Č ESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE
Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6-Břevnov

ZÁPIS
ze zasedání výkonného výboru ČKA,
konaného dne 8. 11. 2017 v Praze
Přítomni:

Jiří Jančálek, Vladimír Sedláček, Hanuš Slavík, Blanka Mašková, Petr Streubel, Pavel
Mecerod, Ludmila Johnová, Jan Kotyza, Lukáš Hlavinka, Jana Holubová

Host:

Tomáš Valík

1. Zahájení
Zasedání zahájil a řídil prezident ČKA Jiří Jančálek.

2. Kontrola zápisu a plnění úkolů
Zápis z minulého zasedání schválen bez připomínek.

Plnění úkolů:
04/16
06/16
51/16
57/16
60/16
61/16
80/16
17/17
18/17
20/17
35/17
37/17
46/17
49-55/17

trvá (zabývat se sjednocením v nastavení časomíry)
trvá (připravit návrh úpravy směrnice pro školení a evidenci trenérů)
trvá (zajistit výklad TK WNBA k časomíře, fotobuňce a rozcvičení na dráze)
trvá (vypsat výběrové řízení na pořadatele Světového poháru jednotlivců 2019)
trvá (aktualizovat rekordy ČR)
trvá (vyvěsit seznam vyznamenání ČKA na webových stránkách)
částečně trvá (propagační předměty ČKA)
trvá (ve spolupráci s krajskými STKáři připravit seznam mládeže se dvěma starty a
předložit návrh výše daru, který bude rozdělen do oddílů)
trvá (prověřit smlouvy se správci pasů)
trvá (provést kontrolu úhrady pokut)
splněno
splněno
trvá (předložit návrh rozpisu MČR 2018)
splněno

3. Zpráva prezidenta



Ustanovena pracovní skupina pro novelizaci Přestupního řádu ČKA ve složení P. Mecerod, J.
Kotyza, J. John;
členové VV ČKA obdrželi elektronicky odvolání SKK Rokycany a TJ Dynamo Liberec proti
rozhodnutí STK ČKA ve věci „soupisek družstev Interligy“ – VV ČKA po projednání potvrdil
rozhodnutí STK ČKA; náklady spojené s opakováním utkání bude hradit VV ČKA;
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SP v Blansku byl po organizační stránce výborně zajištěn, při závěrečném ceremoniálu byla
předána pořadateli děkovná plaketa ČKA;
předány informace ze zasedání Prezídia NBC.

4. Zpráva sekretářky



















Informace z konference „Problematika financování sportu s ohledem na platné legislativní
předpisy ČR“, kterou uspořádaly dva největší sportovní spolky v zemi – Česká unie sportu a
Sdružení sportovních svazů ČR pod záštitou portálu Sportovní listy.cz, zúčastnil se i náměstek
pro řízení sekce sportu a mládeže Karel Kovář; dotační krize; dle náměstka předpoklad vyhlášení
státních dotačních programů pro rok 2018 až na začátku prosince;
příprava dotačních programů pro rok 2018 probíhá bez účasti zástupců sportovního prostředí;
financování sportovního prostředí se bude řídit pouze rozpočtovými pravidly a zákonem
o podpoře sportu; problematika projektů – sport je soustavná každodenní činnost s programovým charakterem, ne projekt;
informace z porady předsedů svazů;
ČUS ustanovil expertní tým, který dostal mandát jednat jménem svazů s představiteli státní
správy a státu. Mandát uplatní při jednáních s kompetentním ministerstvem, s představiteli
budoucí vlády a poslanecké sněmovny;
příprava podkladů pro vyúčtování dotací za rok 2017, stav na jednotlivých účtech ČKA a
předpoklad čerpání do konce roku; schváleno čerpání státních dotací do konce roku - úhrada
pronájmu kuželen a zajištění soutěží ČKA od nejvyšší soutěže po 3. ligy;
program státní dotace PIV – Údržba a provoz sportovních zařízení byl nejprve 26.9. zrušen, 2.10.
vyhlášen s takovými podmínkami, které byly nesplnitelné pro 90 % TJ/SK; neoficiální hypotéza
pro rok 2018 je sloučení právě programu PIV s programem PVIII;
upozornění na povinnost finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem 2017 podle
vyhlášky č. 367/2015 Sb. (vyhláška o finančním vypořádání) – platí pro všechny příjemce státních
dotací, tedy i TJ/SK, kterým byla poskytnuta státní dotace pro účely stanovené v programu MŠMT
č. VIII – Organizace sportu ve sportovních klubech;
pokyn předsedy ČUS ke statistickému šetření stavu členské základny k 31.12.2017 – termín
odevzdání členské základny je 30. 1. 2018; nutná spolupráce oddílů a krajských svazů
k „vyčištění“ členské základny; dělení základny i dle pohlaví:
 žačky, žáci do 15 let věku s tím, že ten kdo v průběhu roku 2017 dovršil 15 let věku je
započítán do dorostu.
 juniorky, junioři do 19 let věku s tím, že ten kdo v průběhu roku 2017 dovršil 19 let věku
je započítán do dospělých;
GDPR (General Data Protection Regulation), Obecné nařízení o ochraně osobních údajů –
v platnosti od 25.5.2018, ČUS připravuje metodiku – předpokládané zveřejnění leden 2018,
sportovní svazy budou včas informovány, ale předpokládá se, že to nebude možné stihnout
v daném termínu; MŠMT vydalo metodiku pro školství, náměstek ministra slíbil zpracování
metodiky i pro sportovní svazy;
aktualizován mezinárodní sportovní kalendář, informace o nominaci mezinárodních rozhodčích:
Alžběta Harcová 27.1.2018
Liga mistrů, Rosice
Ladislav Hetcl
11. – 13.5.2018
SP U18, Cluj, Rumunsko – doprava s výpravou ČR
14. – 19.5.2018
MS U23, Cluj, Rumunsko - doprava s výpravou ČR
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problematika kontroly plateb uložených pokut – dohodnuto, že všichni předsedové, kteří uloží
pokutu, budou žádat v určeném termínu potvrzení o úhradě;
jednání se zástupci ČAUS o zařazení kuželek do Českých akademických her 2018;
informace z pohárových soutěží NBC – ženské družstvo KK Slovan Rosice vybojovalo stříbrné
medaile na Světovém poháru družstev v Blansku, podrobné hodnocení všech týmů uveřejněno
v KuLi.

