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Z Á P I S 

ze zasedání výkonného výboru ČKA, 
konaného dne 16. 10. 2018 v Rosicích 

Přítomni: Jiří Jančálek, Vladimír Sedláček, Blanka Mašková, Pavel Mecerod, Petr Streubel, Jan 
Kotyza, Lukáš Hlavinka, Jana Holubová 

Hosté: Jaromír Šula, Petr Lang 

Omluveni: Ludmila Johnová, Hanuš Slavík 

1. Zahájení 

Zasedání v 17:00 hod. zahájil a řídil prezident ČKA Jiří Jančálek. Na úvod přivítal hosty. 

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 

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

56/17 trvá (připravit návrh Přestupního řádu ČKA) 

62/17 trvá (připravit návrhy propagačních materiálů, sjednotit dokumenty ČKA) 

36/18 trvá (připravit podklady KSR a KM pro žádosti o státní dotace na rok 2019) 

37/18 trvá (připravit návrh rozpočtu jednotlivých komisí na rok 2019) 

38-40/18 splněno 

3. Zpráva prezidenta 

 informace ze zasedání Prezídia ČKBF: 

– sladění postupů při komunikaci s kluby a jednotlivci u Rejstříku sportovců a GDPR; 

– státní dotace se po odečtení nákladů na ČKBF budou mezi ČKA a ČBA dělit v poměru 60:40; 

– řešena pracovní pozice J.Šuly; 
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 informace z TK WNBA: Prezídium WNBA rozhodlo, že nová TK WNBA bude mít 5 členů, 
předsedou bude P.Vaňura a po 2 členech dodají NBC a NBS; 

 v Lucembursku je kuželna s 8 drahami nůžek a 4 drahami klasik. Lucembursko projevilo zájem 
stát se členem NBC. Stanovy WNBA umožňují, aby se Lucembursko zúčastnilo již MS 2019 v 
Rokycanech. Musí se však přihlásit; 

 na pozvání OV MS 2019 se v Rokycanech uskuteční 1. 12. 2018 setkání se zástupci NBC. 

4. Zpráva sekretářky 

 informace o vyhlášených programech státních dotací pro rok 2019: Můj klub a Významné 
sportovní akce; 

 členské poplatky ČKBF jsou pro rok 2018 stanoveny ve výši 78 750 Kč; 

 informace o softwaru pro neziskové organizace – www.techsoup.cz; 

 informace o účasti českých družstev na mezinárodních pohárových soutěžích. 

5. Příprava mezistátního utkání POL-CZE dorostu 

 termín 2.–4. 11. 2018, místo konání Tarnowo Podgórne; 

 pozvánka a nominace hráčů připravena; 

 zajistit autobusovou dopravu; 

 reprezentační vybavení převezme S.Novák. 

6. Příprava MČR 2019 a Poháru ČKA 2018/19 

 informace o jednání s firmou J&R Digital o sponzorství MČR dvojic, firma podá konkrétní 
nabídku do 31. 10. 2018; 

 VV ČKA schválil místa konání MČR 2019 a Poháru ČKA 2018/19. 

7. Návrh nové struktury dorosteneckých soutěží 

 VV ČKA schválil návrh nové struktury dorosteneckých soutěží k připomínkovému řízení; 

 J.Kotyza připraví článek na web k připomínkování. 

8. Příprava vánočního turnaje 

 termín konání 8.–9. 12. 2018, místo konání stále v jednání (Olomouc, Praha). 

9. Zprávy předsedů odborných komisí 

DK – Petr Lang 

 diskutována možnost, zda v případě podezření z podjatosti disciplinárního orgánu, lze kauzu 
předat jinému orgánu – závěr: stávající DŘ toto neumožňuje. 

http://www.techsoup.cz/
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EK – Blanka Mašková 

 doplňující informace k sazebníku; 

 v souvislosti úpravy základní taxy za nesmluvního hráče je nutné změnit Přestupní řád. 

TK – Pavel Mecerod  

 informoval o již uskutečněných mezinárodních kolaudacích. 

MMK – Petr Streubel 

 informoval o zřízení emailové adresy pro VV;  

 aktualizace Adresáře ČKA s ohledem na GDPR; 

 řešena úvodní stránka kuzelky.com; 

 informoval o náborových akcích „Pojď hrát kuželky“, zatím 12 přihlášek; 

 průběžně řešeno GDPR v součinnosti s J. Šulou. 

