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Zátopkova 100/2, PS 40 
160 17 Praha 6 – Břevnov 

IČO 70939055. Česká kuželkářská asociace je zapsána ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 39728. 

Z Á P I S  
ze zasedání Výkonného výboru ČKA, 
konané dne 27. 10. 2019 v Náchodě 

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

Program 
1. Zahájení 

2. Kontrola zápisu a plnění úkolů 

3. Zpráva prezidenta 

4. Zpráva sekretářky 

5. Informace z MU POL – CZE juniorů 

6. Příprava MČR jednotlivců 2020 

7. Dělení finančních prostředků „Podpora mladých kuželkářů“ 

8. Čerpání dotací 2019 a příprava podkladů pro rok 2020 

9. Právní subjektivita KKS 

10. Zprávy předsedů komisí 

11. Různé 
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ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE 

1. Zahájení  
Zasedání v 17:30 hod. zahájil a řídil prezident ČKA Jiří Jančálek. Poté prezident připomenul 
významné jubilanty. 

2. Kontrola zápisu a plnění úkolů 
Revokace usnesení 51/19. 
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) 
62/17 trvá (připravit návrhy propagačních materiálů, sjednotit dokumenty ČKA) 
56/18 b trvá (zajistit nákup vybavení reprezentace mládeže) 
07/19 trvá (získat od krajů seznamy rozhodčích a trenérů s kvalifikací 3. třídy) 
46/19 trvá (předložit návrh rozpočtu jednotlivých komisí na rok 2020) 
47/19 splněno 
49/19 a,b splněno 
51/19 c splněno 
51/19 d trvá (rozeslat všem žadatelům ve výzvě „Podpora mladých kuželkářů“ rozhodnutí 

komise o jejich žádostech) 
54/19 a splněno 
54/19 c splněno 
55/19 c trvá (uzavřít smlouvu o pronájmu programu na řízení dlouhodobých soutěží) 

3. Zpráva prezidenta 
❖ Zasedání Prezídia ČKBF: 
➢ příspěvek asociací pro federaci – 10 Kč/člen, základna k 31.12.2018; 
➢ zpráva o základně k 31.12.2019 a podklady pro ročenku – dodat do 15.01.2020; 
➢ ČKBF řeší nové logo; 
➢ bude podána žádost o změnu rozpočtu programu „Organizace sportu“; 
➢ zveřejněna dotace „Můj klub“; 
➢ schválen záměr na pořízení auta pro potřeby ČKA a ČBA; 
➢ schválen záměr na rekonstrukci vestavných skříní na chodbě; 
➢ řeší se úvazek sekretářky na dvě poloviny (ČKBF + ČKA). 
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ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE 

❖ Projekt EU 
➢ EU schválila společný projekt CRO, CZE, SLO, SRB a SVK. 

❖ Registračka kontra program: 
➢ znalost registračního čísla není povinná; 
➢ kontrolu zadávání sestavy musí v plném rozsahu zajistit program; 
➢ registrační průkaz slouží pouze k prokázání totožnosti (když si rozhodčí hráče nezná); 
➢ program musí umožnit i chybné zadání (následně řeší STK); 
➢ přístupová práva k databázi nelze vydávat neomezeně. 

❖ Třeba dořešit detaily smlouvy o používání programu Schiedek 

❖ Předána vyznamenání H. Konířové a L. Keprtovi. 

❖ Rejstřík sportovců (stav k 11. 10. 2019): 
➢ 214 klubů, 6684 sportovců, 189 trenérů. 

❖ Rozhodnutí STK Interligy č. 8 – družstva nemají zodpovědnost za delegaci rozhodčích a 
přítomnost rozhodčích na jejich zápasech = nelze je trestat, pokud se rozhodčí nedostaví 
k řízení zápasu. Pokud STK Interligy nezmění své rozhodnutí, VV ČKA vydá rozhodnutí, 
kterým se toto rozhodnutí zneplatní pro česká družstva. 