5. Závěry ze zasedání VR ČKA








Slabší účast, zasedání ale hodnoceno pozitivně;
body usnesení z VR ČKA: sjednocení bodovacího systému; zabývat se termínovým kalendářem;
podmínka mládeže v našich soutěžích; KKS zaslat do 31. 12. návrh rozpočtu na rok 2018; KKS
aktualizovat adresáře funkcionářů a kuželen (klubů);
právní subjektivita KKS – podklady pro zapsání pobočných spolků neobdrženy od Ústeckého KKS,
Libereckého KKS a Královéhradeckého KKS;
elektronická evidence členské základny – zasílání hesel pro nahlížení do evidence;
předsedou Disciplinární komise ČKA zvolen Petr Lang;
před VR ČKA 2018 provedou zástupci 3 KKS kontrolu hospodaření ČKA.

6. Příprava MČR 2018






Schváleny kategorie, systém a postupové kvóty na MČR jednotlivců 2018, MČR dvojic 2018;
s ohledem na I. ME 2019 zřízena nová kategorie – senioři 60+ a seniorky 60+;
místa konání budou určena na základě výběrového řízení dle nabídky klubů;
schválena změna postupu úhrady startovních poplatků účastníků MČR;
schváleno zrušení startovního poplatku dorostu na MČR.

7. Vyhodnocení výběrového řízení na trenéry U18 a mužů a žen


VV ČKA vyhodnotil výběrová řízení a do funkce reprezentačních trenérů byli jmenováni:
U18 – Tomáš Vít (dorky) a Stanislav Novák (dorci)
muži+ženy – Ladislav Musil jako trenér dospělé reprezentace bez určení kategorie

8. Příprava Vánočního turnaje krajských výběrů mládeže




Místo konání Přerov, termín 9.-10.12.2017;
rozpis schválen, zajištěna kuželna, ubytování; vzhledem k závěru roku nutno zajistit vyúčtování
akce ihned po skončení;
sekretariát zajistí poháry a ceny.

9. Zprávy předsedů komisí
Viceprezident, KSR – Vladimír Sedláček




Novým členem KSR ČKA je Renata Šimůnková;
schválena nominace v anketě Juniorský sportovec roku 2017 – N. Topičová;
termín odeslání přihlášek na MS 2018 do 1.12.2017.
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EK – Blanka Mašková



Předložen návrh Sazebníku ČKA, k připomínkování do 30.11.2017;
předloženy návrhy rozpočtu jednotlivých komisí ČKA pro rok 2018, plnění rozpočtů se bude
odvíjet od finanční situace v roce 2018.

STK – Hanuš Slavík



Novelizace STP – připravit návrh s platností od 1.7.2018;
schválen systém a postupové klíče na finále Pro-Tec Cup Poháru ČKA 2017/2018.

MMK – Petr Streubel






Poslední číslo KuLi, v pořadí 97. číslo;
evidence členské základny – heslo na vyžádání;
připravit návrhy hlavičkových papírů, sjednotit výstup dokumentů ČKA;
propagační předměty;
10 ks Roll Up, připravit grafické návrhy.

