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

11. prosince 2010
Zastávka u Brna, Hotel Harmonie, Cukrovarská 1230
28 oficiálních účastníků (zastoupeny všechny KKS s výjimkou Jč a Úl) + Barborová, Palánová

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

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

Zahájení a volba zapisovatele
Kontrola zápisu z minulého jednání
Zpráva o činnosti VV ČKA v roce 2010
Zpráva o hospodaření ČKA
Informace z konference NBC
Obsazení funkce viceprezidenta ČKA
Diskuze
Usnesení VR ČKA
Závěr

Jančálek
Palánová
Jančálek
Palánová
Jančálek
Jančálek

Zápis
1. Zahájení a volba zapisovatele
Jednání zahájil prezident ČKA Jiří Jančálek, který přivítal a pozdravil všechny přítomné a ocenil skutečnost,
že v předvánočním čase a nepříznivém počasí upřednostnili kuželky před dalšími povinnostmi.
Jiří Jančálek byl zároveň pověřen řízením jednání a hned pokračoval v programu.
Navrhl zařadit do programu jednání bod 5a. Obsazení funkce viceprezidenta ČKA, což vzali přítomní bez
připomínek na vědomí. Následovala volba zapisovatele jednání VR. Navržen byl Hanuš Slavík, který byl
jednomyslně zvolen a ihned se ujal své funkce.
2. Kontrola zápisu z minulého jednání
Generální sekretářka ČKA Ivana Palánová provedla kontrolu zápisu a usnesení z minulé VR.
Předchozí VR uložila jediný úkol VV ČKA: „v součinnosti s prezidentem ČKBF co možná nejvíce obhajovat
naše ekonomické zájmy vůči Sazce a.s. a ČSTV“. Tento úkol byl plněn s velkým úsilím, ovšem s nevalným
výsledkem.
3. Zpráva o činnosti VV ČKA v roce 2010
Zprávu o činnosti VV ČKA přednesl prezident ČKA Jiří Jančálek. Předeslal, že zpráva nebude pesimistická a
konstatoval, že všechny podstatné informace jsou průběžně známy ze všech dostupných a zavedených
informačních zdrojů.
V úvodu informoval, že se v internetovém fóru zapojil do diskuze o případném vystoupení ČKA z NBC a dále
o stavu financování kuželek a potažmo celého sportu. Jeho vyjádření jsou na webu k dispozici, a proto se
k nim na tomto fóru detailně nevyjádřil.
Zmínil světlé body roku, jimiž jsou některé velmi dobré výsledky a to úspěchy na MS a dalších mezinárodních akcích. Na světovém poháru mládeže vybojovala Eliška Kubáčková bronz a tandem Jan Endršt –
Nikola Tatoušková zlato. Na MS juniorů se zpočátku příliš nedařilo, ale v závěru vše napravila Hana
Wiedermannová, která vybojovala zlato v jednotlivcích a bronz v kombinaci. Úspěchy završily tři medaile
z MS jednotlivců dospělých v Ritzingu – stříbro v královské soutěži jednotlivců Classic přivezli Jan Kotyza a
Lucie Vaverková a Hana Wiedermannová vybojovala zlato ve sprintu. Jedním dechem však vyjádřil lítost, že
tyto nesporné úspěchy nebudou mít s největší pravděpodobností vliv na dělení státních dotací na náš sport.
Informace o stavu financování sportu jsou velmi pesimistické. Firma Sazka a.s. zcela přestává odvádět
ČSTV peníze. Část pohledávek převzal soukromý subjekt, který je bude na Sazce vymáhat důrazněji.
K chaosu přispělo i Ministerstvo financí, které přišlo s myšlenkou financovat přímo sportovní svazy, ovšem
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bez dořešení dalších zjevně složitých souvislostí. To by pro náš svaz asi bylo ještě celkem přijatelné, neboť
