V, 
• Z rozhodnutí MŠMT o dotaci na Program IV – Provoz a údržba sportovních zařízení – MŠMT vyřadilo 

z neznámého důvodu dva žadatele, schválen návrh dělení dotace, nutné přichystat smlouvy o 
předání dotací, po obdržení všech podepsaných smluv bude dotace ve schválené výši připsána 
jednotlivým žadatelům na jejich účty. 
 

7. Stanovy, Statut ČKA a pobočné spolky 
• Stanovy a navržené změny ve spolkovém rejstříku schváleny Městským soudem v Praze bez 

jediné výhrady, Statut ČKA bude předložen prezídiu v průběhu září. 
 

8. Pohárové soutěže NBC 
• Osm zástupců nás bude reprezentovat v mezinárodních klubových soutěžích, 
• ve spolupráci s kluby se ve stanovených termínech podařilo zpracovat a odeslat přihlášky A i B, 

prohlášení o dopingu i přihlášky zájemců o CHL 2016/17, startovné uhrazeno, 
• SKK Vrchlabí projevilo zájem o účast na Evropském poháru, možnost účasti ověřena na NBC, 

 
Světový pohár, Bolzano (ITA), 4.–8. 10. 2016 

muži:  SKK Rokycany  
ženy:  TJ Spartak Přerov 
 
Evropský pohár, Bačka Topola (SRB), 3.–8. 10. 2016 

muži:  SKK Vrchlabí 
ženy:  SKK Náchod 
 
Pohár NBC, Straubing (GER), 3.–8. 10. 2016 

muži:  KK Slavoj Praha, TJ Třebíč 
ženy:  KK Slavia Praha, KK Slovan Rosice 
 
 

9.  Různé 
• Dočasné řešení nedodání žákovských koulí – je nutné, aby oddíly, které nemají na své kuželně 

k dispozici žákovské koule, upozornily na tuto skutečnost dopředu své soupeře. Hostujícím 
družstvům bude umožněno přivézt si k utkání vlastní žákovské koule. Pokud žákovskými koulemi 
nebude disponovat ani jedno ze zúčastněných družstev, obrátí se na předsedu KM. 

• Evidujeme dluh KK Slavia Praha ve výši 250 Euro za zaplacenou pokutu NBC za pozdní zrušení účasti 
na Světovém poháru 2015. 

• Příští zasedání VV ČKA se uskuteční 15. 11. 2016 v Brně. 
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U S N E S E N Í: 

VV ČKA schvaluje: 

• odměnu 300 Kč navíc rozhodčímu, který řídil zápasy Superpoháru 
• dopravu mezinárodních rozhodčích J. Tůmy a L. Hetcla s výpravou ČR na Světový pohár U23 a mužů 

a žen 
• rozpis Poháru ČKA 2016/17 
• rozpis Superpoháru 2016 
• změny Sportovně technických předpisů 
• změnu termínů konání MČR 2017 
• novou Ekonomickou směrnici č. 3/2016, platnou od 1. 9. 2016 
• úhradu cestovného rozhodčím Interligy, kteří se zúčastnili školení v Bratislavě 
• plán a termíny akcí KSR – KS dorostu a dospělých, sledování hráčů, MU CZE–SVK a MU SVK–CZE 
• reprezentačním trenérům dorostenecké kategorie úhradu cestovného při sledování hráčů na 

turnajích ČPD 
• konání školení trenérů mládeže při konání Vánočního turnaje krajských výběrů mládeže a výběr 

vratné kauce zájemců ve výši 1000 Kč 
• dělení státní dotace na Provoz a údržbu sportovních zařízení v roce 2016 

 

VV ČKA ukládá: 

56/16 projednat s oddílem Rokycany návrh smlouvy o uspořádání MS, připravit pověření ČKA pro 
zajištění organizace a  

z: prezident, sekretariát 
t: 30. 9. 2016 
 

57/16 vypsat výběrové řízení na pořadatele Světového poháru jednotlivců 2019 
         z: prezident, sekretariát 

t: 30. 9. 2016 
 

58/16 vypsat novou veřejnou zakázku na žákovské koule 
         z: Hlavinka, Bína 

t: 20. 9. 2016 
 

59/16 připravit návrh klíče dělení finančních prostředků z loterií krajským svazům na práci s mládeží 
         z: sekretariát 

t: 31. 10. 2016 
 

60/16 aktualizovat rekordy ČR 
         z: Slavík, Streubel 

t: 31. 10. 2016 
 

61/16 vyvěsit seznam vyznamenání ČKA na webových stránkách 
         z: Jančálek, Streubel 

t: 31. 10. 2016 
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62/16 zpracovat seznamy členů širších reprezentačních družstev mužů, žen, juniorů a juniorek na 
rok 2017 pro MŠMT 

         z: Jančálek 
t: 30. 9. 2016 

 

63/16 zajistit ubytování pro výpravu ČR na MS U18 a MS družstev mužů a žen v Dettemheimu (GER) 
         z: sekretariát, Jančálek 

t: 31. 10. 2016 
 

64/16 zpracovat rozpis Vánočního turnaje dorostu a tento rozeslat krajským svazům,  
         z: předseda KM 

t: 30. 9. 2016 
 

65/16 zajistit kuželnu a ubytování pro Vánoční turnaj dorostu včetně objednávek 
         z: předseda KM, sekretariát 

t: 30. 9. 2016 
 

66/16 zpracovat a odeslat objednávky pro konání KS dorostu v Olomouci a KS dospělých v Blansku 
         z: předseda KSR, sekretariát 

t: 30. 9. 2016 
 
67/16 sledovat vyhlášení programů Státní podpory sportu na rok 2017 a zpracovat potřebné 

podklady 
         z: sekretariát 

t: dle vyhlášení 
 

68/16 připravit novelu Směrnice pro přiznávání kvalifikačních tříd u rozhodčích 
         z: předseda KR 

t: 31. 10. 2016 
 

69/16 připravit program a pozvánku pro školení trenérů mládeže II. třídy 
         z: předseda TMK 

t: 30. 9. 2016 
 

70/16 zpracovat a předložit návrh Statutu ČKA 
         z: Slavík 

t: 30. 9. 2016 
 

Předsedové komisí berou na vědomí, že veškeré změny v plánovaných akcích se budou konzultovat 

sekretariátem. 

 

Zapsala: Jana Holubová 

Schválil: Petr Vaňura 


