
 
 

  
 

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE 
CZECH NINEPIN BOWLING ASSOCIATION 

TSCHECHISCHE SPORTKEGLER ASSOZIATION 

MONETA Money Bank 
č. ú.: 158564033 / 0600 

+420 242 429 228 
+420 730 103 713 

cka@kuzelky.cz 
kuzelky@cuscz.cz 

 
 

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 15. 1. 2020 v Praze 

Přítomni: Jiří Jančálek, Vladimír Sedláček, Hanuš Slavík, Pavel Mecerod, Ludmila Johnová, 
Petr Streubel, Lukáš Hlavinka, Jana Holubová 

Omluveni: Jan Kotyza, Blanka Mašková 

Program 
1. Zahájení 

2. Kontrola zápisu a plnění úkolů 

3. Zpráva prezidenta 

4. Zpráva sekretářky 

5. Příprava MČR jednotlivců 2020 

6. Finanční příspěvky krajům 

7. Kvalifikační turnaj pro ME 2020 v kategorii 60+ 

8. Směrnice pro udělování vyznamenání ČKA 

9. Příprava VR ČKA a vyhlášení ankety „Kuželkář“ 

10. Zprávy předsedů komisí 

11. Různé 



 

2 
 

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE 

1. Zahájení 
Zasedání v 17:00 hod. zahájil a řídil prezident ČKA Jiří Jančálek. Poté prezident připomenul 
významné jubilanty. 

2. Kontrola zápisu a plnění úkolů 
Zápis z minulého zasedání schválen bez připomínek. 

Plnění úkolů: 

Dlouhodobé úkoly 
04/16 v kompetenci TK WNBA 
51/16 v kompetenci TK WNBA 

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 splněno 
07/19 trvá (získat od krajů seznamy rozhodčích a trenérů s kvalifikací 3. třídy) 
46/19 splněno 
51/19 d splněno 
55/19 c splněno 
57/19 c splněno 

3. Zpráva prezidenta 
❖ Projekt EU 
➢ účastníci: CRO (garant), CZE, SLO, SRB, SVK (Podbrezová); 
➢ období: od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2022 – celková částka na celý projekt 360 tis. €; 
➢ cíl: zvýšit zájem mládeže (14 až 20 let) o náš sport (alespoň o 10 %); 
➢ za CZE – koordinátor: Jančálek, trenér: Šimůnková (trenér musí mít pracovní poměr 

s ČKA, mzda bude refundována z projektu); 
➢ 3× kemp mládeže: vždy Otočac (CRO) začátkem července, 1 trenér (Šimůnková) + 

5 sportovců, ČKA hradí dopravu, zbytek hradí pořadatel – může být více účastníků, ti si 
hradí pobyt 150 €; 

➢ konference: Brno, prosinec 2021, 20 účastníků z ČKA + 8 zahraničních, platíme naše 
náklady, náklady na pronájem a občerstvení hradí CRO; 

➢ ČKA obdrží měsíčně paušál 200 € + po závěrečném vyúčtování doplatek cca 8 tis. €; 
➢ celkem bude 11 zasedání pracovních týmů, účastníci mají nárok na paušální „cestovné, 

stravné,…“, které jsou hrazeny z peněz projektu – první se uskutečnilo 9. 1. 2020 
v Otočaci. 
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❖ Zasedání Prezídia ČKBF 
➢ zasedání se uskutečnilo 15. 1. 2020 od 15 hodin; 
➢ od 1. 1. 2020 bude s ekonomikou ČKBF vypomáhat Vopička; 
➢ dotace: talent (90 %), sport, svaz – upravit rozpočty na 90 %; 
➢ objednáno auto, Vopička připraví „pravidla“ pro používání + online kalendář. 

❖ Hlášení NBC k 31. 12. 2019 
➢ kontakty, členská základna, kuželny, mezistátní utkání; 
➢ termín: 31. 1. 2020. 

❖ Renata Šimůnková dokončila na FTVS kurz pro trenéry licence B. 

4. Zpráva sekretářky 
❖ Per rollam byly schváleny dotace oddílům za rok 2019 a příspěvky krajům. 

❖ Informace MŠMT k zápisu do rejstříku sportovců, trenérů – zásadní změnou je nutnost u 
českých státních příslušníků vyplnit rodné číslo. 

❖ Vyúčtování dotace v rámci výzvy Podpora mladých kuželkářů – termín doručení na 
sekretariát byl do 10. 1. 2020. Je třeba stanovit komisi, která provede kontrolu čerpání 
přidělených finančních prostředků. 

❖ Připravit podklady pro statistické šetření členské základny pro ČUS, ročenka 2019 – Dařílek. 