❖ Návrh novely Směrnice pro udělování vyznamenání ČKA: 
➢ zřízení nové Plakety ČKA Za Úspěšnost; 
➢ je třeba zvážit uvedená kritéria pro udělení vyznamenání. 

4. Zpráva sekretářky 
❖ Výzva MŮJ KLUB, MŠMT zřídilo informační linku pro kluby, žádosti do 18.11., SCS ČUS 

nabízí pomoc při zpracování žádostí, SCS ČUS poskytují tento druh služby členským 
klubům bezplatně. 

❖ Upozornění pro SK/TJ, které obdrží státní dotaci – důležité vypořádání se státním 
rozpočtem a zvýšená pozornost při podpisu čestných prohlášení, která jsou v různých 
podobách součástí žádosti o dotaci. 

❖ Kuželkář sezóny 2019/2020  řešit místo a změnu v organizaci, v jednání Přerov; 

❖ v řešení výrobce nových vlajek ČKA. 

5. Informace z MU POL-CZE juniorů 
❖ 25. - 27. 10. 2019 proběhlo v polském Tarnowo-Podgórne. 

❖ Doprava autobusem firma Brych – Náchod, ubytování hotel Vector – v objektu i kuželna. 

❖ Utkání ze strany Polska určeno jako neoficiální; pro nás se však jedná o oficiální. Hráno 8 
na 8, v obou utkáních zvítězila česká reprezentace, v neděli proběhly soutěže v tandemech. 

❖ Zajištěno ubytování na MS 2020 v Tarnovo-Podgórne – Hotel 500 přímo v dějišti MS. 
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6. Příprava MČR jednotlivců 2020 
❖ Schváleny počty účastníků na MČR jednotlivců 2020: 
➢ muži, senioři, ženy – 48 účastníků; 
➢ seniorky, junioři, dorostenci, dorostenky – 36 účastníků; 
➢ juniorky, žáci, žákyně – 28 účastníků. 

❖ Schváleny termíny konání MČR: 
➢ 18. - 19. 4. 2020 žactvo 
➢ 25. - 26. 4. 2020 ženy, seniorky, juniorky, dorost 
➢ 2. - 3. 5. 2020 muži, senioři, junioři 

❖ Schválen systém MČR 2020: 
➢ muži, senioři, ženy, junioři, juniorky – 2 starty; 
➢ seniorky – pouze 1 start; 
➢ dorostenci, dorostenky, žáci, žákyně – 1 start + sprint 

❖ Schváleny termíny MČR Dvojic 2020: 
➢ Muži, ženy – 6. - 7. 6. 2020 
➢ Mixy – 20. - 21. 6. 2020 (výměna termínu s VR) 

7. Dělení finančních prostředků „Podpora mladých kuželkářů“ 
❖ Rekapitulace: 
➢ do Výzvy pro rozdělení peněz na talentovanou mládež se přihlásilo 45 oddílů a 5 KKS 

(KK Zábřeh nesplnil podmínku včasného zaslání žádosti); 
➢ oddíly požádaly celkem pro 668 dětí o částku Kč 1 574 262,–; 
➢ KKS požádaly celkem pro 470 dětí o částku Kč 305 650,–; 
➢ celkem tedy 1138 dětí a suma Kč 1 879 912,–; 
➢ původní alokace byla Kč 500 000,– v důsledku velkého zájmu byla zvýšena na cca 

dvojnásobek; 

❖ Komise ve složení Mašková, Hlavinka, Miláček, Dobešová a Kohlíček Petr: 
➢  připraven návrh na rozdělení celkem Kč 1 006 098,– (pro oddíly částku Kč 756 548,– a 

pro KKS Kč 249 550,–). 

❖ VV ČKA: 
➢ schvaluje navržené dělení finančních prostředků; 
➢ ruší usnesení 51/19 d – rozeslání schválených částek zajistí sekretariát ČKA. 

