ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE
CZECH NINEPIN BOWLING ASSOCIATION
TSCHECHISCHE SPORTKEGLER ASSOZIATION

ZÁPIS
ze zasedání Výkonné rady ČKA,
konané dne 22. 6. 2019 v Benešově
Přítomni:
členové VV ČKA, zástupci 14 krajů, sekretariát ČKA, hosté – viz prezenční listina v Příloze č. 1

Program
1. Zahájení a volba zapisovatele
2. Kontrola zápisu z minulého jednání
3. Zpráva o činnosti VV ČKA
4. Zpráva o hospodaření ČKA
5. Právní subjektivity KKS
6. Registrační a přestupní řád
7. Rejstřík sportovců, trenérů a sportovních zařízení
8. Diskuse
9. Usnesení VR ČKA
10. Závěr

Zátopkova 100/2, PS 40

cka@kuzelky.cz

+420 242 429 228

MONETA Money Bank

160 17 Praha 6 – Břevnov

kuzelky@cuscz.cz

+420 737 467 957

č. ú.: 158564033 / 0600

IČO 70939055. Česká kuželkářská asociace je zapsána ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 39728.
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1. Zahájení a volba zapisovatele
• Jednání zahájil prezident ČKA Jiří Jančálek, který přivítal všechny přítomné. Přítomní poté
uctili minutou ticha památku Iva Blaževiče.
• Proběhla volba zapisovatele, kterým byla jednohlasně zvolena Blanka Mašková.

2. Kontrola zápisu z minulého jednání
• Generální sekretářka ČKBF se omluvila za chybu. Kontrolu účetnictví provedli KKS:
Ústecký, Liberecký a Královéhradecký.
• Přehled účetnictví za rok 2018 byl rozdán písemně na úvod při prezentacích pro jednotlivé
kraje.

3. Zpráva o činnosti VV ČKA
• Na VR 2018 byla projednána novela STP, část věnovaná startu hráčů v oddílech nezískala
podporu. Problematika byla nově upravena a předložena k diskuzi, 8. 12. 2018 se
uskutečnilo setkání v Praze za účasti KKS a TOP-týmů, závěry předloženy VV k projednání.
VV ČKA změnu neschválil, přijaté změny budou dále diskutovány v rámci bodu 6.
• V rámci komise mládeže probíhala diskuze o modelu ligy dorostu, byla ustavena pracovní
skupina, VV byl předložen konečný návrh a ten navrženou změnu schválil, diskuze bude
probíhat i nadále.
• Od začátku roku přešla Hana Pluhařová opět na sekretariát ČKA.
• V druhé polovině února se na ČKBF obrátila Policie ČR (Národní centrála proti
organizovanému zločinu) se žádostí o poskytnutí informací (o členské základně a způsobu
provádění registrací) v souvislosti s trestním řízením – trestní řízení není vedeno vůči ČKBF,
stejnou žádost dostaly další svazy s větší členskou základnou. Jednalo se o první větší
zájem státních orgánů o nás. Do budoucna je třeba postupovat přesně podle práva (včetně
našich předpisů).
• Byli jsme pořadateli dvou vrcholných mezinárodních akcí: SP jednotlivců (únor 2019,
Přerov), Mistrovství světa (květen 2019, Rokycany). Po organizační stránce dopadly obě
akce dobře, NBC však upozornila na některé nedostatky kuželny v Přerově.
• Po sportovní stránce jsme od obou akcí čekali více – na SP skončila Hana Wiedermannová
třetí; na MS ženy čtvrté, muži pátí – potěšili nás mladí, především dorostenky, také žáci jsou
příslibem pro budoucnost.
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• Součástí MS v Rokycanech bylo uvedení nových osobností do Síně slávy NBC (KarlHeinz Schmidt, Naděžda Dobešová, Lado Gobec) – Pamětní medaili NBC obdrželi
Petr Holý a Luděk Keprt.
• I. ME seniorů – od prvopočátku bylo stanoveno, že bude uspořádáno mimo národní svazy.
Proto také NBC zvolila systém kvalifikačních turnajů (jeden v Blansku), ČKA poskytla
účastníkům finanční pomoc 100 € startovné a cestovné.