❖ Nové telefonní číslo sekretářky – 730 103 713. 

❖ Zveřejněno oznámení MF o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného a 
MPSV o stanovení stravného a výše průměrné ceny za pohonné hmoty pro rok 2020. 

❖ Schváleno jízdné ve výši 4,20 Kč/km od 16. 1. 2020. 

5. Příprava MČR jednotlivců 2020 
❖ Projednány rozpisy MČR jednotlivců pro rok 2020, včetně míst konání a nominace delegátů. 

❖ Je třeba zahájit jednání s pořadateli a získat ředitele, připravit smlouvy. 

❖ Hlavinka provede delegaci rozhodčích. 

❖ Je nutné řešit nové medaile pro MČR i Pohár ČKA, na současných matricích je staré logo 
ČKA. 

❖ Projednána potřeba roll upů s novým logem. 

6. Finanční příspěvky krajům 
❖ Per rollam schválena finanční podpora krajským svazům v roce 2019. 
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❖ Připravit podklady pro rozdělení 50 % z členských příspěvků za období 1. 7. až 31. 12. 
2019. 

❖ V neděli 1. 3. 2020 se uskuteční setkání s předsedy KKS: nastavení pravidel toku peněz 
mezi ČKA a KKS – za VV ČKA se zúčastní: Jančálek, Holubová, Mašková + Vopička. 

❖ Při přípravě rozpočtu se uvažuje s částkou 280 tis. Kč, která bude z dotací vyčleněna ve 
druhé polovině roku pro KKS s právní subjektivitou. Konečná částka bude záviset na 
přidělené výši dotace ze státního rozpočtu. 

7. Kvalifikační turnaj pro ME 2020 v kategorii 60+ 
❖ Z pověření NBC bychom měli u nás uspořádat kvalifikační turnaj pro ME seniorů: 
➢ místo: kuželna musí mít mezinárodní kolaudaci – Blansko a Přerov nemají volnou 

kapacitu; 
➢ termín: musí být do 15. 4. 2020, volný termín je o víkendu 11.–12. 4. 2020 (Velikonoce). 

❖ ČKA uhradí postupujícím základní startovné na ME a jízdné max. 2 auty. 

❖ Dle rozpisu ME seniorů (viz web NBC) má přímý postup zajištěn Zdeněk Vymazal, obhájce 
titulu z ME 2019. 

8. Směrnice pro udělování vyznamenání ČKA 
❖ Návrh novely byl předložen písemně. 

❖ Bude nutné nechat navrhnout a vyrobit nové plakety pro vyznamenání. 

❖ Definitivní schválení novely se uskuteční na příštím zasedání VV. 

9. Příprava VR ČKA a vyhlášení ankety „Kuželkář“ 
❖ Místo: Přerov, termín: 13. 6. 2020. 

❖ Připravit: 
➢ pravidla, za jakých se účastníci (pozvaní hosté, členové VV a VR ČKA, diváci) zúčastní 

slavnostního večera; 
➢ připravit zajímavý program; 
➢ návrhy na Síň slávy a Vyznamenání za zásluhy. 

10. Zprávy předsedů komisí 

STK – Hanuš Slavík 

❖ Aktuální stav hostování: 189. 
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❖ Pohár ČKA: 
➢ 2× u žen nebyla odehrána odveta (Lomnice a Škoda Plzeň); 
➢ o víkendu bude los nadstavby mužů. 

❖ Při průběžných diskuzích je zjevné, že STP budou potřebovat pečlivou úpravu z hlediska 
terminologie: registrační průkaz/členský příspěvek. 

❖ Projednána otázka, od kdy je platná úhrada členského příspěvku. 

❖ Právní subjektivita KKS – soudem nově prošel pouze Liberecký KKS: 
➢ Jihomoravský krajský kuželkářský svaz ČKBF, IČ: 062 49 531 
➢ Moravskoslezský krajský kuželkářský svaz ČKBF, IČ: 062 49 477 
➢ Pardubický krajský kuželkářský svaz ČKBF, IČ: 019 81 731 
➢ Středočeský krajský kuželkářský svaz ČKBF, IČ: 019 81 706 
➢ Jihočeský krajský kuželkářský svaz, IČ: 019 81 307 
➢ Plzeňský krajský kuželkářský svaz ČKBF, IČ: 082 23 556 
➢ Pražský oblastní kuželkářský svaz ČKBF, IČ: 084 25 558 
➢ Olomoucký krajský kuželkářský svaz ČKBF, IČ: 085 21 000 
➢ Liberecký krajský kuželkářský svaz ČKBF, IČ: 087 81 451 

KM – Ludmila Johnová 

❖ Komise připraví kritéria pro nominace na mezinárodní kempy mládeže 
➢ projekt EU: Otočac, 30. 6. až 6. 7., 3 dívky + 3 chlapci + druhý trenér; 
➢ NBC: Otočac, 3. až 8. 8., 3 dívky + 3 chlapci + 1 trenér (150 €/os.). 

