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1. Základní charakteristika 

Spolek s názvem Česká kuželkářská a bowlingová federace (dále jen „ČKBF“) je samosprávný a 
dobrovolný svazek členů, kterými jsou jednak fyzické osoby a dále kuželkářské a bowlingové oddíly a 
kluby (dále jen „oddíly“), jejichž účelem a hlavní činností je provozování a podpora kuželkářského a 
bowlingového sportu a jsou ustaveny jako samostatné právnické osoby (dále také jen „subjekty“).  
 
ČKBF je uznávanými představiteli kuželkářského a bowlingového sportu na území České republiky a 
tato sportovní odvětví zastupují i na mezinárodní úrovni jako člen celosvětové střešní organizace 
bowlingového a kuželkářského sportu - organizace IBF (nástupce WorldBowling/FIQ) a jeho složek 
WorldNinepin Bowling Association (WNBA) a EuropeanTenpin Bowling Federation (ETBF).  
 
ČKBF řídí kuželkářský sport (devět kuželek) a bowlingový sport (deset kuželek) na území celé České 
republiky prostřednictvím svých organizačních jednotek: a) Česká kuželkářská asociace (zkráceně 
„ČKA“); b) Česká bowlingová asociace (zkráceně „ČBA“). 
 
 

2. Účel, hlavní a vedlejší činnost 

Základním účelem a hlavní činností ČKBF je zejména:  
a) vytvářet optimální podmínky k provozování sportovní a obdobné činnosti, která se realizuje v 

jeho členských subjektech, případně i mimo tyto subjekty;  

b) zabezpečovat rozvoj kuželek a bowlingu vytvářením podmínek pro jejich provozování a 
zabezpečovat péči o členskou základnu;  

c) reprezentovat kuželky a bowling na území ČR;  

d) zajišťovat státní sportovní reprezentaci;  

e) z pověření mezinárodní organizace zabezpečovat pořádní sportovních soutěží světové a evropské 
úrovně;  

f) podílet se na vytváření potřebných ekonomických, finančních a materiálních podmínek, které 
směřují k podpoře sportovních a tělovýchovných aktivit v členských subjektech;  

g) prosazovat a chránit zájmy a práva členských subjektů vůči státním, politickým a jiným orgánům a 
dalším organizacím ve věcech, kdy se jedná o otázky přesahující působnost jednoho členského 
subjektu;  

h) zajišťovat v oblasti kuželek a bowlingu vzdělávání a školení;  

i) vyhlašovat a spoluorganizovat programy rozvoje kuželek a bowlingu; prostřednictvím těchto 
programů napomáhat zapojování zejména mládeže do sportovní činnosti a smysluplného trávení 
volného času a touto veřejně prospěšnou činností přispívat k rozvoji veřejného blaha;  

j) podporovat rekreační formy kuželek a bowlingu;  

k) spravovat vlastní majetek. 

 
ČKBF může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost 
spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti a tím vytvářet ekonomickou základnu pro plnění 
svého účelu. V letech 2017-2021 žádnou takovou činnost neprovozovala. 
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3. Hospodaření ČKBF v letech2017-2020 

Česká kuželkářská a bowlingová federace tvoří pouze střešní organizaci, tzn., že řídí kuželkářský a 
bowlingový sport prostřednictvích svých organizačních jednotek, České kuželkářské asociace a České 
bowlingové asociace, které mají na základě stanov ČKBF vlastní odvozenou právní subjektivitu. Tyto 
asociace vedou vlastní účetnictví včetně vybírání členských příspěvků a organizování sportovní 
činnosti ve svých odvětvích. 
 
Příjmy ČKBF v letech 2017-2020 tvořily státní dotace (MŠMT), dary Českého olympijského výboru 
z loterií a část vybraných členských příspěvků poskytnutých oběma pobočnými spolky. 
 
Čerpání darů ČOV z loterií pro sledované období začalo již v roce 2016, kdy byly obdrženy 3 splátky 
v celkové výši 1 708 000 Kč, 4. splátka byla obdržena v lednu 2017 ve výši 857 000 Kč a poté jsme 
obdrželi ještě finální splátku 3 000 Kč. Celkem jsme tedy od ČOV obdrželi poslední dar ve výši 
2 568000 Kč. Tyto finance byly určeny na mládež a bylo možné je čerpat v období tří let od obdržení 
daru, tedy do konce roku 2020. Celá tato získaná částka byla rozdělena rovným dílem mezi ČKA a ČBA 
(každá asociace získala 1 284000 Kč) a poté řádně ČOV vyúčtována.  
 
VH v červnu 2017 uložila zvolenému vedení zintenzivnit aktivity pro navyšování dotačních prostředků. 
Po celé sledované období probíhala jednání a vyhledávání cest k tomuto postupnému navyšování, 
včetně zajištění všech podkladů - rejstříky, koncepce, výkaznictví, výsledky atd. Můžeme konstatovat, 
že naše snažení bylo úspěšné především v programech I a II (Reprezentace a Talent) a především 
v dotacích pro materiální zabezpečení. 
 

