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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 4. 3. 2020 v Praze 

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

Omluveni: Petr Streubel 

Program 
1. Zahájení 

2. Kontrola zápisu a plnění úkolů 

3. Zpráva prezidenta 

4. Zpráva sekretářky 

5. Závěry z kontroly vyúčtování dotace na mládež 

6. Informace z jednání s předsedy KKS 

7. Příprava MČR jednotlivců a dvojic 2020 

8. Příprava MU U23 CZE vs. POL 

9. Příprava SP U18, MS U23 a MS jednotlivců 2020 

10. Příprava VR ČKA 

11. Příprava vyhlášení ankety „Kuželkář“ 

12. Zprávy předsedů komisí 

13. Různé 
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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: 

Krátkodobé úkoly 
61/16 trvá (vyvěsit seznam vyznamenání ČKA na webových stránkách) 
62/17 trvá (připravit návrhy propagačních materiálů, sjednotit dokumenty ČKA) 
07/19 trvá (získat od krajů seznamy rozhodčích a trenérů s kvalifikací 3. třídy) 
62/20 splněno 
63/20b) splněno 
64/20 splněno 
65/20b) splněno 
66/20c) splněno 
66/20d) trvá (delegovat rozhodčí na MČR jednotlivců) 
67/20 trvá (zajistit výrobu medailí pro MČR jednotlivců a družstev Pohár ČKA) 
68/20a) splněno 
68/20b) trvá (zajistit výrobu nových roll upů s novým logem ČKA) 
69/20 splněno 
70/20a) splněno 
71/20 trvá (zajistit výrobu nových plaket ČKA) 
72/20 splněno 
74/20a) splněno 
74/20b) splněno 
75/20a) splněno 
75/20b) splněno 
76/20 trvá (projednat a zabezpečit úpravu programu s členskou databází, aby bylo 

možné snadněji aktualizovat seznamy rozhodčích, trenérů a technických pra-
covníků) 

3. Zpráva prezidenta 
 Interliga 

 V Interlize došlo k vyloučení hráče (16. kolo: Sučany vs. Inter). Bude se tím zabývat DK 
Interligy, za ČKA: Tomáš Bartoš, Petr Lang 
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 Obdrželi jsme návrh rozpisu turnaje TOP Interligy (Vracov, sobota 25. 4. 2020). 
Současně jsme byli požádáni o příspěvek ve výši 25 tis. Kč na pronájem (7 200 Kč), 
cestovné (8 850 Kč), rozhodčí a ředitel (1 100 Kč), poháry a medaile. 

 Také jsme obdrželi návrh rozpisu příštího ročníku Interligy a termínového kalendáře. 
Budeme mít k němu připomínky: startovné, vyplácení rozhodčích. 

 Směrnice 
 Směrnice ČKA č. 1/2016 o poskytování cestovních náhrad ČKA – tato směrnice je platná 

a musí tak tomu být i nadále, je třeba ji aktualizovat. 
 Směrnice pro udělování vyznamenání ČKA – návrh byl předložen v říjnu 2019, je nutné 

ho schválit. (Zachovává původní praxi + zavádí vyznamenání pro kolektivy: Plaketa ČKA 
za úspěšnost.)  

 Sekretariát 
 Od 1. 7. 2020 se sekretářem ČKA stane Tomáš Valík. 

 Spolkový rejstřík (za změny zodpovídá ČKBF) 
 Opět předány dokumenty ČKA, které musí být zveřejněny ve Spolkovém rejstříku. 
 Je třeba intenzivně pracovat na právní subjektivitě zbývajících KKS. 

4. Zpráva sekretářky 
 Státní dotace 2020 

REPRE 1 563 320 Kč – po dělení mezi asociace 781 660 Kč 
TALENT 1 853 100 Kč – po dělení mezi asociace 926 550 Kč 
SVAZ 8 357 402 Kč – po dělení (ČKBF, asociace) 3 460 000 Kč 

 Ročenka ČUS – termín 28. 3. 2020. 

5. Závěry z kontroly vyúčtování dotace na mládež 
 zaslán zápis o kontrole členům VV a členům komise; 

 kontrola proběhla 27. 2. 2020 (komise: B.Mašková, N.Dobešová, Pe.Kohlíček, J.Miláček); 

 diskutováno, jak vyřešit nesrovnalosti mezi účelem použití a skutečnými výdaji ve 
vyúčtování – týká se 1 KKS a 3 oddílů; 

 VV ČKA – komise zašle email k vysvětlení chyb ve vyúčtování, v případě, že nevysvětlí 
chybné vyúčtování, dotace budou povinni vrátit. 