❖ Probíhá příprava „Májového turnaje krajských výběrů talentované mládeže“; termín je 
stanoven, místo: Pelhřimov. 

❖ Blíží se finále PMN, ČPD a PJ → zajištění pohárů, cen a diplomů. 

❖ V termínu 6.–7. 6. 2020 se bude konat Magna Cup pro krajské výběry mladších žáků. 
Organizaci zajišťuje Miloš Navrkal. V případě oficiální žádosti zváží VV ČKA možnost 
podpory. 

❖ Semifinále a finále KLD: předložen návrh míst konání, dořeší STK a vedoucí soutěže, 
sekretariát pak připraví smlouvy na semifinále a finále KLD. 

KR – Lukáš Hlavinka 

❖ Odznak rozhodčích: 
➢ na podzim 2019 vybrána podoba nového odznaku rozhodčího (s novým logem ČKA); 

Petr Streubel poskytne vektorovou formu pro rozhodčím, kteří si chtějí nový odznak 
nechat vyrobit; 

➢ připravuje se výroba polokošilí pro rozhodčí s novým logem – jakmile bude znám výrobce 
(a především cena), projedná VV ČKA způsob distribuce; 

➢ zároveň se budou konat školení nových rozhodčích 3. třídy (Jihočeský kraj), kde by už 
chtěli rozhodčím poskytnout nové odznaky. 
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❖ Elektronická evidence členů ČKA: 
➢ rozhodčí doplňuje pouze předseda KR ČKA a to i v případě krajských svazů – není možné 

to zvládnout, navíc změny lze provádět jen na základě upozornění; 
➢ v současnosti už není elektronická evidence rozhodčích 3. třídy aktuální; 
➢ předsedové krajských KR by měli mít možnost aktualizovat údaje v evidenci – po 

projednání bylo domluveno, že nebudou mít editační přístup do evidence, ale povedou 
si Excel-formulář, který nahrají do systému (nebo zašlou předsedovi KR ČKA, který 
aktualizaci zajistí; 

➢ jakmile bude členská databáze připravena, bude zhotoven manuál pro všechny krajské 
předsedy KR. 

❖ KR ČKA eviduje zájem Evy Kotalové o účast na školení mezinárodních rozhodčích. NBC 
zatím nezveřejnila termín nejbližšího školení. 

EK – Blanka Mašková 

❖ Na webu ČKA bude zveřejněn aktualizovaný sazebník (o stravné a cestovné pro rok 2020). 

KSR – Vladimír Sedláček 

❖ Připraven návrh smlouvy s reprezentanty. 

❖ Příprava na MS v Polsku: 
➢ podle schváleného plánu se připravují KS všech kategorií – KS žen (10.–12. 1. 2020) byl 

z důvodu většího počtu omluvenek zrušen; 
➢ MU U23 CZE–POL: Žižkov, 17.–19. 4. 2020; 
➢ před odjezdem na MS proběhne závěrečné soustředění. 

❖ Z důvodu dodatečného zařazení ME 60+ dochází ke změně termínu MS U23. 

❖ Provedena aktualizace termínového kalendáře pro jaro 2020. 

TK – Pavel Mecerod 

❖ Předložena informace z jednání s výrobcem vlajek ČKA. 

❖ Realizuje se nákup hologramů. 

❖ Od 1. 1. 2020 je v provozu nová čtyřdráha SC Olympia Radotín. 

❖ Evidence kuželen potřebuje aktualizaci. 

❖ Obdobně jako pro rozhodčí, bude třeba zajistit polokošile pro kolaudátory. 

11. Různé 
Příští zasedání VV ČKA se uskuteční 4. března 2020 v Praze. 
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U S N E S E N Í :  

60/20 VV ČKA bere na vědomí 
zprávu prezidenta, generální sekretářky a předsedů odborných komisí VV ČKA. 

61/20 VV ČKA 

a) schvaluje per rollam 
dotace oddílům za rok 2019; 

b) schvaluje per rollam 
finanční podporu krajským svazům za rok 2019. 

