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

ZÁPIS
ze zasedání výkonného výboru ČKA,
konaného dne 11. 9. 2018 v Praze

Přítomni:

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

Hosté:

Jaromír Šula

1. Zahájení
Zasedání v 17:05 hod. zahájil a řídil prezident ČKA Jiří Jančálek. Na úvod přivítal Jaromíra Šulu.

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
splněno
61/16
trvá (vyvěsit seznam vyznamenání ČKA na webových stránkách)
56/17
trvá (připravit návrh Přestupního řádu ČKA)
60/17
splněno
62/17
trvá (připravit návrhy propagačních materiálů, sjednotit dokumenty ČKA)
01/18
splněno
04/18
splněno
20-26/18 splněno
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3. Zpráva prezidenta
 informoval o průběhu konference NBC v Budapešti:
– informace z jednání byla předložena písemně – bude zveřejněna na webu
– po dlouhé době bylo jednání klidné a konstruktivní a pro ČKA úspěšné (všechna hlasování
skončila stejně, jak hlasoval náš zástupce)
– poděkování L. Sedláčkovi a J. Holubové za zastupování ČKA
 informoval o jednání Prezídia NBC:
– stručná informace z červencového jednání v Erfurtu byla předložena písemně (především
proběhla příprava konference NBC)
– v Budapešti bylo hlavně projednán vztahu WNBA a NBC (hlavně situace s Technickou komisí
WNBA a problematika hracích desek firmy Pro-Tec) – z postu předsedy TK WNBA odstoupil
S. Schweikardt a spolu s ním 4 členové z řad výrobců
– návrhy na kandidáty na uvedení do Síně slávy
– Prezídium NBC obdrželo pozvánku Organizačního výboru MS 2019 na jednání do Rokycan
 informoval o ME 60+, jeden z kvalifikačních turnajů by se měl uskutečnit v ČR (uvažuje se o
Blansku)
 informoval o jednání Prezídia ČKBF:
– jednání o GDPR a registru sportovců v podmínkách ČKBF
– žádost na MŠMT o přístup do rejstříku (od jednání Prezídia ČKBF již bylo realizováno)
– datová schránka ČKBF (přístup rozšířit pro J. Holubovou, J. Šulu)
 informoval o mezinárodním kempu mládeže, který se uskutečnil v Přerově, a poděkoval
V. Sedláčkovi za organizaci a zdařilý průběh akce:
– účast 42 hráčů z 6 států (největší počet v historii Jugendcampu)
– zpracován výsledkový sešit, zpráva byla zveřejněna na webu
 projednal vydání novely STP
– finální verze zveřejněna s velkým zpožděním
– problematika startu náhradníků není uzavřenou kapitolou, VV připraví nový návrh, který
předloží k široké diskuzi
– novela registračního a přestupního řádu od 1. 1. 2019
– 8. 12. 2018 se uskuteční aktiv STK (předsedové STK KKS, zástupci družstev IL a 1. ligy)
– zpracování novely STP a aktiv STK organizačně zajistí prezident ČKA
 informoval o odstoupení Poděbrad od pořádání Kuželkáře sezóny 2018/2019
 poděkoval pořadateli a moderátorské dvojici Kuželkáře sezóny 2017/2018

