
Zápis z jednání Výkonné rady České kuželkářské asociace 
Datum: 7. ledna 2012 
Místo:  Kutná Hora, Hotel Mědínek, Palackého náměstí 316 
Účastníci: 35 účastníků (27× KKS, omluven Němec + 8× VV, omluvena Dobešová) + Tlamka, Palánová 

Pracovní předsednictvo jednání 

Jiří Jančálek, prezident ČKA 
Hanuš Slavík, předseda STK ČKA – zvolený zapisovatel jednání 

 
Řízením jednání byl pověřen Jiří Jančálek. 
 

Program 
1. Zahájení a volba zapisovatele Jančálek 
2. Kontrola zápisu z minulého jednání Palánová 
3. Zpráva o činnosti VV ČKA v r. 2011 Jančálek 
4. Zpráva o hospodaření ČKA Dobešová  
5. Informace z konferencí FIQ, WNBA a NBC  Jančálek 
6. Volba předsedy DK ČKA Jančálek 
7. Diskuze 
8. Usnesení VR ČKA 
9. Závěr 

Zápis 

1. Zahájení a volba zapisovatele 

Jednání zahájil prezident ČKA Jiří Jančálek, který přivítal a pozdravil všechny přítomné. Dále poděkoval 
oddílu Sparta Kutná Hora za organizaci celého dne. Poté přivítal na jednání prezidenta ČKBF Vladimíra 
Tlamku. Oznámil, že jednání se bude řídit programem, uvedeným v pozvánce, kterou všichni obdrželi 
v dostatečném předstihu. V závěru úvodní řeči popřál všem přítomným vše nejlepší do nového roku a vyzval 
je, aby vyřídili svým rodinám poděkování za to, že trpí a snášejí naši činnost. 

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, která se konala 
dne 11. 12. 2010 v Zastávce u Brna. 

Doporučení VR nesvolávat kvůli volbě viceprezidenta mimořádnou VH, ale pověřit vybraného člena VV 
vykonáváním tento funkce, bylo akceptováno. VV ČKA pověřil Hanuše Slavíka zastupováním prezidenta až 
do konání řádné VH. 

Dalším úkolem pro všechny členy VR bylo „šířit informace o potřebě registrace dětí“ vzhledem k výši 
státních dotací. Úkol se dá těžko kontrolovat, nicméně VV věří, že tak všichni činí. Tato potřeba platí i 
nadále. 

Úkol VV zvážit konání VR v únoru byl splněn, VV vše pečlivě zvážil, ale rozhodl ponechat původní termín na 
přelomu roku. 

Udělený mandát prezidentu ČKA k jednání se zahraničními svazy byl v průběhu roku svědomitě využíván. 

3. Zpráva o činnosti VV ČKA v roce 2011 

Zprávu o činnosti VV ČKA přednesl prezident ČKA Jiří Jančálek. Předeslal, že vloni zpráva nebyla příliš 
optimistická. Zato letošní zpráva je v podstatě v pohodě, neboť jsme se octli na dně a nadále se už 
nemusíme více děsit, horší už to být nemůže.  

Všechny podstatné informace jsou plynule šířeny prostřednictvím všech dostupných a zavedených 
informačních zdrojů. Náš web poskytuje stále aktuální informace. 

Na loňské VR se řešilo odstoupení viceprezidenta ČKA Petra Vaňury. V souladu s doporučením VR nebyla 
svolána mimořádná VH a funkcí byl pověřen Hanuš Slavík. TMK a KM měly od začátku volebního období 
stejného předsedu. To se ukázalo jako nevhodné. Předsedou KM je i nadále František Majer. Novým 
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předsedou TMK byl jmenován Robin Parkan. Odstoupením Petra Vaňury se uvolnila pozice předsedy 
Ekonomické komise. Po složitém hledání byla také oslovena Naďa Dobešová, která funkci přijala a ujala se 
řízení EK. Krátce před konáním VR odstoupila z pozice předsedkyně KSR Radka Malá. Její místo zaujal 
zkušený Petr Holý a prezident konstatoval, že je velmi rád, že se mu podařilo právě Petra k přijetí této funkce 
přesvědčit. A konečně z pozice předsedy DK odstoupil Jiří Němec. Ten byl k tomu kroku donucen změnou 
legislativní situace, která mu vhledem k jeho povolání neumožňuje takovou funkci vykonávat. Úkolem dnešní 
VR bude zvolit jeho nástupce.  