8. Čerpání dotací 2019 a příprava podkladů pro rok 2020 
❖ Podána informace o čerpání dotací 2019, dotace na reprezentaci nepokryje celkové 

náklady; 
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❖ státní dotace 2020 – žádosti o REPRE a TALENT se podávají do 8. 11. 2019, ORGANIZACE 
do 30. 11. 2019 – zaslat podklady pro přípravu rozpočtu od KSR a KM; 

❖ pro žádost na REPRE potřeba připravit seznamy reprezentantů kategorie juniorů a mužů a 
žen, které je součástí žádosti. 

9. Právní subjektivita KKS 
❖ 8 krajských svazů je již zřízeno jako spolky s právní subjektivitou: Jihočeský, Jihomoravský, 

Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Pražský, Středočeský; 

❖ kompletace podkladů pro zapsání svazů: Karlovarský, Královéhradecký, Liberecký, Ústecký; 

❖ zbývá: Vysočina, Zlínský. 

10. Zprávy předsedů komisí 

STK – Hanuš Slavík 

❖ Informace z komise. 

❖ Zhodnocení účasti našich zástupců na mezinárodních klubových pohárech. 
➢ SP Ludwigshafen 

Česká Třebová 3495 (10. z 15) 
Rosice kvalifikace 3376 (4.), SF Bamberg 0:8, o 3. místo Zalaegerszeg 5:3 

➢ EP Varaždin 
Rokycany 3489 (7. ze 14, -80) 
Náchod kvalifikace 3301 (3.), SF Pöllwitz 2:6, o 3. místo Neunkirchen 0:8 

➢ NBC - Slavonski Brod 
Slavoj Praha 3408 (6. z 26,-34) 
Husovice 3288 (16. z 26) 
Rokycany 3188 (7. ze 17, -82) 
Blansko 3149 (8. ze 17) 

❖ Hostování: 161. 

MMK – Petr Streubel 

❖ Aplikace Sportmap – řešit API mezi námi a jejich aplikací. 

KM – Ludmila Johnová 

❖ Příprava Vánočního turnaje krajských výběrů – rozpis zveřejněn; 

❖ informace z konání KS U18 ve Vyškově, poděkování oddílu za skvělé zajištění akce. 
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KR – Lukáš Hlavinka 

❖ Uskutečnilo se zasedání komise: 
➢ především byla řešena otázka změny způsobu financování rozhodčích; KR ČKA přijala 

možnost, aby výplata odměn rozhodčích přešla postupně na ČKA; navržena možnost 
odzkoušení nového systému financování na jedné ze soutěží již v jarní části sezony 
2019/2020 (VV tuto variantu nepřijal); počítá se s variantou výplaty odměn rozhodčích 
ze strany ČKA od sezony 2020/2021, a to minimálně v případě Interligy a 1. ligy mužů i 
žen; 

➢ další podrobnosti budou řešeny na příštím zasedání VV. 

❖ Z důvodu nutnosti udržovat elektronickou evidenci rozhodčích aktuální je třeba zajistit větší 
spolupráci s předsedy krajských komisí rozhodčích. Bude vytvořena Excel formulář, kterým 
budou krajské svazy importovat své aktuální seznamy rozhodčích do databáze (zajistí P. 
Streubel). 

❖ KR ČKA bude řešit rozhodčí, kteří si nepožádali o prodloužení platnosti kvalifikace, a přesto 
řídí utkání. 

❖ KR ČKA navrhuje úpravu formuláře přihlášky družstva do ligové soutěže. Družstva budou 
doplňovat návrhy na rozhodčí připadající v úvahu pro řízení jejich domácích utkání.  

❖ Představen grafický návrh nového odznaku rozhodčího. 

KSR – Vladimír Sedláček 

❖ Reprezentační trenéři: 
➢ výběrové řízení na repre trenéra a jeho asistenta pro kategorii mužů – schváleno per 

rollam; 
➢ připraveny smlouvy pro repre trenéry: S.Novák, T.Vít, P.Dobeš, M.Sitta; 
➢ zbývá připravit smlouvu pro asistenta trenéra U23 Petra Dobeše ml. 