předpokládáme, že sekretariát by zvýšenou agendu zvládnul. Ovšem vše směřuje k tomu, že Ministerstvo
školství a tělovýchovy přidělí absolutní většinu peněz pouze olympijským sportům, k nimž však kuželky
nepatří. Dá se proto očekávat, že dojde k výraznému krácení dotací pro kuželky, případně mohou kuželky ze
seznamu příjemců dotací klidně zcela vypadnout. V té souvislosti zmínil prezident skutečnost, že jen členské
poplatky mezinárodním organizacím činí bezmála 100 000 Kč.
Vize pro rok 2011 – k dispozici bude ještě méně peněz. Budou se hledat úspory, kde se dá. Asi není úplně
vhodné opět zvyšovat členské příspěvky. Jednou z možností je zvýšení startovného v soutěžích. Vše
směřuje k tomu, že finanční problémy ČKA se přenesou na oddíly a jednotlivce. Dále vyslovil zásadní
otázku, zda kuželky vůbec potřebují vrcholný řídící orgán a očekává k této otázku diskuzi.
Zmínil též případ ze Severočeské divize, kdy se Ústecký a Liberecký kraj nedohodly na dělení startovného.
Statut ČKA nedefinuje, jak postupovat při řešení takových sporů. Ovšem je zřejmé a podpořené právnickým
souhlasem, že VV ČKA by měl v podobných sporech zaujmout pozici arbitra a případ vždy nějak vyřešit: buď
sám či jeho řešením v prvé instanci pověřit jiný orgán. V případě více komplikovaných sporů (především
z majetkové oblasti) přijde ke slovu asi už jen soudní cesta, čemuž bychom se chtěli všichni vyhnout.
V závěru vystoupení prezidenta byla předána zástupcům KKS ocenění pro nepřítomné členy ČKA u příležitosti jejich životních jubileí:
Eva Barchánková – stříbrná plaketa ČKA „Za zásluhy“
Miroslav Polášek – bronzová plaketa ČKA „Za zásluhy“
Jiří Vidlička – bronzová plaketa ČKA „Za zásluhy“
Ladislav Musil – čestné uznání ČSTV
4. Zpráva o hospodaření
Zprávu o hospodaření přednesla generální sekretářka ČKA Ivanka Palánová.
Své vystoupení uvedla konstatováním, že je zle a těžko může být hůře. Financování ČSTV ze Sazky
prakticky skončilo. K dispozici byla pouze krácená dotace z Ministerstva školství a tělovýchovy ve výši 972
tis. Kč, která se dělí mezi ČKBF, ČKA a ČBA. Tyto peníze umíme dobře zaúčtovat a spotřebovat. Není
k dispozici konečná výsledovka, ovšem do 14 dnů musí být všechny tři státní dotace vyúčtovány.
Dotace na reprezentaci ve výši 1,1 mil. Kč byla vyčerpána na 100 %. Co bude dále naprosto netušíme.
Dotace na reprezentaci s největší pravděpodobností nebude vůbec, neboť jsme vypadli ze seznamu
dotovaných sportů z důvodu, že náš sport není olympijský a ani nezískal body za úspěšnost. Více než
šestnáctitisícová členská základna našeho sportu (včetně bowlingu + ČOS, ATJ, Orel) pro úředníky
neznamená nic.
Příspěvek na talentovanou mládež činil 431 tis. Kč a byl plně spotřebován na PMN a turnaje dorostu a
žactva. Tento účet musí být vyrovnaný, vše bylo řádně zaúčtováno a spotřebováno. Opět netušíme, co bude
příští rok. Výše dotace na rok 2011 (bude-li nějaká) bude stanovena v dubnu 2011, cokoli plánovat předem
tedy nelze. Děti je proto potřeba ihned registrovat aspoň v TJ, tedy v ČSTV, a to prostřednictvím okresů.
Příjmy ČKA:

za registrace
z reklamy
startovné, ČOS, pokuty
startovné PČKA
úroky
doplatek Sazky 2006