V další části zprávy se prezident věnoval rozboru sportovních výsledků na úrovni reprezentace. Na MS U-18 
v Sarajevu nedopadla soutěž družstev valně – děvčata obsadila 7. místo a chlapci byli 6. Ale poté se vše 
změnilo a naše výprava vybojovala 7 medailí. A sice 3 zlaté – Nikola Tatoušková, tandem Tatoušková-
Endršt a Daniel Neumann – a po dvou stříbrných a bronzových. Dle počtu medailí jsme obsadili 3. místo. Po 
soutěžích dorostu se v Sarajevu konalo i MS družstev dospělých. Družstvu žen se příliš nedařilo, vyhrálo 
pouze jednou a jeho cesta skončila ve čtvrtfinálové skupině. Ale družstvo mužů naopak zahrálo výborně a 
vybojovalo bronzovou medaili, což se povedlo po dlouhých 37 letech, a to k ještě lepšímu výsledku chyběl 
jen malý krůček. 

Následovala pasáž věnovaná financím. Současný stav je špatný. Výši dotace se dozvídáme pozdě, navíc 
v době, kdy už všechny nutné platby musí být uhrazeny. Prezident ocenil, že podstatnou část nákladů na MS 
si dorostenečtí reprezentanti hradili sami. K tomuto kroku nás vedl katastrofální nedostatek prostředků. 

V průběhu roku proběhlo několik jednání na mezinárodní úrovni. Dne 19. 2. 2011 se u příležitosti oslav 90. 
narozenin A.Cihláře sešel prezident s prezidentem NBC S.Schweikardtem, jednání se zúčastnili i V.Tlamka a 
Z.Jaroš. Probrali vše, co nás v tu chvíli pálilo. Prezident NBC nás vyslechl, dostali jsme i nějaké přísliby, ale 
konkrétní výsledky se nakonec nijak významně neprojevily. Během MS v Sarajevu (květen 2011) bylo 
dojednáno jednání se zástupci  německého a polského svazu. To se konalo dne 23. 7. 2011 v Bautzenu. 
Naši stranu zastupoval prezident a H.Slavík, z německé a polské strany byli přítomni prezidenti a další 
kolegové. Během jednání se přítomní vzájemně informovali o situaci a připravili plán návrhů vůči NBC a 
dalších společných kroků. Bylo to velmi dobré a konstruktivní jednání. Jeho závěry se dosud daří plnit. 
Koncem října 2011 se prezident sešel s S.Kubánkem, což je bývalý prezident slovenského svazu a také byl 
6 let viceprezidentem NBC. Na prosinec 2011 bylo domluveno setkání s prezidentem slovenského svazu, ale 
muselo být přesunuto na leden 2012. Veškeré aktivity v této oblasti směřovaly k omezení zásahů NBC do 
vnitřních záležitostí členských svazů a k omezení stále rostoucích finančních nároků ze strany NBC. 

Problémy s NBC pokračovaly i na podzim 2011. Hlavní příčinou neshod byly vyhlášené sankce NBC vůči 
Spartaku Přerov. Přerov startoval v Poháru NBC a skončil hluboko v poli startujících na nepostupovém 
místě. Přesto byl bez konzultace zařazen do Ligy mistrů a byl mu „vylosován“ rumunský soupeř (Targu 
Mures). Přerov účast odmítl a NBC mu poté udělil finanční trest. Prezident ČKA dal Přerovu pokyn, aby nic 
neplatil a vstoupil do jednání, která stále probíhají. NBC trvá na svém postoji, naše strana poukazuje na 
rozpor se směrnicemi NBC. 

Nepříliš se podařilo MČR dorostenek v Horním Benešově. Většina přítomných je s případem obeznámena. 
Jednalo se o závažný problém, KR k tomu zveřejnila na webu tiskovou zprávu. Prezident navrhl tuto 
politováníhodnou věc dále nerozebírat.  

Po zkušenostech z MČR dorostenek připravuje VV návrh úpravy STP, konkrétně SDŘ, ve kterém bude 
definován odvolací orgán pro jednorázové soutěže jednotlivců. Je správné, že v I. instanci rozhoduje jen 
jeden člověk, ale chybí nástroj k případnému odvolání. Bude tedy zaveden rychlý a flexibilní odvolací orgán 
proti rozhodnutí hlavního rozhodčího, proti jehož rozhodnutí dosud žádné odvolání možné nebylo. Odvolací 
orgán se bude skládat z delegáta svazu, který bude činnost koordinovat, a dalších členů na telefonu, 
zejména předsedy STK či KR. Tento orgán bude zřejmě deklarován rozpisem příslušné soutěže. 

