Zápis z jednání Výkonné rady České kuželkářské asociace
Datum:
Místo:

19. prosince 2009
Náchod, Hotel Bonato, Lázeňská 102

Pracovní předsednictvo jednání
Jiří Jančálek, prezident ČKA
Petr Vaňura, viceprezident ČKA
Hanuš Slavík, předseda STK ČKA – zvolený zapisovatel jednání
Řízením jednání byl pověřen Petr Vaňura.

Program
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení a volba zapisovatele
Kontrola zápisu z minulého jednání
Zpráva o činnosti VV ČKA v r.2009
Zpráva o hospodaření ČKA
Informace z konferencí WNBA a NBC
Volba předsedy DK ČKA
Diskuze
Usnesení VR ČKA
Závěr

Jančálek
Palánová
Jančálek
Vaňura
Jančálek

Zápis
1. Zahájení a volba zapisovatele
Jednání zahájil prezident ČKA Jiří Jančálek, který přivítal a pozdravil všechny přítomné.
Řízením jednání byl pověřen viceprezident ČKA Petr Vaňura, který se ihned ujal své úlohy. Rovněž přivítal
přítomné a seznámil je s programem jednání.
Poté byli navrženi členové volební a mandátové komise: František Majer, Jindřich Svoboda a Alena
Holubová, všichni byli jednomyslně schváleni. Následovala volba zapisovatele jednání VR. Navržen byl
Hanuš Slavík, který byl rovněž jednomyslně zvolen a ihned se ujal své funkce.

2. Kontrola usnesení z minulého jednání
Generální sekretářka ČKA Ivana Palánová provedla kontrolu usnesení z minulé VR.
Úkol VV ČKA „v součinnosti s prezidentem ČKBF co možná nejvíce obhajovat naše ekonomické zájmy vůči
Sazce a.s. a ČSTV“ je nesmírně složité plnit, nicméně všichni zodpovědní dělají vše, co lze v dané věci
možné udělat. Další úkol VV ČKA „podat návrh na Valnou hromadu ČKBF na výrazné zvýšení registračních
poplatků“ byl splněn a registrační poplatky byly výrazně zvýšeny. Rovněž doporučení VV ČKA „v duchu
výsledku hlasování zástupců KKS na VR změnit rozpis KL tak, aby v příštím soutěžním ročníku byla
vytvořena následující struktura soutěží dorostu: 1.KLD – 2×8, 1.KLDD – 2×6, 2.KLD – 2×7 v rozsahu
současných divizí“ bylo akceptováno a realizováno.