4. Zpráva o hospodaření ČKA
• Účastníkům předložen podrobný souhrn nákladů a výnosů vlastních zdrojů a dotací
z MŠMT.
• Kontrola Libereckého kraje proběhla v pořádku.
• Kterýkoliv KKS má po dohodě se sekretariátem možnost nahlédnout do účetnictví ČKA.
Výsledovka je součástí zprávy o hospodaření.

5. Právní subjektivita KKS
• Podle Statutu ČKA platí, že KKS musí mít právní subjektivitu. Statut ČKA: „Krajské
kuželkářské svazy jsou zřizovány i rušeny rozhodnutím prezídia ČKBF jako pobočné spolky
ČKBF s právní subjektivitou.“
• Pokud ji kraj nemá, pak podle Statutu ČKA neexistuje. A pokud něco neexistuje, nelze mu
poskytnout dotaci.
• Od 1. 1. 2020 obdrží dotaci pouze KKS s právní subjektivitou.
• Žádost o právní subjektivitu KKS je třeba zaslat na Hanuše Slavíka, prezidenta ČKBF do
31. 8. 2019. K podání žádosti je třeba splnit následující náležitosti:
o

souhlas předsedy s vykonávanou funkcí a zápisem do rejstříku, ověřený na Czech
POINTu – Toto by neměl být problém.

o

sídlo spolku (KKS) a souhlas majitele nemovitosti s umístěním tohoto sídla – Pro sídlo je
vhodné použít nějakou kuželnu, ale pozor: musí být ve vlastnictví daného klubu. Pokud ji
vlastní např. město či obec a klub je zde v pronájmu, musí být souhlas od města. To
může někdy působit komplikace, neboť k tomu bývá potřeba souhlas celého
zastupitelstva – záleží na místních podmínkách. Využít by šlo též sídlo nějakého
sdružení ČUS, ať již krajského či třeba okresního. Ale stále platí to, že důležitý je vlastník
nemovitosti. ČUS nemá problém s udělením souhlasu (podpora sportovních institucí je
mimo jiné jeho základní účel), ale ten reálný vlastník může třeba požadovat i za pouhou
adresu nějaký nájem, což jsou peníze vynaložené vlastně za nic. – Alternativou je sídlo
na privátní adrese nějakého činovníka, typicky předsedy.
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6. Registrační a přestupní řád
• Byla provedena celková novela STP, důraz na RPŘ.
• Registrační poplatek: základní 200 Kč, pro osoby 65+ 100 Kč, pro osoby U19 100 Kč, pro
členy bez oddílové příslušnosti 50 Kč, členové, kteří vykonávají pouze volenou či nevolenou
funkci (VV rozhodčí, trenér, technický pracovník) 0 Kč.
• 50 % z vybrané částky bude vráceno zpět do krajů.
• Odstupné a výchovné: základní částka pro výpočet pro sezonu 2019/2020 má hodnotu
20 000 Kč.
• Pro eliminování problémů při přestupech je třeba preferovat hráčské smlouvy (smlouva
mezi oddílem a hráčem), které mají přednost před obecnými pravidly RPŘ.
• Žáci mohou hrát s koulí o průměru 14 cm, dorostenci s koulí o průměru 15 cm.
• Hostování: Souhlas hráče a obou oddílů, doba hostování nesmí být kratší než 2 měsíce,
dorostenec může požádat o hostování do 2 oddílů (1 za dospělé, 1 za dorost).
• VV rozhodl o zrušení tzv. úzkých soupisek pro družstva v Interlize. STK ČKA bude hlídat
starty kmenových hráčů IL v regionálních soutěžích a jejich vliv na průběh soutěží. VV ČKA
to po roce vyhodnotí a zváží další postup.

