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Z Á P I S 

ze zasedání výkonného výboru ČKA, 

konaného dne 12. 4. 2018 v Rosicích 

Přítomni:  Jiří Jančálek, Vladimír Sedláček, Lukáš Hlavinka, Jana Holubová, Blanka Mašková, 

Pavel Mecerod, Petr Streubel 

Omluveni: Jan Kotyza, Ludmila Johnová, Hanuš Slavík 

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 trvá (zabývat se sjednocením v nastavení časomíry) 

06/16 trvá (připravit návrh úpravy směrnice pro školení a evidenci trenérů) 

51/16 trvá (zajistit výklad TK WNBA k časomíře, fotobuňce a rozcvičení na dráze) 

57/16 trvá (vypsat výběrové řízení na pořadatele Světového poháru jednotlivců 2019) 

60/16 trvá (aktualizovat rekordy ČR) 

61/16 trvá (vyvěsit seznam vyznamenání ČKA na webových stránkách) 

56/17 trvá (připravit návrh Přestupního řádu ČKA) 

60/17 trvá (zpracovat konečný návrh Sazebníku a aktualizovat Ekonomickou směrnici ČKA) 

62/17 částečně trvá (připravit návrhy propagačních materiálů, grafické návrhy Roll Upů a 
sjednotit dokumenty ČKA) 

01/18 trvá (zveřejnit na webu zápisy z VH ČKBF a VH ČKA z roku 2017) 

04/18 trvá (připravit a odeslat pozvánku na zasedání VR ČKA) 

07/18 splněno 

14-19/18 splněno 

3. Zpráva prezidenta 

 Schválena finanční podpora pro zasedání komise WNBA a školení mezinárodních kolaudátorů 
ve výši 15 000 Kč; 



 

 2 

 Informace ze zasedání Sportovní komise NBC (Vídeň) – po MS 2019 v Rokycanech se 
uskuteční první ročník ME U60 (24 mužů a 24 žen), v plánu 6 kvalifikačních turnajů, 4 vítězové 
získají právo účasti na ME, 1 turnaj by se měl konat v ČR, výzva pro oddíly s min. šestidráhou; 

 Změna termínu a místa konání konference NBC – Budapešť, 8. 9. 2018; 

 GDPR – prezidium ČKBF připraví informativní článek a formulář pro souhlas člena, 9. 4. 2018 
obdržen email od ČUS s doporučením a vzorovou metodikou k GDPR; 

 KK Zálabák Smiřice oslaví 80. výročí založení oddílu – účast prezidenta ČKA. 

4. Zpráva sekretářky 

 MŠMT schválilo ČKBF navržené dělení finančních prostředků v rámci dotačních neinvestičních 
programů státní podpory – Sportovní reprezentace (REPRE) a Sportovně talentovaná mládež 
(TALENT)  a Činnost organizace (Výzva č. 7) na rok 2018: 

Reprezentace   1 292 000 Kč 

Talent   2 059 000 Kč 

Činnost organizace 9 002 000 Kč 

 nyní probíhá změna rozpočtu ČKBF (akceptace) na přidělené částky; 

 Informace ze semináře MŠMT k Rejstříku sportovců, trenérů a sportovních zařízení; 

 Na základě podaných žádostí schválena finanční podpora KK PSJ Jihlava pro pořádání LKŠ 
2018 a KKS Vysočina pro kemp mládeže; 

 Změna místa konání Českých akademických her – kuželna TJ Sokol Husovice, přihlášky do 
5. 6. 2018. 

5. Mezistátní utkání U 23 GER:CZE 

 MU se uskuteční ve dnech 20.–22. 4. 2018 ve Straubingu; 

 Schválena nominace a výprava ve složení  8+8+4; 

 doprava dvěma tranzity a jedním OA; 

 sekretariát zajistí pojištění výpravy, vybavení, drobné dárky a plaketu pro soupeře; 

 schválena výše kapesného. 

6. SP U18, MS U23 a MS jednotlivců 2018 

 Nominace na jmenovité přihlášky schválena per rollam, přihláška odeslána na NBC; 

 Schválena nominace U18:  

Veronika Horková, Jan Mecerod 

 Konečná nominace na MS U23 a MS jednotlivců bude schválena per rollam po MU, resp. KS; 

 Zajistit noclehy pro U18 a U23 před odjezdem do Rumunska v Rosicích a pro výpravu na MS 
jednotlivců pak v Maďarsku; 

 Sekretariát zajistí vybavení a veškeré náležitosti pro všechny akce; 

 připravit nominační dekrety, rámcový program a pozvánky na všechny akce; 

 základní startovné uhrazeno:  

SP U18 120 EUR 

MS U23 1 390 EUR 

MS m+ž 1 325 EUR 
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7. Příprava MČR 2018, Pohár ČKA 

 Schválen rozpis MČR dvojic 2018 a rozpis finále Poháru ČKA; 

 Delegátům předány medaile, poháry, tiskopisy a ostatní vybavení; 

 Schváleny odměny za umístění v Interlize (první tři česká mužstva), I. KLZ a I. KLD. 