4. Zpráva o hospodaření 

Zprávu o hospodaření přednesla za nepřítomnou předsedkyni EK (nemoc) Ivanka Palánová, generální 
sekretářka ČKA, Ivanka Palánová. Kompletní písemné znění její zprávy nyní následuje. 

Financování z vlastních zdrojů ze SAZKY a ČSTV již zcela skončilo. I v roce 2011 jsme tak na vlastní činnost 
získali pouze podporu z Ministerstva financí ČR a to ve výši 973.000 Kč. Jedná se však o částku, která musí 
být ještě rozdělena mezi ČKBF, ČKA a ČBA. Dotace je vedena jako státní na samostatném účtu. 

V současné době ještě neznáme konečné účetní výsledky, dnes musí být uzavřeny účty dotací na 
talentovanou mládež a reprezentaci. Následně bude zpracováno vyúčtování státních zdrojů na činnost, 
vlastní účetnictví a daňové přiznání.  

Na státní reprezentaci jsme obdrželi dotaci ve výši 816.800 Kč, tato byla vyčerpána na 100 % bez 
doplatku asociace. Jedná se o dotaci o 2/3 nižší, než např. ještě v roce 2007. Problém největší byl však 
s tím, že první informaci o tom, zda dotaci vůbec či v jaké výši obdržíme, jsme získali až počátkem měsíce 
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května. V té době jsme však museli mít zajištěnou účast na MS dorostu i MS družstev, včetně přípravy, což 
se pozdní informací o dotaci velice komplikovalo (jet – nejet, za své nebo za naše apod.). V letošním roce 
bychom informaci měli obdržet již v prvním čtvrtletí a tak snad příprava na MSJ proběhne klidněji.    

Talentovaná mládež – komise mládeže hospodařila s částkou 383.300 Kč.  Tyto prostředky byly čerpány 
na uspořádání Májového turnaje krajských výběrů žactva, Vánočního turnaje krajských výběrů dorostu, 
pořádání Pohárů mladých nadějí, KS juniorů v Náchodě, letní kemp v Dačicích a mezinárodní kemp mládeže 
v Německu. Rovněž tato dotace byla vyčerpána na 100 % bez podílu asociace. 

Vás samozřejmě nejvíce zajímá účetnictví asociace. Do roku 2011 jsme vstupovali s částkou ve výši 
625.000 Kč. 

Příjmy v roce 2011: Kč 

Registrační poplatky 943.300 
Reklama (zatím) 41.650 
Startovné KL (+ poplatky ČOS, ATJ, pokuty) 124.500 
Startovné pohár ČKA 39.300 
Úroky z běžného účtu 36.087 
Startovné kraje 37.540 
Ostatní 10.281 
Dotace MF 973.000 

Celkem příjem: 2.205.658 

Pokud bychom neměli žádné výdaje, vykazoval by náš účet +2.830.000 Kč. 

Musíme však ještě vzít v úvahu skutečnost, že v posledních dvou letech se neuskutečnilo dělení dle 
rozhodnutí ČKBF na ČKA, ČBA a ČKBF. Rovněž tak jsou v celkové částce zahrnuty finance krajských 
svazů, které s účetnictvím přešly pod ČKA – to je cca 100.000 Kč. V samostatném středisku je dále vedeno 
účetnictví „NERE“, kde je zůstatek 10.000 Kč. 

Výdaje roku 2011: Kč 

Příspěvky KKS 75.000 
Mzdy 493.153 
Odměny dle DPP 103.200 
Soc. a zdrav. odvody, pojištění apod. 198.818 
Cestovní náhrady funkcionářům (zasedání, semináře, soutěže) 84.512 
Spotřeba materiálu (medaile, kanc. potřeby) 20.236 
Výkony spojů (web, poštovné, telefony) 73.950 
Nájmy sportovních prostor 24.756 
Provozní služby – ČSTV 73.797 
Náhrady rozhodčím, lektorům 38.465 
Bankovní poplatky 19.829  
Odměny za umístění v pohárech ČKA 28.200 
Výdaje na KuLi (I. pololetí) 28.800 
Ostatní výdaje (pojištění, rozmnožovna, dary k živ. jubileu apod.)   25.294 

Celkem výdaje: 1.288.465 

Součástí výdajů je i čerpání tří KKS, kterým jsme vedli účetnictví, ve výši cca 35.000 Kč.  