7. Rejstřík sportovců, trenérů a sportovních zařízení
• Jaromír Šula informoval o aktuálním stavu v zadávání klubů do rejstříku sportovců. Hodně
klubů to odložilo na poslední chvíli. Počet členů v rejstříku bude mít přímý vliv na výši
dotací pro ČKBF ze státního rozpočtu.
• VV ČKA zvažuje metody, jak motivovat kluby k zadávání svých členů do rejstříku.

8. Diskuze
• Jiří Jančálek
Předáno vyznamenání Emilii Deingruberové, která nebude přítomna na slavnostním večeru.
• Hanuš Slavík
Program na vyhodnocování kuželkářských soutěží (výzva: „Schiedek“, „Zajko“); VV ČKA se
rozhodl pro program „Schiedek“ a poskytne ho také KKS; pro KKS není program povinný,
ale STK ČKA ho doporučuje a uvítá názory a připomínky k systému.
• Ludmila Johnová
Informace o novém modelu dorosteneckých soutěží; žádost o zaslání do 10. 7. 2019
kandidáta na komunikaci mezi krajem a KM ČKA.
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• Petr Streubel
Informace o novém logu ČKA.
• Blanka Mašková
VV ČKA uvolnil 500 000 Kč na žádosti o poskytnutí finančního daru na tělovýchovnou a
sportovní činnost mládeže; mohou žádat kraje s právní subjektivitou, kraje bez právní
subjektivity mohou zažádat prostřednictvím oddílů; podle zájmu může VV ČKA tuto částku
navýšit či snížit; výzva bude zveřejněna v prvním červencovém týdnu; vyúčtování je do
31. 12. 2019; případné nevyčerpané prostředky povinnost vrátit.
• Hanuš Slavík
Informace o složení ligových skupin.

9. Usnesení Výkonné rady ČKA
VR ČKA schvaluje:
• zprávu o činnosti VV ČKA;
• zprávu o hospodaření ČKA.

VR ČKA bere na vědomí:
• zprávu 3 krajů (Ústecký, Liberecký a Královéhradecký) o hospodaření ČKA;
• zprávu předsedy STK ke sportovně technickým předpisům.

VR ČKA schvaluje
• rozdělení startovního poplatku v poměru 50:50 mezi ČKA a KKS.

VR ČKA pověřuje
• zástupce 2 krajů (Jihočeský a Středočeský) provést kontrolu hospodaření před příštím
zasedáním VR ČKA.

VR ČKA ukládá
• ukládá KKS zaslat do 10. 7. 2019 svého zástupce na komunikaci mezi KKS a KM;
• ukládá KKS bez právní subjektivity předložit podklady pro její získání do 31. 8. 2019.

Hlasování o usnesení:
• Usnesení bylo schváleno.
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10. Závěr
Prezident poděkoval všem za jejich práci a popřál jim, aby během nadcházející doby dovolených si
odpočinuli a načerpali co nejvíce sil.
Zapsala: Blanka Mašková
Schválil: VV ČKA

Přílohy
č. 1 – Prezenční listina
č. 2 – Přehled hospodaření ČKA za rok 2018
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Přehled hospodaření ČKA za rok 2018
Firma:
K období:
Kniha účtů:

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE
1.1.2018 - 31.12.2018
Pracovní kniha - 2018

Náklady
Synt.
501
501
501
501
512
512
512
512
512
512
512
513
513
513
518
518
518
518
518
518
518
518
518
521
524
524
524
545
549
549
549
549
549
581
582

Anal.
0001
0002
0004
0009
0001
0002
0003
0004
0006
0007
0008
0001
0002
0003
0001
0003
0006
0007
0008
0009
0010
0061
0062
0003
0001
0002
0003
0001
0002
0003
0009
0011
0052
0001
0001