4. Zpráva sekretářky
 informovala o aktuálních mezinárodních přestupech
 projednala s předsedy KSR a KM přípravu podkladů pro žádosti o státní dotace na rok 2019
(seznam plánovaných akcí, rozpočet, seznamy reprezentantů)
 projednala přípravu rozpočtu jednotlivých komisí na rok 2019
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 VV ČKA schválil finanční podporu KKS pro rok 2018 ve výši 240 000 Kč, s kraji se bude řešit
individuálně, nutné dořešit finanční podporu z roku 2017
 informovala, že ČUS zaslala vzorové dokumenty pro kluby k GDPR, nutné předat tyto informace
dále do oddílů
 informovala o přihláškách klubů na mezinárodní poháry 2018
 VV ČKA schválil úhradu jízdného rozhodčím interligy, kteří se zúčastnili školení v Bratislavě
 informovala o školení mezinárodních rozhodčích, které se uskuteční v březnu 2019 v Poingu
(GER), KR zjistí zájem ze strany českých rozhodčích
 informovala o jednání vedení ČUS s národními svazy o poskytování služeb ČUS svazům a
organizačním článkům na úrovni krajů a okresů a diskuzi k současné pozici našeho svazu v rámci
systému státní podpory sportu a také otázky stávající metodiky státní podpory sportu:
Služby Servisních center sportu ČUS pro kluby:
– poradenství v oblasti vedení klubu, legislativy, daní, účetnictví, personalistiky apod.
– informace o možnostech čerpání dotací (státních, krajských, městských), pomoc při
podávání žádostí a vyúčtování dotace; vedení účetnictví za zvýhodněných podmínek
– informace o legislativních změnách dotýkajících se sportovního prostředí, zasílání
informačního zpravodaje
– krytí v rámci hromadného úrazového pojištění při sportovní činnosti klubu (tréninky,
soustředění, akce pořádané klubem) a pojištění odpovědnosti trenérů
– osvobození od placení autorských poplatků pro případ užití autorských děl nebo produkcí
výkonných umělců (opět jen v rámci nekomerčních klubových sportovních akcí)
– klub se může za velice výhodných podmínek připojit k pojištění odpovědnosti ze své činnosti
či pojištění majetku; možnost cestovního pojištění s rozšířením na organizovanou sportovní
činnost za výhodných podmínek; nákup softwarů za výhodných podmínek
– přístup k softwaru na evidenci členů, majetku a ekonomických ukazatelů. (iscus.cz)
– možnost požádat o ocenění svých zasloužilých členů, kteří přispěli k rozvoji sportu v regiónu
– možnost zapojit svou akci do programu ČUS Sportuj s námi a získat finanční a mediální
podporu. (www.cus-sportujsnami.cz)
 upozornila na servisní centra sportu ČUS, které jsou maximálně připravena pomoci krajským
svazům a jednotlivým oddílům, a je potřeba je využívat vzhledem k proškolenosti pracovníků
 VV ČKA schválil žádost PKS o finanční příspěvek na dresy pro mládež

5. Závěry ze zasedání VR ČKA
 VV ČKA schválil zápis ze zasedání VR ČKA ze dne 23. 6. 2018
 pověřil sekretariát vyvěšením na webu ČKA a rozesláním všem KKS

6. GDPR, Rejstřík sportovců, trenérů a sportovních zařízení
 J. Šula informoval o schůzce k přípravě Rejstříku sportovců, trenérů a sportovních zařízení a
zapracování GDPR v ČKBF
 J. Šula se začátkem října zúčastní kurzu k problematice GDPR
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 oddílům budou zaslány formuláře kvůli kontrole údajů pro zapsání do Rejstříku sportovců
 program Evidence ČKA – P. Streubel zašle J. Šulovi přístupový kód do evidence

7. Vyhodnocení VŘ na reprezentační trenéry žen a mužů
 celkem obdrženy 4 přihlášky – ženy: L. Keprt, J. Výrek; muži: L. Musil, J. Slabák
 na základě zpracovaných přihlášek jednomyslně VV ČKA zvolil trenéry na období do 30. 6. 2021
Ladislava Musila (muži) a Jana Výrka (ženy)

8. Příprava Poháru ČKA 2018/2019 a MČR jednotlivců 2019
 Pohár ČKA 2018/2019
– přihlášky do 7. října 2018
– otázka názvu soutěže a sponzora zůstává otevřena
– schválena úprava nadstavby – tvrdé nasazení do pavouku
– VV ČKA schválil rozpis Poháru ČKA
 MČR jednotlivců 2019
– VV ČKA schválil postupové klíče – stejný model jako minulých letech u kategorií muži, ženy,
seniorky a senioři (M, Ž, S – senioři již jen 60+), z PMN a ČPD 13 míst a z Poháru juniorů 7
míst
– vypsání VŘ na pořadatele s termínem do 15. 10. 2018

