
– 1 – 

Zápis z jednání Valné hromady České kuželkářské asociace 
Datum: 13. června 2009 
Místo:  Praha, FTVS, José Martího 31, Praha 
 
Řízením jednání byl pověřen Petr Dobeš. 
 

Program 
1.  Zahájení 
2.  Projednání a schválení Jednacího řádu VH ČKA 
3.  Volba mandátové, návrhové a volební komise 
4.  Zpráva o činnosti ČKA 
5.  Zpráva o hospodaření ČKA 
6.  Projednání a schválení Volebního řádu VH ČKA 
7.  Volba prezidenta ČKA 
8.  Volba viceprezidenta ČKA 
9.  Různé – diskuze 
10. Závěr 

Zápis 
1. Zahájení 
Jednání zahájil prezident ČKA Jiří Jančálek, který přivítal všechny přítomné. Poté převzal řízení jednání 
viceprezident ČKA Petr Dobeš. Pořízením zápisu byl pověřen Hanuš Slavík. 

2. Projednání a schválení Jednacího řádu VH ČKA 
Vzhledem k tomu, že se de facto jedná o první Valnou hromadu ČKA, není k dispozici platný Jednací řád ani 
Volební řád. Proto prezident ČKA doporučil schválit Jednací řád a poté pokračovat dále podle programu. 
K písemně předloženému návrhu Jednacího řádu nebyly vzneseny připomínky. 
Poté bylo hlasováno o přijetí Jednacího řádu. 
Výsledek: jednomyslně PRO 
Jednací řád byl přijat. 

3. Volba mandátové, návrhové a volební komise 
Mandátová komise  Milan Jakoubek – jednomyslně 
    Jindřich Svoboda – jednomyslně 
    Petr Glac – jednomyslně 

Návrhová komise  Hanuš Slavík – jednomyslně (pověřen pořízením zápisu) 
    Milan Schoř – jednomyslně 
    Zdeněk Bayer – jednomyslně 

Volební komise  Štěpán Koblížek – jednomyslně 
    Ota Maršát – jednomyslně 
    Miroslav Hilzensauer – jednomyslně 
    Roman Pytlík – jednomyslně 
    Jana Volková – jednomyslně 

4. Zpráva o činnosti ČKA 
Zprávu o činnosti přednesl Prezident ČKA Jiří Jančálek. Zprávu předložil všem delegátům v písemné formě 
– je přílohou tohoto zápisu – a její znění ústně okomentoval a případně doplnil. 
Krátce mluvil o nových členech Výkonného výboru a vyjádřil spokojenost s obměnou členů VV. Pozitivní je, 
že se našli noví lidé ochotní pracovat pro ČKA. 
Dále hovořil o jednotlivých komisích ČKA. 
Disciplinární komise  
 Není součást Výkonného výboru, ale volí ji Výkonná rada. Přibližně za půl roku bude zvolena nová 

Disciplinární komise. Připomněl kauzu údajného ovlivnění výsledku utkání a vyzval k tomu, aby se 
všichni kuželkáři snažili podobným věcem všemožně zamezovat. 
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Komise mládeže   
 Mládež vždy musí být priorita. Je potřeba získávat trenéry, mít dobrou metodiku, stěžejní základ 

úspěchu je práce v oddílech. Byla předběžně přislíbena metodiky práce s mládeží z Německa, kterou 
nám německý partner nakonec bohužel odmítl poskytnout. Trenéři reprezentace dorostu přislíbili 
zpracovat metodický materiál na základě poznatků ze své práce a z účastí našich výběrů na 
mistrovství světa. Proběhla dlouhá jednání ke struktuře soutěží mládeže, která vyústila v současný 
model doporučený Výkonnou radu ČKA. 

Komise státní reprezentace  
 Úspěch závisí na dosažených výsledcích na mezinárodních akcích. Dobré výsledky byly, oblast lze 

hodnotit celkem pozitivně, ovšem samozřejmě stále je prostor ke zlepšení. Vítané by byly ještě lepší 
výsledky dospělých, které přímo ovlivňují výši státních dotací. Bohužel u nás nemáme profesionální či 
poloprofesionální týmy, které soustředí kvalitní hráče a umožní jim velký hráčský růst. V této době 
končí realizační týmy u reprezentačních výběrů dospělých a dorostu. Je nesmírně těžké najít lidi, kteří 
by do vedení reprezentace šli. 