❖ Akce KSR: 
➢ výběrové řízení pro repre akce – žádost podaly pouze tyto kluby: Duchcov, Žižkov, 

Vracov, Přerov, Vyškov; 
➢ vzhledem k nedostatku financí u dospělé reprezentace a termínového nesouladu se 

zahraničními soutěžemi byla zrušena říjnová soustředění mužů a žen; 
➢ v letošním roce ještě proběhne pouze jednodenní kemp s 16 hráči, dne 15. 12. 2019 

v Olomouci – hlavní důvod nový trenér a asistent, včetně koncepce výběru hráčů na MS 
jednotlivců v roce 2020. 

❖ Termínový kalendář reprezentace 2019/2020 (opravy a doplňky) 
➢ DOROST U18: 

7. - 8. 12. 2019 Poděbrady, 8 + 8 
14. - 15. 12. 2019 Vánoční turnaj, Vracov 
11. - 12. 4. 2020 místo v řešení, 8 + 8 
7. - 10. 5. 2020 SP jednotlivců U18, Tarnowo-Podgórne, Polsko, 1 + 1 

➢ JUNIOŘI U23: 
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6. - 8. 12. 2019 Otrokovice, 8 + 8 
10. - 12.1. 2020 Přerov, 12 + 12 
17. - 19.4. 2020 MU Česko - Polsko, 8 + 8, Žižkov 
8. - 10. 5. 2020 závěrečné soustředění na MS, 8 + 8, Trutnov 
10. - 17. 5. 2020 MS Tarnowo-Podgórne, Polsko 

➢ MUŽI a ŽENY : 
15. 12. 2019 Olomouc, 16 mužů 
11. - 12. 1. 20 Valašské Meziříčí, 12 žen 
16. 2. 2020 12 mužů, (Duchcov ?) 
29. 3. 2020 12 mužů, (???) 
10. - 12. 4. 2020 společný KS M+Ž, 8 + 8, (Šumperk ?) 
17. - 23. 5. 2020 MS jednotlivců Tarnowo-Pogórne, Polsko 

❖ Různé: 
➢ dořešit uznání rekordu manželů Braunových při MČR dvojic na Žižkově, Žižkov zaslal 

veškeré podklady k uznání rekordu; 
➢ N. Topičová (U23) dosáhla při poháru juniorů ve Valašském Meziříčí výkonu 669, V.M. 

požádalo o uznání rekordu. 

11. Různé 
Termín příštího zasedání VV ČKA bude určen dodatečně. 

U  S  N  E  S  E  N  Í :  

56/19 VV ČKA bere na vědomí 
zprávy prezidenta, generální sekretářky a předsedů odborných komisí. 

57/19 VV ČKA 

a) ruší 
usnesení č. 51/19 d; 

b) schvaluje 
předložený návrh rozdělení finančních prostředků v rámci výzvy „Podpora mladých 
kuželkářů“ ve výši 1 006 098 Kč; 

c) ukládá 
rozeslat všem žadatelům ve výzvě „Podpora mladých kuželkářů“ smlouvy o poskytnutí 
jednorázové účelové neinvestiční dotace. 



 

8 
 

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE 

z: sekretariát 
t: 30. 11. 2019 

58/19 VV ČKA 

a) schvaluje 
počty účastníků na MČR jednotlivců 2020; 

b) schvaluje 
termíny konání MČR jednotlivců 2020 a MČR dvojic 2020; 

c) schvaluje 
systém MČR jednotlivců 2020. 

59/19 VV ČKA schvaluje 
jmenování Petra Dobeše do funkce reprezentačního trenéra mužů a Martina Sittu do funkce 
asistenta reprezentačního trenéra mužů. 

Zapsala: Jana Holubová 
Schválil: Jiří Jančálek 