9. Akce KSR a KM v II. pololetí 2018
 KSR
– proběhlo: KS U23 Blansko (pouze junioři), KS U18 Valašské Meziříčí, kemp talentované
mládeže Vrchlabí
– plán:
KS U18
5.–7. 10. 2018, Náchod
MU U18
CZE:POL, listopad v Polsku, duben v ČR, termín a místo v jednání
KS U23
15.–16.12.2018 (pouze juniorky), místo bude určeno (Otrokovice?)
KS M+Ž
8. 12. 2018, místo zatím neurčeno
 KM
– Vánoční turnaj: 8.–9. 12. 2018, místo zatím neurčeno
– PMN, ČPD a Pohár juniorů: příprava probíhá podle rozpisů
– náborové akce (L. Johnová bude informovat oddíly o podmínkách finanční podpory ze
strany ČKA)

10. Zprávy předsedů odborných komisí
DK – v zastoupení Jiří Jančálek
 informoval o řešených kauzách DK
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EK – Blanka Mašková
 informovala o aktualizaci a doplnění Sazebníku
 VV ČKA schválil Ekonomickou směrnici
 dotaz na možné objednání vlajky ČKA – vyvěsit na web, kdo má zájem o nákup vlajky za lepší
cenu

TK – Pavel Mecerod
 informoval o hledání firmy, instituce pro kalibraci měřidel
 informoval o problematice vydávání Technického osvědčení kuželen
 VV ČKA schválil žádost na nákup vybavení komise (Luxmetr, měrky koule)

MMK – Petr Streubel
 Evidence ČKA
– informoval o průběžném opravování chyb a nesrovnalostí ve spolupráci se sekretariátem a
Pavlem Kohlíčkem
– konstatoval, že bohužel kluby kontrolují zadané údaje velice sporadicky
– informoval o průběžných systémových úpravách dle potřeby (exporty do programů Zajko a
Schiedek), opravy chyb, dodělávání nových věcí
– upozornil na nutnost doplňovat údaje (hostování, rozhodčí apod.), pracuje se na možnosti
importu pro lepší komfort
 Výsledkový servis Schiedek
– diskutoval k nově zvolenému software pro zpracování výsledků (nesouhlas s doménou
kuzelky.com, chybí podpora mobilních prohlížečů, zastaralé prostředí)
 Adresář ČKA
– informoval o průběžné práci na adresáři, odstranění korespondenčních adres
– možná modernizace
– návrh předání agendy někomu jinému
 Kolaudace kuželen
– nutno dořešit s TK informace z klubu, jak zadávat, jak zpracovávat atd.
 Novy mládežnický web
– informoval o probíhající přípravě nového mládežnického webu, zveřejněno bude v průběhu
září
– nutno doplnit podklady od KM
– spravovat by si měla sama KM s podporou MMK
 Web dvojic
– upozornil na časové prodlevy informací
– návrh na přesunutí pod správu MMK (postupně v průběhu této sezóny); resp. stejný postup
jako u mládežnického webu
 Tiskoviny ČKA
– vytvořen leták pro potřeby KSR – fyzioterapeut U23
– práce na sjednocení a modernizaci dokumentů ČKA
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KR – Lukáš Hlavinka
 VV ČKA schválil Směrnici č. 2/2018 o kvalifikačních třídách a evidenci rozhodčích, účinnost od
1. 8. 2018, zveřejněna na webu
 informoval o sběru objednávek na polokošile pro rozhodčí, po roce opět velký zájem, nabídky
využilo 56 rozhodčích (60 ks polokošil)
 provedl delegaci rozhodčích na podzimní část sezony, letos méně problémů než v minulých
letech
 informoval o celostátních seminářích rozhodčích, které proběhly ve dnech 2. a 8. 9. 2018 v Brně
a Praze
 VV ČKA schválil cesty členů KR za účelem sledování kvality rozhodčích
 VV ČKA schválil udělení I. třídy rozhodčímu Davidu Wohlmuthovi
 projednal úbor trenérů (doprovodu) na turnajích žactva (PMN, MČR apod.)