Mediální a marketinková komise 
 Dala se dohromady parta mladých nadšenců, která udělala velký kus práce. Zmínit lze zejména 

webové stránky ČKA, Kuželkářské listy, soutěže neregistrovaných, oslavy výročí 70 let kuželek atd. 
Neregistrovaní přinášejí nesporně ekonomický prospěch oddílům. Cílem je vhodným způsobem 
začlenit neregistrované pod ČKA. 

 Webové stránky jsou aktuální, přinášejí spoustu užitečných informací, nově byly začleněny reklamy. 
V této souvislosti prezident vyzval návštěvníky stránek, aby při čtení občas klikli na reklamní odkazy, 
plynou z toho další prostředky do pokladny ČKA, jejich výši lze v současné době odhadnout na 20 000 
Kč ročně. Černou skvrnou webu ČKA je fórum, není to diskuse jak má být a často se vymyká 
základním pravidlům slušnosti. Obsah fóra často přináší problémy se sponzory či jinými institucemi. 
Předpokládá se jeho přenos mimo oficiální web ČKA a vkládání příspěvků pouze po registraci. 

 Marketingové aktivity se stále nepříliš dobře daří. Pro příští období je potřeba se pokusit napřít 
maximální úsilí do této oblasti. 

Sportovně technická komise 
 Je to zřejmě nejdůležitější komise, bez ní by nebyly soutěže. STK se hlavním dílem podílela na novele 

Sportovně technických předpisů. Cílem bylo maximálně sjednotit naše předpisy s mezinárodními jak 
jen to bude možné, což se nakonec také udělalo. Příprava soutěží běží, více zazní na Aktivu STK po 
skončení této Valné hromady. 

Technická komise 
 Provedla harmonizaci Technických předpisů ČKA s mezinárodními technickými předpisy, které nyní 

plně ctíme. Pouze kolaudace a její metodika a interpretace výsledků se přizpůsobuje našim 
podmínkám. Stále běží akce vytváření databáze kuželen, 4 kraje jsou naplněny ze 100 %, celkem je 
80 %, Praha má stále jen 20 %. Snad se databáze podaří dotáhnout. 

Trenérsko metodická komise 
 Byly vydány dvě metodiky, autoři jsou Oldřich Lauer a Robin Parkan. Obě jsou k dispozici v tištěné 

podobě i v elektronické verzi na webu ČKA. Nepodařilo se realizovat kurz trenérů 2. třídy, komise 
asistovala u školení trenérů 3. třídy. 

Sekretariát 
 Není to součást Výkonného výboru, ale zajišťuje velice významnou část naší práce. Prezident velmi 

chválí práci sekretariátu a děkuje jeho pracovnicím za velké nasazení, úsilí a obětavost. Dále zmínil 
celou řadu činností, které sekretariát zajišťuje a vyzval k pozornosti při aktualizaci evidenčních listů. 

 
Závěrem poděkoval všem kuželkářům citací z předložené tištěné podoby své zprávy. 

5. Zpráva o hospodaření ČKA 
Zprávu přednesla ekonomka ČKA Lenka Kupová. Konstatovala, že financování především od ČSTV se 
výrazně zhoršilo a stále se nadále zhoršuje. Nad vodou nás drží pouze rezerva z minulých let. Dotace ze 
státních prostředků běží ovšem vcelku uspokojivě.  
 Dotace na talentovanou mládež – musí být zcela vyčerpána v daném roce – používá se na PMN a 

vánoční a májový turnaj, výdaje se pohybovaly mezi 330-450 tis. Kč, pro rok 2009  je plánováno 350 tis. 
Kč. 

 Dotace na státní reprezentaci – dlouho se nezná její výše, a proto se velmi špatně plánuje. Pohybovala se 
mezi 1,8-2,6 mil. Kč, pro rok 2009 to bude cca 1,5 mil. Kč. Hlavní kritéria jsou výsledky seniorské a 
juniorské reprezentace, výsledky dorostu bohužel nemají vůbec žádný vliv. 
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 Vlastní zdroje – hlavní část jsou dotace z výtěžků Sazky, doplněné nepodstatnými příjmy vlastními – 
z registrací, startovného apod. (celkově cca 200 tis. Kč). Největší propad je v příspěvcích od ČSTV: 

 Rok 2005 2,45 mil. Kč  100 % 
 Rok 2006 2,1 mil. Kč  90 % 
 Rok 2007 1,6 mil. Kč  75 % 
 Rok 2008 1,1 mil. Kč  60 % 
 Rok 2009 plán je 1,24 mil. Kč, plnění je zatím ovšem nulové. 
 V roce 2008 dostala ČKA speciální státní dotaci (vratka zdanění Sazky) ve výši 975 tis. Kč, ta je součástí 

příjmu z vlastních zdrojů (od ČSTV tak byl příjem pouhých 125 tis. Kč). 