TMK – Jan Kotyza



Schválen seminář trenérů v Jihlavě ve dnech 6. – 7.1.2018 – trenéři lektoři a trenéři II. třídy;
práce na novelizaci Směrnice pro školení a evidenci trenérů.

KM – Ludmila Johnová



Zasedání KM při konání Vánočního turnaje – připravit zálohu;
informace k probíhajícím náborovým akcím mládeže.

TK – Pavel Mecerod





Dotaz na problém s odrazovým materiálem na bočnicích;
schválen nákup 2 sad tvrdoměrů;
schválena úprava výše odměn kolaudátorům:
kolaudace nová, následná a po opravě
250 Kč/dráha
kolaudace kontrolní
200 Kč/dráha;
dráhy, na kterých se hraje nejvyšší soutěž, budou moci kolaudovat pouze kolaudátoři s licencí
NBC.

KR – Lukáš Hlavinka




Novým členem KR jmenován Karel Gabrhel, v komisi nahradí Michaela Divílka;
slabá účast na seminářích, stížnosti na rozhodčí;
školení mezinárodních rozhodčích únor až duben 2019 (vytipovat zájemce, M. Hrdinová).

10. Různé




JMKKS požádal o změnu statutárního orgánu, VV ČKA souhlasí a předal k vyřízení ČKBF.
T. Valík informoval o plánu vytvoření tzv. „Asociace ligových družstev“.
Příští zasedání VV ČKA se uskuteční v lednu v Praze, přesný termín bude stanoven do konce roku.
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U S N E S E N Í:
VV ČKA zamítá:


zamítá odvolání SKK Rokycany a TJ Dynamo Liberec proti rozhodnutí STK ČKA (STK-2017-05
Soupisky Rokycany ze dne 12. října 2017).

VV ČKA schvaluje:











proplacení cestovních nákladů (max. 2 auta, taxa 4 Kč/km) hostujících družstev u zápasů, která
STK ČKA nařídila opakovat
návrh čerpání státních dotací do konce roku 2017 formou příspěvku na zabezpečení mistrovských soutěží řízených VV ČKA
kategorie, systém a postupové klíče pro MČR jednotlivců a dvojic 2018, Pro-Tec Cup pohár ČKA
2017/2018
změnu postupu úhrady startovních poplatků na MČR jednotlivců a zrušení startovních poplatků
na MČR pro kategorii dorostu
jmenování reprezentačních trenérů pro kategorii dorostu, mužů a žen
rozpis Vánočního turnaje krajských výběrů mládeže
nominaci N. Topičové do ankety Juniorský sportovec roku 2017
konání semináře pro trenéry lektory a trenéry II. třídy ve dnech 6.-7.1.2018 v Jihlavě
nákup 2 sad tvrdoměrů pro potřeby Technické komise ČKA
navýšení odměn kolaudátorům při nové, následné a kontrolní kolaudaci a kolaudaci po opravě

VV ČKA bere na vědomí:





aktuální informace o problematice financování sportu, dotačních programech na rok 2018 a
aktuálním dění ve sportovním prostředí
závěry z VV ČKA a jmenování Petra Langa do funkce předsedy Disciplinární komise ČKA
jmenování Renaty Šimůnkové do Komise státní reprezentace ČKA
jmenování Karla Gabrhela do Komise rozhodčích ČKA

VV ČKA ukládá:
56/17 připravit návrh Přestupního řádu ČKA
z: pracovní skupina
t: 31.1.2018
57/17 připravit podklady k členské základně k 31.12.2017 dle pokynu předsedy ČUS
z: Streubel
t: 26.1.2018
58/17 připravit podklady pro ČKBF k vyúčtování státních dotací za rok 2017
z: sekretariát, prezident
t: 9.2.2018
59/17 odeslat přihlášky na SP U14, MS U23 a MS jednotlivců 2018
z: sekretariát
t: 30.11.2017
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60/17 zpracovat konečný návrh Sazebníku a aktualizovat Ekonomickou směrnici ČKA
z: Mašková
t: 31.1.2018
61/17 připravit návrh novelizace STP ČKA
z: Slavík
t: 31.3.2018
62/17 připravit návrhy propagačních materiálů, grafické návrhy Roll Upů a sjednotit dokumenty ČKA
z: Streubel
t: 31.1.2018
63/17 připravit rozpisy finále MČR 2018 a delegovat rozhodčí
z: Slavík, Hlavinka
t: 31.1.2018
64/17 odeslat objednávky k zajištění přípravného kempu U23 v Pelhřimově
z: sekretariát
t: 30.11.2017
65/17 odeslat objednávky k zajištění KS U23 v Jihlavě
z: sekretariát
t: 22.12.2017
Zapsala: Jana Holubová
Schválil: Jiří Jančálek
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