STK – Hanuš Slavík
 výsledkový servis je pro letošní sezónu zdarma
 proběhla úvodní debata k novele STP

KSR – Vladimír Sedláček
 doplnil akce KSR do termínového kalendáře 2018/2019
 informoval o proběhnuvších soustředění U18, U23
 informoval o průběhu Superpoháru mužů a žen v Otrokovicích, navrhuje opět sjednotit do
jednoho termínu
 VV ČKA schválil úhradu jízdného 2 auty účastníkům Superpoháru
 informoval o inventarizaci zakoupených sportovních pomůcek KSR
 VV ČKA schválil návrh nominace reprezentantů na start ve SP jednotlivců v Přerově
 VV ČKA schválil nákup společného vybavení a rozlišovacích pomůcek pro U23 a U18 v rámci
příprav na MS 2019
 VV ČKA schválil úhradu startovného hráčům a hráčkám, kteří se kvalifikují a budou reprezentovat na ME 60+
 otevřel problematiku rekordů ČR, které jsou na našich stránkách stále neaktuální – podle
platné Směrnice o schvalování a evidence rekordů musí sekretariát vždy obdržet žádost na
schválení nového rekordu, což se bohužel neděje

KM – Ludmila Johnová
 informovala o průběhu Kempu talentované mládeže ve Vrchlabí
 projednala zanesení termínů PJ do termínového kalendáře, 7 postupových míst na MČR
 projednala finanční podporu náborových akcí mládeže – podzim 2018, fotodokumentace

TMK – Jan Kotyza
 informoval o zveřejnění Směrnice č. 1/2018 na webu
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 projednal tvorbu výukového videa, poptat realizátory
 projednal návrh vzniku center talentované mládeže
 informoval o průběhu semináře trenérů mládeže ve Vrchlabí
 předal návrh nové struktury dorostenecké ligy, interní diskuze proběhne na příštím zasedání

11. Různé
 VV ČKA vyzývá „stovkaře“ k nahlášení rekordů a ostatní ke kontrole, aby se případně přihlásili
k opravě v seznamu rekordů
 termín příštího zasedání VV ČKA je 16. 10. 2018 v Rosicích

U S N E S E N Í:
VV ČKA bere na vědomí:
 zprávu prezidenta, generální sekretářky a předsedů odborných komisí

VV ČKA schvaluje:
 per rollam novelu STP s platností od 1. 7. 2018
 úhradu jízdného rozhodčím interligy, kteří se zúčastnili školení v Bratislavě
 žádost PKS o finanční příspěvek na dresy pro mládež
 zápis ze zasedání VR ČKA ze dne 23. 6. 2018
 nové reprezentační trenéry na období do 30. 6. 2021 Ladislava Musila (muži) a Jana Výrka (ženy)
 rozpis Poháru ČKA
 kategorie a postupové klíče pro MČR jednotlivců 2019
 Ekonomickou směrnici
 nákup vybavení komise (Luxmetr, měrky koule)
 Směrnici č. 2/2018 o kvalifikačních třídách a evidenci rozhodčích, účinnost od 1. 8. 2018
 cesty členů KR za účelem sledování kvality rozhodčích
 udělení I. třídy rozhodčímu Davidu Wohlmuthovi
 úhradu jízdného 2 auty účastníkům Superpoháru
 nominaci reprezentantů na start ve SP jednotlivců v Přerově – ženy: Lucie Vaverková, muži: Jiří
Veselý, juniorky: Natálie Topičová, junioři: Jan Bína
 nákup společného vybavení a rozlišovacích pomůcek pro U23 a U18 v rámci příprav na MS 2019
 úhradu startovného hráčům a hráčkám, kteří se kvalifikují a budou reprezentovat na ME 60+

VV ČKA ukládá:
36/18 připravit podklady KSR a KM pro žádosti o státní dotace na rok 2019
z: Sedláček, Johnová
t: 10.10.2018
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37/18 připravit návrh rozpočtu jednotlivých komisí na rok 2019
z: všichni
t: 31.10.2018
38/18 připravit návrh na účast našich rozhodčích na semináři mezinárodních rozhodčích
z: Hlavinka
t: 15.10.2018
39/18 uzavřít smlouvy s novými reprezentačními trenéry
z: Sedláček
t: 30.09.2018
40/18 vypsat výběrová řízení na pořadatele MČR jednotlivců, dvojic a finále Poháru ČKA
z: Slavík
t: 20.09.2018
36/18 připravit podklady KSR a KM pro žádosti o státní dotace na rok 2019
z: Sedláček, Johnová
t: 10.10.2018

Zapsala: Jana Holubová
Schválil: Jiří Jančálek
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