Výsledky hospodaření za rok 2008 jsou ve ztrátě 870,7 tis. Kč. 
Celá zpráva o hospodaření je v příloze tohoto zápisu. 

6. Projednání a schválení Volebního řádu VH ČKA 
Nejdříve přednesl Milan Jakoubek zprávu Mandátové komise: 
Z 64 pozvaných delegátů bylo přítomno 47, tedy 73,4 %. 

Petr Dobeš navrhnul doplnit do článku 18 předloženého návrhu Volebního řádu doplnit text: „…, pokud Valná 
hromada nerozhodne o jiném způsobu volby.“ 

Poté bylo hlasováno o pozměněném návrhu Volebního řádu: 
Výsledek: jednomyslně PRO 
Volební řád byl přijat. 

7. Volba prezidenta ČKA 
Volby řídil předseda Volební komise Štěpán Koblížek. Volební komise eviduje po jedné řádné přihlášce ke 
kandidatuře na funkci prezidenta a viceprezidenta. Další kandidát nebyl navržen. 
Petr Dobeš navrhnul hlasovat u obou voleb v duchu přijatého Volebního řádu aklamací vyjádřením PRO 
nebo PROTI zvednutím mandátu. 
Hlasování o navrženém způsobu volby: 
Výsledek: jednomyslně PRO 

Volba prezidenta proběhla veřejným hlasováním. 

8. Volba viceprezidenta ČKA 
Volba viceprezidenta proběhla také veřejným hlasováním. 

Po krátké přestávce na sčítání hlasů vyhlásil předseda volební komise Štěpán Koblížek výsledky voleb: 
Volba prezidenta  – Jiří Jančálek  45 hlasů ze 47 možných (95.7 %) 
Volba viceprezidenta – Petr Vaňura  44 hlasů ze 47 možných (93.6 %) 
Oba kandidáti byli zvoleni. 

Jiří Jančálek poděkoval za opětné zvolení. Slíbil, že i nadále bude pracovat pro rozvoj kuželek. Vyjádřil lítost, 
že nebylo více kandidátů na volené funkce. 

Petr Vaňura rovněž poděkoval a doufá, že vyjádřenou důvěru nezklame. 

9. Různé - Diskuse 
Hana Wiedermannová Navrhla zcela zrušit fórum na webu ČKA.  

Luboš Zelenka Hovořil o neregistrovaných, podpořil jejich začlenění pod ČKA např. do jakéhosi „Odboru 
přátel ČKA“ a vydat jim legitimace, jiné než pro oficiální členy ČKA 

Jiří Němec Navrhnul úpravu Statutu ČKA: harmonizace dle nového číslování Stanov ČKBF, vložení 
definice usnášení schopnosti do čl. 5, úprava čl. 12.2 a) a c) v navrženém znění. 

Jiří Jančálek Reagoval na předchozí příspěvky. Rád by zachoval nějakou formu fóra na internetu 
z  důvodu zpětné vazby ve směru od členské základny k vedení ČKA. Na jakési 
„registraci“ neregistrovaných se pracuje již delší dobu a je to jedna z priorit vedení ČKA. 
Podpořil navrženou změnu Statutu ČKA. 

Petr Dobeš Podpořil regulaci internetového fóra. 

Alena Holubová Upozornila na případné problémy s registrací u neregistrovaných, zejména jejich možný 
odpor k tomuto kroku. 

Ivanka Palánová Odpověděla a vysvětlila, jaký postup sekretariát ČKA v této věci používá (vydává 
potvrzení o „neregistraci“ v ČKA). 
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Jiří Němec Poznámka k terminologii – ČKA jako občanské sdružení má členy, kteří nemusejí být 
registrovaní sportovci, to je cesta pro formální začlenění registrovaných do evidence. 

Jana Majerová Dotázala se na členství neregistrovaných v oddílech kuželek. 

