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Z Á P I S 

ze zasedání výkonného výboru ČKA, 

konaného dne 12. 6. 2018 v Praze 

 

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

Pavel Mecerod, Petr Streubel 

Omluveni: Jan Kotyza 

1. Zahájení 

Zasedání zahájil a řídil prezident ČKA Jiří Jančálek.  

Na úvod byla minutou ticha uctěna památka pana Oldřicha Lauera. 

2. Kontrola zápisu a plnění úkolů 

Zápis z minulého zasedání schválen bez připomínek. 

Plnění úkolů: 

Dlouhodobé úkoly 

04/16 trvá (zabývat se sjednocením v nastavení časomíry) 

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

 

Krátkodobé úkoly 

06/16 splněno 

57/16 splněno 

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 trvá (připravit návrhy propagačních materiálů, sjednotit dokumenty ČKA) 

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

04/18 splněno 

20-26/18 splněno 
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3. Zpráva prezidenta 

 informace ze zasedání Prezídia NBC, účast bývalého prezidenta S. Schweikardta (předseda TK 
WNBA) – podle dohody by příští rok na jaře měl převzít vedení této komise P. Vaňura; 

 kuželny pro nejvyšší národní soutěže musí přebírat kolaudátor s licencí WNBA; 

 TK NBC/WNBA konstatuje, že kuželna v Rosicích neodpovídá svými parametry předpisům 
WNBA; 

 informace k mezinárodnímu kempu mládeže, který se uskuteční v Přerově; 

 informace o účasti na zasedání PKS – otázky právní subjektivity;  

 nová 4dráhová kuželna v Otrokovicích, avšak zaniká kuželna v Brně-Židenicích, Dopravní 
podniky v Praze, v Radotíně probíhá rekonstrukce. 

4. Zpráva sekretářky 

 Mezinárodní poháry 2018 – schválena úhrada startovného všem účastníkům; 

 České akademické hry 2018 – pouze 19 přihlášených; 

 státní dotace v řešení Prezídia ČKBF; 

 GDPR – informace z celostátní porady předsedů svazů; 

 finanční podpora krajských svazů – nutné odložit a řešit až po schválení právních subjektivit. 

5. Rejstřík sportovců, GDPR 

 ČUS rozeslala nabídkový list pro sportovní svazy na pověřence k GDPR, nabídku nevyužijeme 
vzhledem k nabídnuté ceně; 

 pověřencem ČKBF pro GDPR a Rejstřík sportovců,… jmenován Jaromír Šula od 1. 9. 2018; 

 nutné řešení formulářů pro souhlas s ochranou osobních údajů; 

 informativní článek ČKBF k GDPR vyvěšen na stránkách ČKBF i ČKA. 

6. Zasedání VR ČKA 

 23. 6. 2018 od 13:00 hod. v Přerově; 

 hosté – Jaromír Šula (GDPR, Rejstřík sportovců…, David Wohlmuth (organizátor MS 2019), 
Tomáš Baranyi (hráčská asociace); 

 kontrola financí zástupci 3 krajů; 

 otázka změny registračního řádu – jednoroční cyklus úhrady registračního poplatku (vždy na 
aktuální soutěžní ročník). 

7. Příprava vyhlášení ankety Kuželkář sezóny 2017/2018 

 hlasování spuštěno a vyhodnoceno; 

 schváleni kandidáti na ocenění v anketě Trenér sezóny a Trenérská stálice; 

 schválena vyznamenání ČKA za zásluhy a reprezentaci;   

 schváleny odměny za umístění v anketě. 
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8. Příprava KL 2018/2019 

 práce na termínovém kalendáři. 

9. Hodnocení MČR, Interligy, KL a Poháru ČKA  

 hodnocení MČR - obrovské rozdíly v přístupu pořadatelů, problémy s tandemy a sprinty; 

 hodnocení Interligy – soutěž proběhla bez problémů; 

 hodnocení Poháru ČKA - bez problémů. 

10. Zprávy předsedů komisí 

KSR – Vladimír Sedláček 

 per rollam schváleny nominace na MS; 

 hodnocení SP a MS - zklamání z organizátorů akce; 

 v hodnocení národů česká výprava obsadila 4. místa; 

 schváleny odměny za umístění a reprezentaci na MS. 

EK – Blanka Mašková 

 revize Sazebníku. 

KR – Lukáš Hlavinka 

 diskuze k omezení věku rozhodčího v nejvyšší lize. 

TK – Pavel Mecerod 

 informace ze školení kolaudátorů ČKA v Jihlavě; 

 příprava směrnice upravující odstupné a výchovné; 

 návrh na hromadnou objednávku vlajek ČKA, zjistit poptávku oddílů. 

STK – Hanuš Slavík 

 schválen rozpis MČR dvojic 2018/2019; 

 novela STP – informace z připomínkování krajů a oddílů, následně bude řešeno s delegáty na 

VR ČKA; 

 diskuze k systému na zpracování výsledků. 

MMK – Petr Streubel 

 návrh k zakoupení malého fotoaparátu; 

 nákup MS Office 365 – 2 licence.  

 

TMK – Jan Kotyza (email) 

 schválena směrnice o trenérských třídách, školení a evidenci trenérů v kuželkách. 

 

Za DK – Jiří Jančálek 

 informace o hledání nového člena komise místo P. Dobeše 
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Různé 

 Termín a místo dalšího zasedání VV ČKA bude stanoveno dodatečně. 

U S N E S E N Í: 

VV ČKA bere na vědomí: 

 zprávu prezidenta ČKA; 

 jmenování Jaromíra Šuly pověřencem ČKBF pro GDPR a Rejstřík sportovců, trenérů a sportovních 
zařízení. 

VV ČKA schvaluje: 

 úhradu startovného za účastníky mezinárodních pohárů 2018; 

 kandidáty na ocenění v anketě Trenér sezóny a Trenérská stálice; 

 vyznamenání ČKA za zásluhy a reprezentaci;   

 odměny za umístění v anketě; 

 per rollam nominace reprezentantů na MS 2018; 

 odměny za umístění a reprezentaci na MS 2018; 

 rozpis MČR dvojic 2018/2019 

 směrnici o trenérských třídách, školení a evidenci trenérů v kuželkách; 

VV ČKA ukládá: 

27/18 připravit rozpis Superpoháru 2018 
z: Streubel 
t: 31.7.2018 

28/18 zajistit organizační přípravu semináře a školení rozhodčích II. třídy a určit druhé místo 
konání 

z: Hlavinka 
t: 10.8.2018 

29/18  připravit objednávky na letní akce KM a KSR 
z: sekretariát 
t: 16.7.2018 

30/18 odeslat na MŠMT výkaz výsledků a výsledkovou listinu z MS 2018 
z: sekretariát 
t: 30.6.2018 

31/18 vyhlásit výběrové řízení na pozici reprezentačních trenérů mužů a žen   
z: Sedláček 
t: 10.7.2018 

32/18 delegovat rozhodčí pro podzimní část sezóny 2018/2019 
z: sekretariát 
t: 24.8.2018 
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33/18 aktualizovat a zveřejnit termínový kalendář na sezónu 2018/2019 
z: sekretariát 
t: bez odkladu 

34/18 připravit rozpis PMN a ČPD pro sezónu 2018/2019 
z: Johnová, KM 
t: 9.8.2018 

35/18 připravit rozpis Poháru ČKA 2018/2019 
z: Slavík 
t: 31.8.2018 
 

 
Zapsala: Jana Holubová 

Schválil: Jiří Jančálek 