62/20 VV ČKA ukládá 
zpracovat a odeslat NBC přehled aktuálních kontaktů, stav členské základny a přehled 
kuželen k 31. 12. 2019 a seznam mezistátních zápasů v roce 2020. 

z: sekretariát 
t: 31. 1. 2020 

63/20 VV ČKA 

a) schvaluje 
komisi pro kontrolu čerpání finančních prostředků v rámci výzvy Podpora mladých 
kuželkářů ve složení: Blanka Mašková (předsedkyně), Naděžda Dobešová, Petr Kohlíček, 
Jiří Miláček; 

b) ukládá 
výše jmenované komisi provést kontrolu čerpání finančních prostředků v rámci výzvy a 
předložit VV ČKA závěry z této kontroly. 

z: Mašková 
t: 29. 2. 2020 

64/20 VV ČKA ukládá 
připravit podklady pro statistické šetření členské základny pro ČUS. 

z: Streubel 
t: 31. 1. 2020 
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65/20 VV ČKA 

a) schvaluje 
v souladu s vyhláškou MPSV ČR č. 358 ze dne 18. 12. 2019 s platností v rámci ČKA od 
16. 1. 2020 
• sazbu základní náhrady za 1 km jízdy 4,20 Kč 
• stravné, pokud cesta trvá 5 až 12 hodin 87 Kč 
• stravné, pokud cesta trvá 12 až 18 hodin 131 Kč 
• stravné, pokud cesta trvá déle jak 18 hodin 206 Kč 

b) ukládá 
zveřejnit aktualizovaný Sazebník ČKA (Příloha 1 Ekonomické směrnice ČKA). 

z: Mašková, Streubel 
t: 20. 1. 2020 

66/20 VV ČKA  

a) schvaluje 
místa konání MČR jednotlivců pro rok 2020; 

b) schvaluje 
rozpisy MČR jednotlivců pro rok 2020; 

c) ukládá 
uzavřít s pořadateli MČR jednotlivců smlouvy; 

z: sekretariát 
t: 15. 2. 2020 

d) ukládá 
delegovat rozhodčí na MČR jednotlivců. 

z: Hlavinka 
t: 31. 1. 2020 

67/20 VV ČKA ukládá 
zajistit výrobu medailí pro MČR jednotlivců a družstev Pohár ČKA. 

z: sekretariát 
t: 31. 3. 2020 

68/20 VV ČKA 

a) ukládá 
předat na sekretariát ČKA současné roll upy se starým logem ČKA; 

z: všichni členové VV ČKA 
t: 4. 3. 2020 
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b) ukládá 
zajistit výrobu nových roll upů s novým logem ČKA. 

z: Streubel 
t: 31. 3. 2020 

69/20 VV ČKA ukládá 
organizačně zajistit setkání zástupců VV ČKA s předsedy KKS (místo: Praha, termín: neděle 
1. 3. 2020). 

z: Jančálek, sekretariát 
t: 31. 1. 2020 

70/20 VV ČKA 

a) ukládá 
zajistit místo konání kvalifikačního turnaje ME seniorů 2020; 

z: Jančálek 
t: 25. 1. 2020 

b) schvaluje 
úhradu základního startovného na ME seniorů 2020 pro postupující hráčka a hráče z řad 
ČKA a dále všem účastníkům dohromady cestovné maximálně 2 osobními vozy. 

71/20 VV ČKA ukládá 
zajistit výrobu nových plaket ČKA. 

z: sekretariát 
t: 31. 5. 2020 

72/20 VV ČKA ukládá 
připravit jmenovité návrhy na Síň slávy ČKA a Vyznamenání za zásluhy ČKA. 

z: všichni členové VV ČKA 
t: 4. 3. 2020 

73/20 VV ČKA schvaluje 
datum, kdy je na účet ČKA převedena platba za úhradu členského příspěvku, za termín, od 
kdy je registrace platná. 

74/20 VV ČKA 

a) ukládá 
zajisti poháry a ceny pro nejlepší účastníky PMN, ČPD a PJ; 

z: sekretariát 
t: 10. 3. 2020 
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b) ukládá 
zajisti diplomy pro nejlepší účastníky PMN, ČPD a PJ. 

z: Streubel 
t: 10. 3. 2020 

75/20 VV ČKA 

a) ukládá 
zajistit místa konání semifinále a finále KLD a připravit rozpis pro nadstavbovou část 
KLD; 

z: Slavík 
t: 31. 1. 2020 

b) ukládá 
uzavřít smlouvy s pořadateli semifinále a finále KLD. 

z: sekretariát 
t: 15. 2. 2020 

76/20 VV ČKA ukládá 
projednat a zabezpečit úpravu programu s členskou databází, aby bylo možné snadněji 
aktualizovat seznamy rozhodčích, trenérů a technických pracovníků. 

z: Streubel 
t: 31. 3. 2020 

Zapsala: Jana Holubová 
Schválil: Jiří Jančálek 