3. Zpráva o činnosti VV ČKA v roce 2009
Zprávu o činnosti VV ČKA přednesl prezident ČKA Jiří Jančálek. Konstatoval, že všechny podstatné
informace jsou průběžně známy ze stránek kuzelky.cz či z Kuželkářských listů a zpravodajů soutěží, ale
hlavní věci chce zopakovat a připomenout.
Stěžejní akcí bylo jednání Valné hromady ČKA, na které byla přednesena podrobná zpráva o činnosti ČKA
za celé uplynulé volební období. Na VH bylo zvoleno nové vedení ČKA – prezident Jiří Jančálek a
viceprezident Petr Vaňura. Nové vedení rekonstruovalo složení VV, snížilo počet jeho členů a posléze
jmenovalo předsedy jednotlivých komisí. Hlavním cílem bylo snížit náklady a zefektivnit činnost VV.
Na Valné hromadě ČKBF byla přijata novela Stanov ČKBF a prezidium ČKBF následně schválilo
připravenou změnu Statutu ČKA, kterou doporučil legislativní odbor ČSTV. Nový Statut ČKA je platný od
1.1.2010. Ke změnám ve Statutu – byla nově definována usnášení schopnost, byly definovány pevné
termíny délky volebního období prezidenta a viceprezidenta (1.7. – 30.6.), je umožněna výměna volených
funkcionářů, když případná dovolba se realizuje s platností do konce původního volebního období. Bylo
stanoveno, že kompetenci k rozhodování o členství ČKA v jiných organizacích má pouze Valná hromada.
V současné době se VV ČKA zabývá přestupním řádem – více informací zazní v diskusi.
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Prezident rovněž zmínil úspěchy na mezinárodním poli – L.Vaverková vybojovala stříbro na SP jednotlivců
v Rijece. Z MS dorostu přivezla naše výprava 4 medaile – 2× stříbro a 2× bronz, dorostenecká reprezentace
je mladá, zejména pak chlapci, což je jistě příslib do budoucna. Velkým úspěchem je jistě čtvrté místo mužů
na MS družstev v Dettenheimu, ani ženy zde určitě nezklamaly a k úspěchu jim chyběl i kousek štěstí. Na
klubové úrovni se podařil nebývalý úspěch družstvu žen ČKD Blansko, které vyhrálo Pohár NBC, v němž
navíc startoval dvojnásobek družstev oproti minulým letům.
Soutěže běží v pořádku, několik případů řešila STK ČKA či DK ČKA. V aktuálním případu nesehraného
utkání 1.KLM Náchod – Jihlava dnes VV ČKA zamítl odvolání Jihlavy a potvrdil rozhodnutí STK.
Trvalé problémy jsou ve financování od Sazky. Bylo naplánováno 12 splátek, ale realizovány byly pouze 4.
Platby za rok 2008 jsou na úrovni 60 % plánovaných, za rok 2009 nebylo splaceno nic, dorovnány budou
teprve pohledávky za rok 2006. VV ČKA musí hledat možnosti trvalých úspor všude, kde se dá.
Závěrem vzpomněl prezident na některé osobnosti, které v minulém roce opustily naše řady: Miloš Navrkal –
bývalý předseda svazu, Stanislav Willmann – špičkový rozhodčí, Jaroslav Velíšek – velký propagátor
kuželkářského sportu.

4. Zpráva o hospodaření
Zprávu o hospodaření přednesl viceprezident a ekonom VV ČKA Petr Vaňura. Konstatoval, že chybí
zejména peníze z vlastních zdrojů – tedy od Sazky a.s. Pouze státní dotace na reprezentaci a na
talentovanou mládež je možné čerpat v plánovaném objemu.
Vývoj dluhu z vlastních zdrojů (splaceno z plánovaných prostředků):
2006
97.5 %
2007
75 %
2008
60 %
2009
0 %, jediné prostředky, které jsme dostali, byl státní příspěvek (tzv. „Kalouskovné“)
Letošní státní dotace na reprezentaci ve výši 1 594 000 Kč a na talentovanou mládež ve výši 326 500 Kč
budou plně vyčerpány.
V roce 2009 bylo ČSTV přislíbeno na činnost ČKA (přes ČKBF po přerozdělení) 1 240 000 Kč, splaceno
nebylo nic. Jediný příjem byl zmíněný státní příspěvek ve výši 974 000 Kč, který je však určen kromě ČKA i
ČKBF a ČBA. Další příjmy – 357 000 Kč z registračních poplatků, 37 000 Kč z reklamy, 130 000 Kč ze
startovného, 220 000 Kč doplatek z dluhu rok 2006.
Výdaje byly 1 471 000 Kč, dalších cca 200 000 Kč bude ještě vydáno do konce roku.
Závěr je, že žijeme z rezervy, která se z výše cca 1.5 mil Kč snížila na úroveň cca 200 tis. Kč. K dispozici
zbývá zhruba 200-300 tis. Kč, k tomu budou v úvodu roku velké výdaje. Z toho plyne tristní závěr, že máme
finance tak na 2 měsíce fungování a zcela chybí prostředky na provoz regionálních svazů za rok 2009.