Snížení celkových výdajů třeba jen oproti roku 2008 je téměř o  2 miliony Kč (to je včetně reprezentace a 
talentované mládeže) – v roce 2008 byly náklady 4,5 mil. Kč, v roce 2011 už jen 2,5 mil. Kč. V roce 2008 
jsme navíc skončili se schodkem – 800.000 Kč, minulý rok jsme hospodařili se ziskem 900.000 Kč.  

Došlo tak k významnému snížení nákladů – omezila se schůzová činnost, snížily se náklady sekretariátu, 
přestali jsme hradit zhotovování registrací ČSTV (nyní provádí sekretariát a jen v tomto roce jsme tak ušetřili 
kolem 50.000 Kč), minimální příspěvky na činnost obdržely KKS, šetříme na všech mistrovských soutěžích, 
tvrdá úsporná opatření dolehla i na reprezentaci. Přechodem pod přímé řízení státem se situace však stává 
komplikovanější, dotace se výrazně snižují, administrativa narůstá. Musíme řešit dotace na provoz a údržbu, 
vést účetnictví krajům a okresům, pro každou dotaci mít vlastní účetní středisko. Silnější svazy si na toto 
nabírají zaměstnance, platí si zaměstnance na krajích a nikoho nezajímá, jak to menší sporty zvládnou. 

Přesto ale věřím, že stejně tak, jako jsme zvládli úsporná opatření, tak zvládneme i tyto úkoly. Podstatné je, 
že při minimálních dotacích zahajujeme tento rok ne s dluhy, ale s částkou přes cca milion korun na účtu, 
které musí sloužit na pokrytí výdajů v I. pololetí roku 2012. 
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5. Informace z konferencí FIQ, WNBA a NBC 

Informaci přednesl prezident ČKA Jiří Jančálek. Konference FIQ v Hongkongu se náš zástupce nezúčastnil, 
hlasovací právo jsme předali německému svazu. Podrobné informace o průběhu konference nemáme. 

Konference WNBA a NBC se konaly v Györu (Maďarsko). Prezident se zúčastnil, ale konstatoval, že jeho 
účast nepřinesla v podstatě žádný velký užitek – jen minimum pozitivních změn. Velmi komplikovaná situace 
ve vztahu k NBC stále trvá a zatím nic nenasvědčuje tomu, že by se v brzké době na tom mohlo něco 
změnit. 

Podrobné informace z konferencí umístil prezident na web ČKA. Na tyto informace zakrátko reagovala NBC 
a měla k nim výhrady. Následovala série písemných dohadů.  

ČKA oznámila sníženou členskou základnu, kterou jsme omezili pouze na hráče, kteří splňují požadavky 
NBC a hrají 120 hs. Ostatní jsou členy přidružené „amatérské“ sekce. 

Německý svaz oznámil, že při vyloučení jediného svého hráče z MS, okamžitě opouštějí dějiště MS. Jaký 
postoj má zaujmout ČKA? 

Prezident NBC připravuje nějaké změny na březen až duben 2012. Lze vytušit náznaky vstřícnosti. 
Odchodem p. Grubera z pozice sekretáře NBC se situace trochu uvolnila. Byl významně omezen seznam 
sledovaných hráčů kvůli dopingu, z našich reprezentantů je na něm aktuálně pouze M.Jelínek. Od začátku 
roku byl alkohol vyřazen ze seznamu zakázaných látek. Na druhou stranu se prý zvažuje zařazení nikotinu. 

Naše vůle pořádat MS 2014 na jižní Moravě trvá, pořadatelství máme přidělené. 

6. Volba předsedy Disciplinární komise ČKA 

Jiří Němec byl nucen abdikovat z funkce ke dni 31.10.2011. Nato pověřil VV ČKA výkonem této funkce 
Jaromíra Šulu a nyní jej také navrhuje Výkonné radě ke zvolení. Jaromír Šula ve svém vystoupení potvrdil 
svůj zájem funkci předsedy DK ČKA převzít. 

Žádný protikandidát nebyl navržen. 

Jiří Němec bude i nadále novému předsedovi DK k dispozici jako konzultant. Doplnění třetího člena DK je 
plně v kompetenci nově zvoleného předsedy DK. 

Hlasování proběhlo aklamací s výsledkem: PRO – všichni přítomní, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0. 

Jaromír Šula byl jednomyslně zvolen předsedou DK. 

7. Diskuse 

V průběhu diskuze byly probírány různá témata. V některých okamžicích byla diskuze nepřehledná. Pro 
účely zápisu jsou diskusní příspěvky sloučeny podle témat, kterých se týkaly. 

Systém MČR: 

Hanuš Slavík Podal detailní informaci o místech, termínech a systému MČR 2012. 

