
 

Statut České kuželkářské asociace 

Díl první 

Čl. 1 
Úvodní ustanovení 

1.1. Česká kuželkářská asociace (dále jen "ČKA") je organizační jednotkou České kuželkářské 
a bowlingové federace (dále jen "ČKBF") ve smyslu čl. 12.1 písm. a) Stanov ČKBF. 

1.2. ČKA se ve své činnosti řídí Stanovami ČKBF a tímto statutem. 

1.3. Anglický překlad názvu ČKA je "Czech Ninepin Bowling Association" ("CNBA"). 

1.4. Německý překlad názvu ČKA je "Tschechische Sportkegler Assoziation" ("TSKA"). 

Čl. 2 
Cíl činnosti 

2.1. Cílem činnosti ČKA je rozvíjet, propagovat a vytvářet podmínky pro kuželkářský sport 
v České republice a zajišťovat reprezentaci České republiky ve světě. 

Díl druhý 

Čl. 3 
Orgány ČKA 

3.1. Orgány ČKA jsou zejména: 
a) Valná hromada České kuželkářské asociace (dále jen "VH ČKA"); 
b) Výkonný výbor České kuželkářské asociace (dále jen "VV ČKA"); 
c) Výkonná rada České kuželkářské asociace (dále jen "VR ČKA"); 
d) Výkonný výbor krajského kuželkářského svazu (dále jen "VV KKS"); 
e) Výkonný výbor okresního, resp. městského kuželkářského svazu (dále jen "VV OKS", 

resp. "VV MKS"); 
f) Disciplinární komise České kuželkářské asociace (dále jen "DK ČKA"); 
g) Odborné komise zřízené dle tohoto statutu. 
h) Mezi orgány ČKA uvedenými pod písm. a) až e) je vertikální vztah nadřízenosti a 

podřízenost v pořadí tak, jak jsou jednotlivé orgány uvedeny. Nejvyšším orgánem je VH 
ČKA. 

3.2. Volební období volených orgánů je čtyřleté. 

Čl. 4 
Volení funkcionáři 

4.1. Volenými funkcionáři jsou: 
a) prezident ČKA; 
b) viceprezident ČKA. 
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4.2. Funkce volených funkcionářů vzniká dnem zvolení a zaniká dnem nové úspěšné volby 
voleného funkcionáře, případně dnem odvolání voleného funkcionáře, nejpozději však 
uplynutím čtyř let.  

4.3. Volba volených funkcionářů se řídí Volebním řádem VH ČKA. 

Čl. 5 
Valná hromada ČKA 

5.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem ČKA. Je svolávána jedenkrát za čtyři roky. VV ČKA 
určuje místo konání nejméně jeden měsíc a termín nejméně 3 měsíce před jejím konáním a 
uvědomí o tom neprodleně všechny členy ČKA. 

5.2. VV ČKA je povinen svolat VH ČKA i v termínu kratším než 4 roky, požádá-li o to: 
a) nadpoloviční většina delegátů s hlasem rozhodujícím, kteří měli právo účasti na poslední 

VH ČKA, 
b) VR ČKA. 

5.3. VV ČKA má právo svolat Valnou hromadu ČKA i v termínu kratším než 4 roky. 

5.4. Valné hromady svolané podle čl. 5.1 až 5.3 se účastní delegáti s hlasem rozhodujícím a jiné 
osoby, pozvané VV ČKA a VR ČKA, s hlasem poradním, včetně generálního sekretáře 
ČKA. 

5.5. Delegáty s hlasem rozhodujícím jsou: 
a) prezident ČKA a viceprezident ČKA; 
b) zástupci každého krajského kuželkářského svazu; počet zástupců se určí podle počtu 

registrovaných členů příslušného krajského svazu k 31.12. kalendářního roku předchá-
zejícímu roku konání valné hromady takto: do 500 členů včetně – jeden zástupce, 501 až 
800 členů – dva zástupci a 801 a více členů – tři zástupci. 

c) po jednom zástupci z každého oddílu majícího ke dni svolání VH, zastoupení v nejvyšší 
ligové soutěži družstev.  

5.6. Delegáty s hlasem rozhodujícím mohou být osoby řádně registrované v ČKBF (sportovní 
odvětví kuželky), které ke dni konání valné hromady dosáhly nejméně 18 let věku. 