5. Informace z konference WNBA a NBC
Informaci přednesl prezident ČKA Jiří Jančálek. Zmínil, že články vyšly v Kuželkářských listech a na webu
ČKA, další informace byly rovněž zveřejněny v diskusním fóru.
Poznatek je, že sílí tlak z Balkánu, svazy bývalé Jugoslávie mají tendenci ovládnout dění v NBC. Byly
zvýšeny členské poplatky i startovné. Velmi negativní je skutečnost, že bylo přiznáno hlasovací právo
členům prezídia, čím byl posílen autoritativní způsob řízení, když prakticky projde téměř vše, co navrhne
prezidium. Prezident ČKA dospěl k závěru, že za tohoto stavu nemá příliš smysl konference NBC
navštěvovat, neboť není prakticky možné cokoli ovlivnit.
Němci ohlásili vystoupení z NBC. U nás se ozvaly názory, že je máme podpořit a postupovat obdobně.
Ovšem tento postup by byl víceméně sebevražedný. Výše dotací závisí na výsledcích na mezinárodní
scéně. Kdybychom se nezúčastňovali mezinárodních akcí, odřízneme se i od veškerých dotací na
reprezentaci a talentovanou mládež.
Prezident mluvil s vedením NBC, které vyjádřilo víru, že odstoupení Němců bude staženo. Ovšem vedení
německého svazu nakonec vystoupení poměrem 5:4 potvrdilo, přičemž prezident i viceprezidentka DKB
hlasovali pro setrvání v NBC, ale další členové potvrdili opuštění. Prezident mluvil s prezidentem DKBC
Altmanem o způsobu naší další spolupráce s Němci, chystá se jednání. Uvidí se, jak se celá záležitost
vyvine.
Pozitivní je, že nám bylo přiděleno pořadatelství MSJ a MS jednotlivců dospělých v roce 2014. Zatím se
plánuje konání na Jižní Moravě, gestor akce za VV ČKA je Petr Vaňura.

6. Volba předseda Disciplinární komise ČKA
Volbu řídil František Majer, zvolený předseda volební a mandátové komise. Nejdříve oznámil informaci o
účasti na VR z 38 pozvaných je přítomno 32, což je 84.2 %, jednání VR je tak usnášeníschopné.
Na funkci předsedy DK byl prezidentem ČKA navržen jediný kandidát – Mgr. Jiří Němec (HKK Olomouc),
který s nominací souhlasí.
Výsledky hlasování – PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0, PRO – všichni přítomní.
Jiří Němec byl jednomyslně zvolen.
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7. Diskuse
Ivana Palánová

Zmínila pár informací k dalšímu průběhu akce – ubytování, stravování.

Hanuš Slavík

Prezentace o MČR 2009 – klíče, místa a termíny konání, počty.
Prezentace k chystanému MČR dvojic – hrací systém.
Prezentace k chystané novele STP – zejména o možnosti používání koulí s pasem.

Karel Bok

Dotaz k délce platnosti pasu koule a rekolaudace koulí.

Hanuš Slavík

Tato věc bude zahrnuta do novely STP.

Jiří John

Proč není uvažována možnost vystavení pasu na kouli na družstvo?

Hanuš Slavík

Hlavní důvod je, aby se udržela motivace pořadatelů pro řádnou přípravu erárních koulí.

František Majer

Členská základna volala především po osobních koulích, tedy pro jednotlivce.

Jiří John

Je opravdu nutná novela Přestupního řádu? Proč se uvažuje o rušení hostování?

Josef Kohout

Podpořil instituci hostování.

Jindřich Svoboda V případě existence pevného přestupního termínu by hostování právě mělo ještě větší
smysl než má dnes.
Hanuš Slavík

Vyslovil souhlas s J.Svobodou a zároveň slíbil, že VV se bude touto problematikou
detailně a zodpovědně zabývat.

Jiří Jančálek

Oznámil, že při přestupu mezi členskými státy NBC se od 1.1.2010 zavádí poplatek 100 €
a k tomu mohou svazy vybírat stejný poplatek až do stejné výše. ČKA zvažuje, že
poplatek zavede s tím, že se peníze ponechají mateřskému oddílu do zahraničí
přestupujícího hráče.

Jiří John

Vyjádřil názor, že není proti zavedení pevných přestupních termínů. Je nutné pečlivě
zvážit pro a proti a co pevné termíny přinesou pozitivního.