8. Příprava vyhlášení ankety Kuželkář sezóny 2017/2018 

 Akce se uskuteční v Přerově; 

 Projednán seznam hostů, příprava pozvánek, zajištění cen a organizace vyhlašován; 

 Anketa bude spuštěna po skončení MS, forma ankety stejná jako v minulých letech; 

 Připravit návrhy na Trenéra sezóny a Trenérskou stálici. 

9. Příprava VR ČKA 

 Zasedání se uskuteční v Přerově od 13 hodin. 

10. Zprávy předsedů komisí 

EK – Blanka Mašková 

 Schválena konečná verze Sazebníku. 

KR – Lukáš Hlavinka 

 Nespokojenost s úbory trenérů při PMN, ČPD. 

TK – Pavel Mecerod 

 Průběh přípravy směrnice k odstupnému; 

 Informace k plánu školení kolaudátorů, které proběhne 19. 5. 2018 v Rosicích. 

STK – Hanuš Slavík 

 Předložen návrh novelizace STP, dále bude odeslán k připomínkování krajům a oddílům, 

hrající nejvyšší soutěže; 

 Schválen rozpis KL 2018/2019; 

 Systém KLD – pro příští sezónu bude zachován stávající systém, návrh na změnu systému 

bude nejprve prodiskutován s oddíly. 

MMK – Petr Streubel 

 100. vydání časopisu KuLi; 

 okénko do zahraničí bude mít od nové sezóny na starosti Martina Janyšková. 

 Různé 

 Příští zasedání VV ČKA se uskuteční 12. 6. 2018 v Praze. 
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U S N E S E N Í: 

VV ČKA schvaluje: 

 finanční podporu pro zasedání uspořádání zasedání komise WNBA a školení mezinárodních 
kolaudátorů; 

 finanční podporu předložených projektů KK PSJ Jihlava a KKS Vysočina; 

 konání MU U23 s Německem, nominaci hráčů, složení výpravy a výše kapesného; 

 per rollam jmenovitou nominaci na přihlášky na SP U18, MS U23 a MS jednotlivců; 

 konečnou nominaci na SP U18; 

 rozpis MČR dvojic 2018; 

 rozpis finále Poháru ČKA; 

 odměny za umístění v nejvyšší soutěži mužů, v I. KLZ a I. KLD; 

 Sazebník; 

 rozpis KL 2018/2019. 

VV ČKA bere na vědomí: 

 informace ze zasedání Sportovní komise NBC; 

 informaci k zavedení GDPR a přípravě podkladů prezidiem ČKBF; 

 schválené dotační tituly MŠMT a výše dotací pro ČKBF pro rok 2018; 

 změnu pracovníka pro Okénko ze zahraničí. 

VV ČKA ukládá: 

20/18 připravit kompletní vybavení výprav na SP U18, MS U 23 a MS jednotlivců (oblečení, 
finance, tiskopisy, pojištění LVZ) 

z: sekretariát 
t: 10. 5. 2018 

21/18 předložit ke schválení konečné nominace na MS U 23 a MS jednotlivců  
z: Sedláček 
t: 30. 4. 2018 

22/18 rozeslat nominační dekrety a rámcový program účastníkům SP a MS a upřesnit dopravu  
z: Sedláček 
t: 7. 5. 2018 

23/18 připravit kompletní vybavení na MU U23 GER – CZE (oblečení, finance, tiskopisy, pojištění 
LVZ) 

z: sekretariát 
t: 18. 4. 2018 

24/18 pro zasedání VR ČKA připravit informaci o ekonomické situaci  
z: Mašková 
t: 15. 6. 2018 
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25/18 vyhlásit a na webových stránkách ČKA uveřejnit podklady pro hlasování v anketách Kuželkář 
sezóny 2017/2018 

z: Streubel 
t: 4. 6. 2018 

26/18 provést vyhodnocení hlasování o Kuželkáře sezóny 2017/2018 a výsledky ihned sdělit 
sekretariátu pro zajištění cen a odeslání pozvánek 

z: Streubel 
t: 12. 6. 2018 

 
Zapsala: Jana Holubová 

Schválil: Jiří Jančálek 