528 450
12 420
142 200
21 200
29 697
35 048

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč (poslední platba)

Na účtu je 972 tis. Kč, které však ještě čeká dělení s ČKBF a ČBA. Lze očekávat, že při vyrovnaném účtu na
reprezentaci a talenty bude zůstatek na konci roku 250-300 tis. Kč.
Příspěvek krajům byl drasticky snížen a je vhodné jej řešit v březnu před MJ krajů. Pokusíme se získat
dotaci na reprezentaci, ale v současné době glorifikace olympijských sportů to bude těžké.
Výdaje na činnost (mimo reprezentaci a talentovanou mládež):
ČBA
14 000
dotace KKS
140 000
mzdy
460 000
odměny dle DPP
86 000
odvody
180 000
zasedání
73 000
kancelářské potřeby
11 000
spoje (telefon, poštovné)
78 000
nájmy a provoz ČSTV
80 000
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Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

21 000
rozhodčí a lektoři
vydávání registrací
9 000
bankovní poplatky
15 000
odměny za umístění v KL, PČKA
104 000
vydávání KuLi
27 000
ostatní
18 000
celkem
1 324 000

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Ministr financí Kalousek vystupuje razantně proti ČSTV a některé jeho návrhy zavánějí absurditou. Veškerý
servis pro kluby ČOS, ATJ a Orel zajišťují a poskytují svazy ČSTV, což není v úvahách MF vůbec
zohledněno a tyto instituce mají dokonce získat větší dotace. Navíc nemají potřebnou infrastrukturu, protože
ji díky servisu ČSTV vlastně vůbec nepotřebovaly. MF nechce dát ČSTV (a to ani krajským a okresním
sdružením) žádné dotace a vše chce směřovat přímo sportovním svazům. Vše se rozhodne v prvním čtvrtletí
2011.
Hlavní cíl je, nedostat se do minusu a neztratit postavení a pozici v dotačních žebříčcích.
Zásadní zjištění dneška je, že sport jde v celé republice nezadržitelně ke dnu. Většina sportovních odvětví je
v hluboké tísni. Pro srovnání – před 5 lety jsme hospodařili s dotacemi ve výši kolem 5 mil. Kč, letos s cca
2 mil. Kč (včetně reprezentace a talentované mládeže).
Navíc v této nelehké situaci nemá VV ČKA ekonoma.
5. Informace z konference NBC
Informaci přednesl prezident ČKA Jiří Jančálek. Zdůraznil, že informaci podává nejen o konferenci, ale o
veškerém dění v mezinárodním kontextu.
Poslední konference se náš zástupce nezúčastnil z důvodu, že kvůli novému hlasovacímu systému, kdy
hlasuje i prezidium NBC, stejně nemohl cokoli ovlivnit. Návrhy prezidia projdou vždy, NBC se stala zcela
nedemokratickou institucí. Z pozice generálního sekretáře NBC odstoupil p. Gruber. Touto funkcí byl zatím
pověřen Peter Richter, který deklaroval vstřícnost. V lednu oznámil návštěvu v ČR. V této chvíli zatím nic
nenasvědčuje uvolnění situace. I nadále pokračuje vměšování NBC do svrchovanosti členských svazů.
ČKA čelila dvěma obviněním NBC. Na turnaji ve Vyškově startovali cizinci a NBC požadovala schválení
tohoto turnaje s poplatkem 150 €. Napříště byla konferencí NBC schválena podmínka, že jakýkoli podobný
turnaj, kde vítěz obdrží finanční ocenění, musí být schválen NBC. Druhý případ se týkal reprezentace, kdy
NBC 14 dní před zahájením MS oznámila, že dva hráči z širší nominace nesplňují podmínky startu na MS,
protože nehrají 120 hs. Toto rozhodnutí nás sice moc neovlivnilo, ale i tak bylo naprosto absurdní a
nepřijatelné. Navíc NBC určila jmenovitě část nominace bez jakékoli možnosti změny hráče.
Problémy s NBC má více národních svazů. My se snažíme koordinovat postup hlavně s německým svazem.
Chystá se schůzka nespokojených svazů a ve hře je řada řešení. Jednou z možností je vystoupení z NBC a
založení vlastní organizace. NBC by se po odchodu silného Německého svazu zřejmě finančně položila.
Navíc nedostaneme-li peníze na reprezentaci, nebude pak ani zásadní důvod pro setrvání v NBC či WNBA.
Další, mírnější varianta spočívá v tom, že ohlásíme NBC pouze hráče, kteří hrají 120 hs, tedy ligové hráče,
cca 850 lidí, a ostatní označíme za rekreační sportovce, kteří nehrají soutěže dle mezinárodních předpisů.
Tím by se výrazně snížil náš poplatek NBC.
Prezident si dále vyžádal stanovisko Výkonné rady o tom, kam směřovat další naše aktivity. O případném
vystoupení z NBC může po zvážení všech důsledků rozhodnout pouze Valná hromada.
5a. Obsazení funkce viceprezidenta ČKA
Petr Vaňura odstoupil ze zdravotních důvodů z funkce viceprezidenta ČKA a ekonoma svazu. Prezident
vede v současné době jednání o novém ekonomovi. Vyzval přítomné ke spolupráci a k oznámení tipů či
návrhů vhodných kandidátů na tuto funkci.
Obsazení pozice viceprezidenta představuje právní problém. Teoreticky existují dvě možné varianty řešení.
1. Jediný orgán, který volí viceprezidenta, je Valná hromada ČKA a nikdo jiný. Máme ovšem v této situaci
zájem svolávat nákladnou VH, která by trvala odhadem 15 minut?
Dle Statutu ČKA se v případě malého počtu účastníků po 30 minutách hlasuje v reálném počtu přítomných.
Dále by bylo možné, že delegát může dát své hlasovací právo komukoli jinému a pár takto pověřených lidí
by mohlo provést volbu. Do úvahy také přichází, že prokazatelné udělení plné moci či hlasování lze
uskutečnit i prostřednictvím e-mailu – naše předpisy to umožňují.
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2. Nová volba viceprezidenta se vůbec neuskuteční a VV ČKA pověří někoho zastupováním prezidenta pro
případy, kdy prezident nebude moci svoji funkci vykonávat. Tento přístup ovšem poněkud degraduje funkci
viceprezidenta.
6. Diskuse
Jiří Němec