Josef Kohout

Německo nebude v NBC, při přestupu do Německa tedy nebudou poplatky

Jiří Jančálek

Přestup do Německa bude standardní jako do jakékoli jiné země mimo NBC.

Jaromír Hendrych Dotazy: Kolik bylo požadavků na zavedení vlastních koulí, stojí to vůbec za to? Jak
probíhá financování v KKS?
V krajích jsou zjevně velké potíže s financováním – u MJ se přenáší finanční zátěž na
hráče, potažmo oddíly.
NBC neustále zvyšuje finanční požadavky na členské svazy.
Navrhuje podpořit Němce a postupovat v součinnosti s Poláky, Slováky, Rakušany.
Jiří Jančálek

Financování – existují 3 střediska – reprezentace, talentovaná mládež a vlastní zdroje.
Máme peníze cca do února, další výhled je nejistý. Je nutné pokrýt chod sekretariátu.
Náklady na MS jsou 500 tis. Kč a více, platby jsou rozloženy, obvykle se hradilo z rezervy
a poté přišla dotace. V lednu se obodují výsledky, poté se ocení bod a v dubnu či květnu
lze očekávat nějaké finance. Ovšem v té době je nutné mít uhrazenou spoustu nutných
plateb.
VV ČKA musí nastolit krizový management.

Jaromír Hendrych Prezident ČKBF Vladimír Tlamka by měl informovat o tom, co konkrétně podnikl ve
směru k ČSTV a Sazce. Je škoda, že není přítomen.
Momentální nápad – není řešení vystoupit z ČSTV?
Jiří Jančálek

V.Tlamka byl chvíli přítomen, ale byl velmi nemocný a tak hned zase odcestoval.
O celé problematice financování se intenzívně přemýšlí a jedná mezi všemi sportovními
svazy i dalšími akcionáři Sazky. Definitivní rozhodnutí zatím nebylo učiněno.

Pavel Mecerod

Vyzval k doplnění evidence kuželen. Z 267 oddílů poslalo 220 – 82,4 %, chybí 47.
MS 23/23
PA
7/7
PL
7/14 !
OL 15/15
KH 17/19
JČ
28/32
ZL
15/16
LI
10/12
SČ 12/21 !
JM 32/32
US 27/31
A
5/20 !!
VY 11/13
KV
11/12
Je potřeba apelovat na kluby, aby informace dodaly. Také vyzval k pravidelným
aktualizacím v případě změny.
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Jiří Jančálek

Představil nové reprezentační trenéry:
Jaromír Hendrych
- muži
Luděk Keprt
- ženy
Ladislav Musil
- dorostenci
Vlasta Endrštová
- dorostenky

Petr Firek

Poznamenal, že Praha má 21 klub, ale jen 11 kuželen.

Pavel Mecerod

Odpověděl, že se jedná i o evidenci oddílů se všemi kontakty.

8. Usnesení VR ČKA 2009
Výkonná rada ČKA
• Bere na vědomí

- zprávu o činnosti VV ČKA v roce 2009
- zprávu o průběhu konferencí WNBA a NBC
- zprávu o hospodaření ČKA
- zprávu o plnění usnesení z minulé VR

• Volí

- Jiřího Němce do funkce předsedy Disciplinární komise

• Ukládá

- VV ČKA v součinnosti s prezidentem ČKBF co možná nejvíce obhajovat naše
ekonomické zájmy vůči Sazce a.s. a ČSTV

Hlasování o usnesení:
0× PROTI
0× ZDRŽEL SE
Ostatní PRO
Usnesení bylo jednomyslně přijato.

9. Závěr
Prezident ČKA Jiří Jančálek poděkoval všem za činnost a popřál vše dobré v novém roce. Popřál úspěchy
hlavně novým reprezentačním trenérům.
Akce bude zakončena slavnostním večerem, na který všechny přítomné srdečně zve.

Zapsal: Hanuš Slavík
Jiří Jančálek, v. r.
prezident ČKA

Ivanka Palánová, v.r.
generální sekretářka ČKA
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