Název
Spotřeba sport.mat./dresy,obuv/
Spotřeba mater./poháry,medaile/
Spotřeba DDHM do 40.000,Spotř.ost.mat./kanc.potř.,maj.do 3000/
Cest.náhrady funkc. a zaměstnancům
Cestovné - mistrovské soutěže
Cestovné - nemistrovské soutěže
Cestovné - sp.příprava
Cestovné - mezin. akce v zahraničí
Cestovné - školení a semináře
Cestovné - schůze
Občerstv. - VV,komise,konference
Dary k život.jubileu
Drobné dary
Nájmy tělových. zařízení
Výkony spojů /poštovné,telef/
Tělových.služby KS,soustředění
Tělových.služby mezin.akce v ČR
Tělových.služby mezin.akce v zahr.
Startovné, úč. poplatky
Provozní služby
Náhr.lektorům, fyzioterap. a func.
Náhr.rozhodčím při sout. nezdaň.
Odměny dle dohod o provedení práce
Zákonné zdravotní pojištění
Zákonné sociální pojištění
Zákonné úrazové pojištění
Kursové ztráty
Ost.pojištění léčebné výl.v zahraničí
Bankovní poplatky
Ost.jiné nákl./ceny ze soutěží,startovné
Výkonnostní odměny
Výdaje na časopis
Přísp. z vlastních zdrojů
Přísp.dobrovolné /mezin.feder/, ČKBF
Celkem

Anal.
0001
0010
0020
0025
0030
0040
0001

Název
Úroky z běžného účtu
Startovné M-ČR jednotl.
Startovné KL
Startovné
Startovné Pohár ČKA
Jiné ost.výnosy - pokuty
Členské příspěvky
Celkem

Zůstatek
19 217,00
38 168,04
85 903,23
28 739,60
34 618,00
4 576,00
1 938,00
3 900,00
11 010,48
11 127,00
34 007,00
18 971,40
1 259,00
18 698,85
181 920,00
239,00
11 385,00
26 880,00
332,48
53 054,00
134 863,71
22 300,00
3 450,00
58 836,00
1 029,00
2 859,00
400,00
1 782,99
660,00
19 039,05
169 100,00
150 000,00
41 866,00
37 500,00
78 750,00
1 308 379,83

Výnosy
Synt.
644
649
649
649
649
649
684

Výnosy
901 215,13

Náklady
1 308 379,83

Zůstatek
10 015,13
47 350,00
117 000,00
68 600,00
33 000,00
700,00
624 550,00
901 215,13
Zisk/Ztráta
407 164,70

Loterie ČOV 2018
Čerpáno
z toho:

296 422,15

MS družstev U23
(stravné, ubytování, doprava, lek. prohlídka)
Turn. TM Vysočina (rozhodčí, pronájem, poháry)
LKŠ 2018
Školení trenérů
Dotační program REPRE 2018

cestovné
pronájmy
služby
startovné
rozhodčí
fyzioterapeut
pojištění

442,15
810,00
870,00
300,00

(646 000,00 Kč)

cestovné
(KS,MU,MS)
ostatní služby (MS,MU,KS,ubytování,stravování,pronájem)
startovné
refundace mezd
náhrady nezd.
(fyzioterapeut, rozhodčí při MU)
materiál
cest. Pojištění

Dotační program TALENT 2018

157
15
115
7

207
206
98
102
13
7
8

068,94
856,72
855,82
697,51
794,01
963,00
764,00

169
479
265
35
68
7
3

954,40
750,00
409,60
924,00
102,00
000,00
360,00

207
244
2 309
248
296
155
81
33
13
2
6

175,32
191,18
951,70
740,84
094,00
400,00
820,00
641,20
980,00
044,00
961,76

(1 029 000,00 Kč)

(ČPD,PMN,PJ,KS U23,U18,MU,VT,KM)
(ČPD,PMN,PJ,KS U23,U18,VT,KM, 1.KLD)
(MKM Přerov)
(ČPD,PMN,PJ)

Dotační program ORGANIZACE SPORTU 2018
spotřeba sport.materiálu(dresy,obuv,poháry,medaile)
cestovné(mistrov.,nemistrov.soutěže,školení,schůze)
nájmy, tělovýchovné služby
provozní služby
odměny dle dohod o provedení práce
odměny členům statutár.orgánů
náhrady rozhodčím,lektorům
příspěvky mezinár.federaci
zákonné ZP
cestovní pojištění
startovné