K roli viceprezidenta. Ten především zastupuje prezidenta vůči vnějším orgánům. Navrhl
nesvolávat Valnou hromadu a pověřit nějakou osobu zástupcem prezidenta.

Jiří Jančálek

Dodal k tomu, že viceprezident je i člen prezidia ČKBF, které ovlivňuje dělení peněz mezi
ČKA a ČBA. Řádný viceprezident a zástupce prezidenta není to samé. Na základě
dosavadní atmosféry v prezídiu ČKBF by snad s tím neměly být problémy..

František Majer

Navrhl někoho pověřit funkcí viceprezidenta.

Jančálek/Němec

Odpovídají, že to není legislativně možné. Viceprezidenta pouze volí VH.

Jiří John

Navrhl změnit Statut ČKA, který schvaluje prezidium ČKBF.

Jiří Němec

Konstatoval, že nebyl zvolen náhradník.

Jiří Jančálek

Konstatoval, že pokud to bude možné, bude příště vždy zvolen náhradník.

Jaroslav Kupa

Doporučil řešit zejména pozici ekonoma, která je podle něj v této chvíli důležitější než
pozice viceprezidenta.

Jiří Jančálek

Vyslovil souhlas, že ekonom je naprosto nutný. Dále prohlásil, že změna Statutu je sice
možná, ale že by to byl zároveň velmi špatný signál členské základně: když řídícímu
orgánu nevyhovují předpisy, tak si je upraví – ostatní však podobnou možnost nemají.