Pavel Kohlíček Vyzval k pořádání MČR v kategorii mladší žactvo. 

Petr Glac Dotaz na možnost odjezdu z MČR před ukončením. 

Jiří John Podpořil možnost odjezdu před ukončením MČR. 

Proběhlo hlasování o umožnění odjezdu před ukončením MČR. 

Výsledek: PRO – 4, PROTI – všichni ostatní přítomní. 

Účast na MSJ: 

Jiří Jančálek Požádal delegáty VR, aby se vyjádřili k možnosti podpory DKBC. Doporučil, abychom 
svůj postup koordinovali s Německem. 

Vladimír Tlamka Podpořil přihlášení hráčů na MS dle výkonnosti a nikoli dle požadavků NBC, že hráč musí 
startovat v lize na 120 hs. 

Petr Holý Připomenut, že do 31. 3. 2012 je potřeba napsat na přihlášku MS 15 jmen v každé 
kategorii. Navrhl, abychom při nepovolení startu byť jediného hráče ze strany NBC odmítli 
účast na MS. 

Jaromír Hendrych Vznesl dotaz: kolik platíme členské příspěvky NBC. 

Jiří Jančálek Nahlásili jsme cca 800 členů, ostatní jsou mimo ČKA v „přidružené sekci“. Ale dostali 
jsme ultimátum, že buď zaplatíme, nebo nám odeberou medaile z MS. Poté jsme zaplatili. 

Divize: 

Alena Holubová Navrhla rozšíření počtu divizí s tím, že Zlínský kraj chce vlastní divizi. 
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Jiří Jančálek Systém divizí je daný a VV nemá vůli jej měnit. 

Petr Firek Požádal, aby také Praha měla vlastní divizi. 

Hanuš Slavík Vysvětlil současný systém a zdůraznil, že jakékoli rozšíření počtu divizí je pro VV 
nepřijatelné. Pokud by se mělo něco měnit, tak přichází v úvahu pouze zrušení divizí a 
přímá vazba krajský přebor  3. KLM. Alternativou je převzetí řízení divizí (4. liga?) pod 
ČKA. 

Diskuze o divizích vyústila v hlasování o tom, zda má být VV zadán úkol zabývat se divizemi. 

Výsledek: PRO – 5, PROTI – všichni ostatní přítomní. VV proto ponechá současný systém divizí. 

Liga dorostu: 

Jaromír Hendrych Zeptal se na soutěže dorostu. 

František Majer  Ještě je brzo na hodnocení. 

Ligové soutěže žen: 

Jaromír Šula V soutěžích žen, zejména ve 3. lize je málo družstev. Navrhl zvážit povinnost družstva 
žen pro účastníky KLM. 

Hanuš Slavík STK (i VV) vnímá velmi špatnou situaci v soutěžích žen a bude se jí intenzivně zabývat. 

Různé: 

Vladimír Tlamka Informoval o tom, že situace v ČSTV je značně nepřehledná a nejasná. Volby VV 
proběhnou v Nymburku dne 28. 1. 2012. A také poděkoval všem funkcionářům za 
obětavou práci pro ČKA. 

Jaromír Hendrych Vyjádřil se k diskvalifikaci Nikoly Tatouškové. Coby delegát řekl rozhodčímu, že je 
rozhodnutí na něm a jeho rozhodování nemohl ovlivnit. Obvinil Františka Nedopila 
z nesportovního jednání. 

8. Usnesení VR ČKA 2011 

Výkonná rada ČKA 

 Bere na vědomí   
- zprávu o činnosti VV ČKA v roce 2011 
- zprávu o průběhu konference FIQ, WNBA a NBC  
- zprávu o hospodaření ČKA 
- zprávu o plnění usnesení z minulé VR 

 Doporučuje VV 
- koordinovat postup přihlášek na MS s německým svazem 
- zabývat se řešením startů žen v soutěžích  

 Ukládá 
- členům VR, aby šířili mezi oddíly informaci o naléhavé nutnosti registrovat veškeré aktivní děti v ČKA 

 Volí 
- Jaromíra Šulu předsedou Disciplinární komise ČKA 

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. Také požádal o 
vyřízení poděkování také rodinným příslušníkům. Akce bude zakončena slavnostním večerem, na který 
všechny přítomné srdečně pozval. 

Staré Sedlo 15. března 2012 

Zapsal: Hanuš Slavík 

 Jiří Jančálek, v. r. Ivanka Palánová, v. r. 
 prezident ČKA generální sekretářka ČKA 
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