KR – Lukáš Hlavinka 

 školení mezinárodních rozhodčí se zúčastní L.Hetcl a M.Hrdinová; 

 zapsat interligové rozhodčí do elektronické evidence členů. 

STK – Hanuš Slavík 

 projednán návrh změn STP – bude zveřejněno k připomínkovému řízení, 8. 12. 2018 proběhne 
schůzka se zástupci KKS a ligových družstev. 

KSR – Vladimír Sedláček 

 informace ze zasedání komise KSR; 

 zpracovány seznamy reprezentačních družstev pro rok 2019 (U 23, MUŽI, ŽENY); 

 informace o stavu příprav SP jednotlivců v Přerově – 7.–10. 2. 2019; 

 termíny pro přihlášky Megeboden A: 

– 20. 10. 2018 – SP U14, MS U18 a MS družstev; 

– 01. 11. 2018 – SP jednotlivců m+ž a U23. 

KM – Ludmila Johnová 

 prostřednictvím emailu informovala o průběhu KS dorostu v Náchodě; velký dík patří 
F.Majerovi a Z.Jarošovi a taky celému trenérskému týmu. 

Jaromír Šula 

 příprava článku na weby ČKBF a ČKA, ČBA o zaregistrování klubů a KS do rejstříku sportovců do 
konce tohoto roku, kvůli žádosti na dotace; 

 příprava článku k GDPR na weby s přiloženými dokumenty, které zůstanou v sekci; 

 elektronický souhlas s nakládáním osobních dat může být společný pro oddíl, podpisy v oddíle 
oskenovat a poslat na mail gdpr@ckbf.cz. 

mailto:gdpr@ckbf.cz
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10. Různé 

Termín příštího zasedání VV ČKA je 27. 11. 2018 v Praze. 

U S N E S E N Í: 

41/18 VV ČKA bere na vědomí 

zprávu prezidenta, generální sekretářky a předsedů odborných komisí. 

42/18 VV ČKA ukládá 

odeslat přihlášky na SP jednotlivců v Přerově a SP U14 a MS U18 a družstev v Rokycanech. 
z: sekretariát 
t: dle termínů NBC 

43/18 VV ČKA ukládá 

zajistit kuželnu a ubytování pro Vánoční turnaj dorostu včetně objednávek, zpracovat rozpis 
Vánočního turnaje a ten rozeslat krajským svazům. 

z: Johnová, sekretariát 
t: 10. 10. 2018 

44/18 VV ČKA 

a) schvaluje 

místa konání MČR 2019 a Poháru ČKA 2018/19: 
muži Val. Meziříčí ženy Hořice 
senioři Vrchlabí seniorky Prostějov 
junioři N. Bystřice juniorky Trutnov 
dorostenci Teplice dorostenky Vyškov 
žáci Kamenice žákyně Dačice 
dvojice M Vracov dvojice Ž Hazlov 
dvojice mix Žižkov 
finále P-ČKA M Duchcov finále P-ČKA Ž Tábor 

b) ukládá 

připravit rozpisy finále MČR 2019 a delegovat rozhodčí; 
z: Slavík, Hlavinka 
t: 18. 1. 2019 

c) ukládá 

připravit rozpisy finále Poháru ČKA 2018/19 a delegovat rozhodčí; 
z: Slavík, Hlavinka 
t: 28. 2. 2019 

45/18 VV ČKA ukládá 

zajistit dopravu a reprezentační vybavení pro MU U18 do Polska. 
z: sekretariát 
t: 31. 10. 2018 
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46/18 VV ČKA 

a) schvaluje 

návrh nové struktury dorosteneckých soutěží k připomínkovému řízení; 

b) ukládá 

připravit a vyvěsit k připomínkování na web článek k návrhu nové struktury dorosteneckých 
soutěží. 

z: Kotyza 
t: 31.10.2018 

47/18 VV ČKA ukládá 

zveřejnit návrh změn STP k připomínkovému řízení. 
z: Jančálek, Slavík 
t: 10. 11. 2018 
 

 
Zapsala: Jana Holubová 

Schválil: Jiří Jančálek 