Jednání pokračovalo hlasováním o konání mimořádné Valné hromady ČKA k volbě viceprezidenta.
Pro svolání
Proti svolání

0%
100 %

Jiří Jančálek

Nastolil téma vystoupení z NBC.

Petr Firek

Doporučil vystoupit z NBC.

Jiří John

Konstatoval, že už 6 let je velmi nespokojen s činností NBC. Pokud je dohoda se
spolupracujícími zahraničními svazy na spadnutí, také doporučil vystoupit z NBC.
Zároveň popřál vše nejlepší v novém roce.

Jiří Jančálek

Vyhlásil hlasování o udělení mandátu pro prezidenta ČKA k vedení jednání s členskými
zeměmi NBC.

Hlasování

Mandát udělen jednomyslně 100 % přítomných.

Jaromír Hendrych Zpráva o hospodaření je neúplná a nepřesná. Navrhl pořádat VR např. až v únoru.
František Majer

Vyzval přítomné a také širokou členskou základnu k reakcím na návrh soutěží mládeže.
Zatím obdržel jen tři reakce. Konečnou podobu soutěží chce dotáhnout co nejdříve.

Jaromír Hendrych Podpořil letošní systém soutěží dorostu.
Hanuš Slavík

Za KV kraj doporučil účast více družstev ve finálové fázi, konání této fáze až po celé
hlavní sezóně a do výsledků v žádné formě nezapočítávat skok přes švihadlo.

Petr Firek

Slovinci zorganizovali ME seniorů v kuželkách. V roce 2010 se konal v Liberci a Jablonci
již 3. ročník. Každoročně startuje 120-150 hráčů. Organizátoři požádali, zda by se tento
turnaj nemohl ještě jednou konat v ČR, a to v Praze. Pražští organizátoři souhlasili.
Turnaj bude na 2 náhozy, vložné je 30 €, kategorie jednotlivců a čtyřčlenných družstev.
V roce 2010 se stal neoficiálním mistrem Evropy Jaroslav Borkovec.
NBC chtěla po Slovinských organizátorech poplatek cca 65000 Kč. Proto je další cíl
založit seniorskou asociaci mimo NBC, vše je v chodu.
Závěrem vyzval k širší účasti našich hráčů na této akci.

Hanuš Slavík

Podal formou prezentace detailní informaci o místech, termínech a systému MČR 2011.
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7. Usnesení VR ČKA 2010
Výkonná rada ČKA
 Bere na vědomí
- zprávu o činnosti VV ČKA v roce 2010;
- zprávu o průběhu konference NBC;
- zprávu o hospodaření ČKA;
- zprávu o plnění usnesení z minulé VR.
 Doporučuje VV
- nesvolávat k volbě viceprezidenta mimořádnou VH a pověřit některého člena VV zastupováním
prezidenta ve vztahu k vnějším institucím.
 Ukládá
- členům VR, aby šířili mezi oddíly informaci o naléhavé nutnosti registrovat veškeré aktivní děti v ČSTV;
- VV zvážit termín konání VR (únor).
 Uděluje prezidentovi ČKA mandát k jednání s dalšími členskými státy NBC.
Hlasování o usnesení:
0× PROTI
0× ZDRŽEL SE
Ostatní PRO
Usnesení bylo jednomyslně přijato.
8. Závěr
Prezident ČKA Jiří Jančálek poděkoval všem za činnost a popřál vše dobré v novém roce. Požádal o
vyřízení pozdravů i rodinám přítomných. Také popřál všem pěkné Vánoce.
Program dne bude zakončen slavnostním večerem, na který všechny přítomné srdečně zve.
Staré Sedlo 12. ledna 2011
Zapsal: Hanuš Slavík

Jiří Jančálek, v. r.
prezident ČKA

Ivanka Palánová, v.r.
generální sekretářka ČKA
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