5.7. K platnosti usnesení či rozhodnutí VH je třeba většiny hlasů přítomných delegátů s hlasem 
rozhodujícím. 

5.8. Valná hromada má pravomoc rozhodovací a kontrolní. 

5.9. Valná hromada: 
a) schvaluje Jednací řád a Volební řád valné hromady; 
b) volí mandátovou, volební a návrhovou komisi; 
c) projednává zprávu o činnosti a hospodaření ČKA za období od konání poslední valné 

hromady; 
d) volí a odvolává volené funkcionáře ČKA v souladu s Volebním řádem valné hromady. 

Čl. 6 
Výkonný výbor České kuželkářské asociace 

6.1. Výkonný výbor ČKA rozhoduje a operativně řídí činnost na úseku kuželkářského sportu, 
pokud není Statutem ČKA nebo jinými závaznými předpisy určeno jinak. 
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6.2. Výkonný výbor České kuželkářské asociace se skládá z prezidenta ČKA, viceprezidenta 
ČKA a předsedů odborných komisí určených prezidentem ČKA. 

6.3. Jménem VV ČKA jedná její prezident, v případě jeho nepřítomnosti viceprezident nebo 
jiná výkonným výborem pověřená osoba. 

6.4. Prezident ČKA 
a) ustavuje a ruší odborné komise; vždy musí ustavit komisi pro oblast řízení celostátních 

mistrovských soutěží, komisi pro oblast státní reprezentace a komisi pro oblast ekono-
miky – předsedy těchto komisí prezident ČKA vždy určí jako členy VV ČKA; 

b) jmenuje a odvolává předsedy odborných komisí ČKA; 
c) vydává Organizační a jednací řád VV ČKA (dále jen "OJŘ"), ve kterém zejména 

definuje organizační strukturu, rozhodovací pravomoci odborných komisí a zásady 
jednání a rozhodování VV ČKA. 

6.5. Výkonný výbor přijímá usnesení nadpoloviční většinou hlasů všech jeho členů. 

6.6. Výkonnému výboru ČKA je vyhrazeno rozhodovat ve věcech jemu svěřených Stanovami 
ČKBF, vnitřními předpisy ČKBF a tímto statutem. 

6.7. Výkonný výbor ve vztahu ke kuželkářskému sportu zejména: 
a) zabezpečuje plnění usnesení VH ČKBF a VH ČKA; 
b) schvaluje vznik, zánik a počet KKS; 
c) rozhoduje o hospodaření s přidělenými finanční prostředky v souladu s vlastními ekono-

mickými směrnicemi a dalšími obecně závaznými právními předpisy; 
d) zřizuje v nezbytně nutném rozsahu sekretariát, stanoví jeho personální obsazení, náplň 

práce a pravomoci; 
e) zajišťuje informovanost veřejnosti o své činnosti a celkovém dění; 
f) schvaluje sportovně technické předpisy, jako např. pravidla, soutěžní řád, kritéria pro 

kolaudaci sportovních drah a případné změny těchto dokumentů; 
g) schvaluje a vydává ekonomické směrnice, které jsou závazné pro oblast kuželkářského 

sportu; 
h) provádí závazný výklad jím vydaných dokumentů; 
i) schvaluje nominaci hráčů a členů vedení na světová a evropská mistrovství, mezistátní 

utkání a pod.; 
j) jmenuje trenéry státní reprezentace; 
k) schvaluje druhy mistrovských soutěží řízených VV ČKA; 
l) rozhoduje s konečnou platností o odvolání proti prvoinstančním rozhodnutím svých 

odborných komisí a Disciplinární komise ČKA; 
m) zajišťuje styk s orgány WNBA (World Ninepin Bowling Association) a NBC-WNBA 

(sekce Ninepin Bowling Classic in der WNBA). 

6.8. Členové výkonného výboru jsou povinni zúčastňovat se zasedání VV, řídit se stanovami 
ČKBF, tímto statutem a rozhodnutími VH ČKBF a ČKA, Prezidia ČKBF a VV ČKA, 
vykonávat svoji funkci zodpovědně ku prospěchu kuželkářského sportu, dbát jeho zájmů a 
posilovat jeho společenské postavení. 

6.9. Pokud se předseda odborné komise nemůže účastnit jednání VV ČKA, je oprávněn zmocnit 
svým plnohodnotným zastupováním člena své odborné komise. O této skutečnosti je 
povinen neprodleně informovat písemně prezidenta ČKA a sekretariát ČKA. 
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6.10. Odborné komise ČKA rozhodují s konečnou platností o odvolání proti rozhodnutí 
příslušných odborných komisí krajských kuželkářských svazů, respektive o odvolání proti 
rozhodnutí VV KKS, vydaných v I. instanci. 