Rok Reprezentace Talent Organizace 
sportu 

Materiální 
vybavení 

Celkem 

2017 799 700 Kč 849 500 Kč 8 730 000 Kč 0 Kč 10 379 200 Kč 

2018 1 292 000 Kč 2 059 000 Kč 9 002 000 Kč 0 Kč 12 353 000 Kč 

2019 1 421 200 Kč 2 059 000 Kč 8 441 820 Kč 1 150 000 Kč 13 072 020 Kč 

2020 1 563 320 Kč 1 853 100 Kč 8 357 402 Kč 320 000 Kč 12 093 822 Kč 

 
V roce 2019 MŠMT vyhovělo naší další dotační žádosti, směřované na technické vybavení pro bowling 
a poskytlo 80% prostředků na zakoupení duální mazačky Kegel Flex a prvního tréninkového modulu 
Kegel Specto a Kegel Torch X, v celkové výši 1 150 000 Kč. 
 
MŠMT vyhovělo naší žádosti o dotaci i v roce 2020, na tréninkový modul Specto pro centrum 
Bowlingu Brno a opět poskytlo 80% nutných finančních prostředků na nákup tohoto vybavení, tedy 
celkem 320 000 Kč. V obou případech Česká bowlingová asociace uhradila požadovaných 
minimálních 20% z vlastních zdrojů, a to formou daru ČKBF pro dotaci z roku 2019, resp. dobrovolně 
zvýšeného odvodu členských příspěvků od ČBA směrem k ČKBF pro dotaci z roku 2020. 
 
Všechny výše uvedené dotace byly čerpány dle účelového určení MŠMT a v souladu s metodikou 
jednotlivých programů, účelně a hospodárně. Státní dotace byly řádně vyúčtovány. 
 
Prezidium asociace jednalo a snažilo se vyjednávat s MŠMT a poté s NSA o dalších dotačních 
možnostech. Poté, co jsme řádně připravili podklady a podali všechny žádosti na Národní sportovní 
agenturu o dotace pro rok 2021, jsme obdrželi na tento rok (2021) na dotacích částku o 5% vyšší, než 
byla v roce 2020.  
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Posledním zdrojem příjmů organizace pak jsou členské příspěvky přijaté od pobočných spolků: 
 

Rok ČBA ČKA Celkem 

2017 49 590Kč 87 950 Kč 137 540 Kč 

2018 51 090 Kč 78 750 Kč 129 840 Kč 

2019 52 160 Kč 78 500 Kč 130 600 Kč 

2020 146 760 Kč 78 190 Kč 224 950 Kč 

 
Jak bylo výše uvedeno, organizace usiluje o vyrovnané hospodaření, jak vyplývá z jejího účelového 
zaměření i skladby příjmů. Veškeré náklady a výnosy (výdaje a příjmy) odpovídají plánu na uvedené 
období. Níže naleznete přehled hospodářských výsledků federace za jednotlivá období:  
 

Rok Hospodářský výsledek  
(před zdaněním v tisících Kč) 

2014  1 057 *) 

2015     320 *)  

2016     310 *) 

2017 -1 793 *) 

2018 -27 

2019 125 

2020          308 **) 
*) Bilance v roce 2014-2017 je ovlivněna časovým rozlišením mezi přijetím jednotlivých splátek daru ČOV a jejich 
postupnému uvolňování pro použití oběma pobočnými spolky, pro úplnost tedy uvádíme i hospodářské výsledky 
z let 2014 až 2016. 
**) Výrazně kladný hospodářský výsledek v roce 2020 je dán časovým rozlišením přijetí daru ČBA (povinné 20% 
spoluúčasti z vlastních zdrojů pro čerpané dotace na materiální vybavení). 

 
Organizace stále vykazuje dostatek finančních prostředků pro realizaci své hlavní činnosti 
v následujícím období. 
 
V březnu 2020 ČKBF pořídila pro potřeby obou asociací v rámci akce Proace Prosport podporovaný 
Českým olympijským výborem na operativní leasing vozidlo Toyota Proace Verso Shuttle. Veškeré 
náklady na tento leasing i provoz vozidla nesou ČBA a ČKA (poměrnou část celkových nákladů 
odpovídajících využití). Náklady ze strany ČKBF jsou tedy nulové, resp. přesně odpovídají 
předfakturaci oběma asociacím. 
 
V roce 2018 ČKBF zaměstnávala dva zaměstnance (hlavní pracovní poměr), v roce 2019 jednoho 
zaměstnance a od dubna 2020 již jen jednoho zaměstnance na dohodu o pracovní činnosti. 
Zaměstnanci na hlavní pracovní poměr nyní působí a jsou vedeni v pobočných spolcích. Všechny 
mandatorní a další činnosti federace jsou řešeny službami a fakturací třetích stran nebo v rámci 
DPČ/DPP. 
 
ČKBF hospodařila po celé sledované období 2017-2020 správně, hospodárně, účelně, efektivně, 
podávala daňová přiznání, plnila si všechny státem zákonné povinnosti  a jednala se vší obezřetností a 
s péčí řádného hospodáře. Všechny účetní uzávěrky za sledované období, rozvahy a výsledovky ČKBF, 
ale i výsledovky a rozvahy pobočných spolků, České kuželkářské asociace a České bowlingové 
asociace byly pravidelně zveřejňovány a jsou k dispozici ve veřejném rejstříku v souladu s platnou 
legislativou. Věříme, že Valné hromadě jsou tyto informace o hospodaření dostačující. 
 
Zprávu sestavili:  Ing. Karel Vopička a Ing. Jana Holubová 
V Praze dne 15. června 2021 