Jiří Němec, Ivanka Palánová, Štěpán Koblížek Vysvětlili okolnosti členství v oddílu – například lze také 
registrovat pod sekci ČKA Praha. 

Hana Wiedermannová Dotázala se, zda byly kontumační výsledky z ukončeného ligového ročníku řešeny 
disciplinárně. Řídící jednání ji odkázal na Aktiv STK, který následuje po Valné hromadě. 

Josef Němeček Upozornil, že STP neřeší náhrady za hráče, kteří odcházejí do zahraničí bez háhrady. Za 
přestupy v rámci ČKA je odstupné definováno. 

Petr Dobeš Informoval, že mezinárodní pravidla implicitně stanoví, že přestupy hráčů jsou 
bezúplatné. 

Jaromír Hendrych Apeloval na vedení ČKA, aby se pokusilo prosadit zpoplatnění přestupů hráčů i do 
zahraničí. 

10. Závěr 
Předseda Návrhové komise Hanuš Slavík přednesl návrh usnesení, který byl jednomyslně přijat. 
Text usnesení je v příloze zápisu. 
 
Prezident ČKA Jiří Jančálek ukončil jednání a slíbil maximální snahu nového Výkonného výboru o posun 
kuželek kupředu. Poděkoval delegátům za účast a popřál jim vše dobré. 
 
Zapsal: Hanuš Slavík 
 
 
  Jiří Jančálek v. r.       Petr Vaňura v.r. 
  prezident ČKBF       viceprezident ČKA 
 



 

Usnesení  
Valné hromady České kuželkářské asociace 
 
Valná hromada ČKA 
• Vzala na vědomí - Zprávu o činnosti ČKA, je v samostatné příloze zápisu z VH 

- Zprávu o hospodaření ČKA, výsledky hospodaření jsou v příloze zápisu z VH 
- Zprávu Mandátové komise: 

účast 47 delegátů z 64 pozvaných  73.4 % 
 
• Schválila - Předložený návrh Jednacího řádu se změnou čl. 24: „Návrh na usnesení se 

schvaluje najednou.“ 
- Předložený návrh Volebního řádu s doplněním čl. 18 o větu „…pokud Valná 

hromada nerozhodne o jiném způsobu volby.“ 
- Zprávu o plnění usnesení z minulé VR 

 
• Zvolila - Jiřího Jančálka do funkce prezidenta ČKA 

- Petra Vaňuru do funkce viceprezidenta ČKA 
 
• Uložila - Prezidentovi ČKA, aby inicioval v prezidiu ČKBF změnu Statutu ČKA v čl. 5, čl. 

12.2 a) a c) a dohlédl na harmonizaci odkazů ve Statutu ČKA na Stanovy ČKBF 
- Výkonnému výboru ČKA zabývat se úpravou podoby diskusního fóra na 

internetu 
- Výkonnému výboru ČKA zabývat se finančními vztahy při přestupech hráčů, jak 

interně tak mezinárodně a iniciovat případnou změnu Sportovně technických 
předpisů 

 
 



 

 
Hospodaření České kuželkářské asociace 

Dotace na talentovanou mládež 
Rok Částka 
2005 453 900,00 
2006 408 800,00 
2007 441 900,00 
2008 333 000,00 

Dotace na státní reprezentaci 
Rok Částka 
2005 2 402 700,00 
2006 2 647 100,00 
2007 2 356 600,00 
2008 1 802 900,00 

 
Příspěvky ČSTV  
Dotace ČSTV, především z výtěžků SAZKY 

Rok  
ČKA 

 
Kč                 % 

2005 Má být 2.453.832    100 
 Je 2.453.832    100 
2006 Má být 2.338.370    100 
 Je 2.104.472      90 
2007 Má být 2.129.330    100 
 Je 1.597.000      75 
2008 Má být 1.795.000    100 
 Je 1.077.135      60 
2009 Má být 1.240.000    100 
 Je 0                      0 
 
Vlastní příjmy – startovné, registrace – cca 200 000 Kč ročně. 

Hospodářský výsledek 

Rok Hlavní činnost Hospodářská 
činnost Celkem 

2005 - 583 886,00 + 149 480,00 - 434 406,00 
2006 + 45 360,00 + 83 565,00 + 128 925,00 
2007 -  677 572,00 + 35 885,00 - 641 687,00 
2008 - 922 680,00 + 52 000,00 - 870 680,00 

 
 
 