Čl. 7 
Výkonná rada ČKA 

7.1. Členy Výkonné rady ČKA jsou: 
a) prezident a viceprezident ČKA; 
b) maximálně 8 předsedů odborných komisí VV ČKA určených prezidentem ČKA; 
c) dva zástupci z každého výkonného výboru krajského kuželkářského svazu; 
d) předseda DK ČKA. 

7.2. Členové výkonné rady jsou povinni zúčastňovat se zasedání VR, řídit se stanovami ČKBF, 
tímto statutem a rozhodnutími VH ČKBF, ČKA a Prezidia ČKBF, vykonávat svoji funkci 
zodpovědně ku prospěchu kuželkářského sportu, dbát jeho zájmů a posilovat jeho 
společenské postavení. 

7.3. Zasedání Výkonné rady ČKA svolává VV ČKA zpravidla jedenkrát ročně. 

7.4. VV ČKA je povinen svolat VR ČKA, požádají-li o to alespoň tři krajské kuželkářské svazy. 

7.5. Výkonná rada ČKA je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů VR 
ČKA. 

7.6. K platnosti usnesení či rozhodnutí VR ČKA je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných 
členů. 

7.7. Výkonná rada ČKA: 
a) projednává zprávu o činnosti VV ČKA a zprávu o hospodaření ČKA; 
b) schvaluje kritéria pro rozdělení finančních prostředků; 
c) na návrh prezidenta ČKA jmenuje a odvolává předsedu a členy DK ČKA; 
d) schvaluje a vydává disciplinární řád pro oblast kuželkářského sportu a provádí jeho 

závazný výklad; 

Čl. 8 
Krajské kuželkářské svazy 

8.1. Orgány krajských kuželkářských svazů (dále jen "KKS") jsou: 
a) shromáždění zástupců oddílů (dále jen "SZO"); 
b) výkonný výbor krajského kuželkářského svazu (dále jen "VV KKS"). 

8.2. Shromáždění zástupců oddílů 
a) Členy shromáždění jsou členové VV KKS a po jednom zástupci z každého kuželkář-

ského oddílu příslušného kraje. 
b) SZO jedná zpravidla jedenkrát ročně, minimálně jedenkrát za čtyři roky. 
c) SZO je usnášení schopné za účasti nadpoloviční většiny svých členů. 
d) SZO přijímá usnesení nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. 
e) SZO je svoláváno VV KKS nejméně jeden měsíc před termínem jejího konání, o čemž 

vyrozumí všechny členy SZO a VV České kuželkářské asociace. 
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8.3. Shromáždění zástupců oddílů zejména: 
a) projednává zprávu o činnosti VV KKS za uplynulé období; 
b) schvaluje kritéria pro rozdělení finančních prostředků přidělených regionálnímu kužel-

kářskému svazu; 
c) po skončení volebního období provede volby předsedy KKS a členů VV – pro tento účel 

vydá volební a jednací řád. 

8.4. Výkonný výbor KKS 
a) počet členů výkonného výboru jsou minimálně tři osoby; 
b) VV je usnášení schopný za účasti nadpoloviční většiny svých členů; 
c) VV přijímá usnesení nadpoloviční většinou hlasů svých členů; 
d) jménem KKS jedná jeho předseda nebo jiná osoba pověřená VV KKS; 
e) VV je ze své činnosti odpovědný SZO kraje a VV ČKA v rozsahu určeném rozhodo-

vacími pravomocemi těchto orgánů. 

8.5. Výkonný výbor zejména: 
a) zabezpečuje plnění úkolů zadaných VV ČKA; 
b) zabezpečuje činnosti KKS v období mezi jednáními SZO kraje; 
c) řídí mistrovské soutěže v oblasti své působnosti; 
d) ustavuje odborné komise; schvaluje jejich personální obsazení na návrh jejich předsedů; 
e) určuje pravomoci a rozsah působnosti odborných komisí; 
f) schvaluje druhy soutěží řízených KKS; 
g) schvaluje vznik, zánik a počet OKS; 
h) může provést kooptaci maximálně 50% členů VV KKS v období mezi zasedáními SZO 

kraje; 
i) při své činnosti se řídí Stanovami ČKBF, tímto statutem, nařízeními VV ČKA a obecně 

závaznými právními předpisy. 

Čl. 9 
Okresní a městské kuželkářské svazy 

9.1. Okresní (městský) kuželkářský svaz může být založen v okrese (ve městě), ve kterém jsou 
alespoň tři kuželkářské oddíly. Není-li tato podmínka splněna, lze založit OKS za účasti 
oddílu/-ů ze sousedícího okresu, který zároveň nemá vlastní OKS tak, aby podmínka tří 
kuželkářských oddílů byla splněna. 

9.2. Orgánem OKS, resp. MKS, jsou: 
a) shromáždění zástupců oddílů; 
b) výkonný výbor. 

9.3. Shromáždění zástupců oddílů 
a) Členy SZO jsou členové VV OKS, resp. VV MKS, a po jednom zástupci z každého 

kuželkářského oddílu příslušného okresu (města). 
b) SZO zasedá zpravidla jedenkrát ročně, minimálně jedenkrát za čtyři roky. 
c) SZO je usnášení schopné za účasti nadpoloviční většiny svých členů. 
d) SZO přijímá usnesení nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. 
e) VV OKS, resp. VV MKS, může v případě potřeby rozhodnout o svolání mimořádného 

SZO. 
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9.4. Shromáždění zástupců oddílů zejména: 
a) projedná zprávu o činnosti VV za uplynulé období; 
b) po skončení volebního období provede volby předsedy OKS, resp. MKS, a členů VV – 

pro tento účel schvaluje volební řád SZO. 

9.5. Výkonný výbor 
a) VV přijímá usnesení nadpoloviční většinou hlasů všech členů; 
b) schvaluje druhy soutěží řízených OKS, resp. MKS. 

9.6. Výkonný výbor zejména: 
a) zabezpečuje plnění usnesení SZO; 
b) řídí mistrovské soutěže v oblasti své působnosti; 
c) zřizuje komisi pro rozhodnutí ve věci podání námitky dle Soutěžního řádu. 

Čl. 10 
Disciplinární komise České kuželkářské asociace 

10.1. DK ČKA je nejméně tříčlenná. Jejím jménem jedná předseda. 

10.2. Rozhoduje o disciplinárních proviněních v souladu s Disciplinárním řádem ČKA. 

10.3. DK ČKA je ze své činnosti odpovědná Výkonné radě ČKA. 

Díl třetí 

Čl. 11 
Statutární orgány 

11.1. Statutárním orgánem České kuželkářské asociace je její výkonný výbor. Jménem výkon-
ného výboru jedná prezident ČKA. V době jeho nepřítomnosti ho zastupuje v plném roz-
sahu viceprezident ČKA nebo Výkonným výborem ČKA pověřená osoba. 

Čl. 12 
Zásady hospodaření 

12.1. Majetek ČKA tvoří hmotný majetek, pohledávky a jiná majetková práva. 

12.2. Zdrojem majetku ČKA jsou: 
a) podíl na dotaci z ČSTV a z MŠMT ČR; 
b) členské příspěvky od fyzických a právnických osob; 
c) příjmy z podnikatelské činnosti; 
d) dary; 
e) příjmy z reklam a sponzorské činnosti; 
f) jiné příjmy. 

 6



Díl čtvrtý 

Čl. 13 
Kuželkářské oddíly 

13.1. Kuželkářské oddíly jsou povinny řídit se v oblasti vlastní kuželkářské sportovní činnosti 
Stanovami ČKBF, tímto Statutem ČKA a vnitřními předpisy a rozhodnutími jednotlivých 
orgánů ČKA; zejména Pravidly, Soutěžním řádem, Disciplinárním řádem, Přestupním 
řádem, Rozpisy příslušných mistrovských a nemistrovských soutěží a Ekonomickými 
směrnicemi, které mají přímý vztah ke sportovní činnosti (např. směrnice pro odměňování 
rozhodčích a pod.). 

Díl pátý 

Čl. 14 
Přechodná a závěrečná ustanovení 

14.1. Tento statut byl schválen Prezidiem České kuželkářské a bowlingové federace dne 
15. prosince 2005 a nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006. 

14.2. Rozhodnutí učiněná před nabytím účinnosti tohoto statutu v souladu se statutem ČKA ze 
dne 15. června 2001, ve znění jeho změn, zůstávají nadále v platnosti a účinnosti. 

14.3. Závazný výklad statutu provádí Prezidium ČKBF. 
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