6. Informace z jednání s předsedy KKS 
 Účastníci: 

ČKA: Jančálek, Vopička, Mašková, Holubová 
KKS: Bláha, Hendrych, Pa.Kohlíček, Pe.Kohlíček, Miláček, Pleticha, Slavík, Vaňura, Vavřička 
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 Podklady: 
 Ekonomická směrnice ČKBF – předpokládaný termín vydání: 31. 3. 2020. 

 Hlavní teze: 
 Pokud lze něco hradit z dotací, je nutné na to dotace použít. Vlastní zdroje je třeba 

používat pouze tehdy, pokud na to nejsou dotační peníze. 
 Dotaci je třeba vyčerpat do poslední koruny. 

 Závěry: 
 KKS musí mít právní subjektivitu. Jedná se o podmínku nutnou k čerpání dotací. 

 Finanční zdroje KKS: 
 vlastní zdroje: startovné,… 
 dotace z kraje (pokud je příslušný kraj vypíše a KKS požádá) 
 dotace z ČKA (jedná se o státní dotaci, kterou ČKA získá převodem z ČKBF), KKS na 

tuto dotaci dosáhne vystavením faktury. 

 Z dotací lze hradit: 
 činnost KKS (pronájem sídla, kancelářská technika, webové stránky, odměny 

funkcionářům, cestovné,…) 
 organizaci sportu (pronájem drah, odměny rozhodčím, odměny technickému dozoru,…) 
 organizace přípravy (pronájem sportovišť, odměny lektorům, cestovné,…) 
 spotřební materiál (medaile, poháry, dresy, kuželky, koule,…) 

 Z dotací nelze hradit: 
 bankovní poplatky 
 dary při jubileu, smuteční dary 
 občerstvení při akci 

 Různé: 
 KKS byly seznámeny s návrhem předpokládané výše dotace od ČKA pro rok 2020 – VV 

po projednání ho schválil ve výši 360 000 Kč. 
 KKS byly požádány, aby do termínu VR ČKA připravily návrh čerpání. Pokud má některý 

KKS u ČKA „virtuální účet“, je třeba do návrhu zahrnout také vyčerpání tohoto účtu. 
Čerpání pak musí být realizováno do konce tohoto roku, převod do roku 2021 není 
možný. 

 V diskusi zazněl záměr, aby KKS sjednotily některé své výdaje (např. odměny 
skupinářům). 

 Pleticha vznesl námitku, že kluby Sokol Rudná a Sj. Velké Popovice startují v pražských 
soutěžích, ale jejich členové jsou započteny SKKS. Miláček konstatoval, že Střední Čechy 
s odchodem svých klubů nesouhlasily; ale bude si to muset ověřit u J.Vacka, tehdejšího 
předsedy kraje. 
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7. Příprava MČR jednotlivců a dvojic 2020 
 Pořadatelé již sdělili 9 ředitelů. 

 Třebíč z technických důvodů odřekla MČR žákyň, osloveni další kandidáti. 

 Schváleny rozpisy MČR dvojic 2020 a finále PČKA 2019/20 → připravit a s pořadateli 
uzavřít smlouvy. 

 VV provedl jmenování zbývajících delegátů. 

 Nové medaile byly zadány do výroby. 

8. Příprava MU U23 CZE vs. POL 
 MU proběhne dle plánu ve dnech 17.–19. 4. 2020 na kuželně Žižkov Praha, zde vše 

domluveno a projednáno. 

 Ubytování zajištěno pro obě výpravy zvlášť (Polsko na kolejích VŠE: 550 Kč/osobu). 

 Strava zajištěna na kuželně (resp. v restauraci Bowlingu). 

9. Příprava SP U18, MS U23 a MS jednotlivců 2020 
 Proběhl další jednodenní KS mužů v Benešově. 

 Plán přípravy reprezentace: 
 jednodenní KS mužů dne 29. 3. 2020 v Poděbradech; 
 společné soustředění žen a mužů 8 + 8 v Šumperku – 10.–12. 4. 2020; 
 MU U23 –  Česko vs. Polsko na Žižkově –17.–19. 4. 2020. 

10. Příprava VR ČKA  
 Místo: Přerov, termín: 13. 6. 2020, 11:00 hod. 

 program: 1. Zahájení, 2. Kontrola zápisu, 3. Zpráva o činnosti, 4. Zpráva o hospodaření, 
5. Čerpání dotací KKS, 6. Novela pravidel, 7. Rejstřík sportovců, 8. Diskuze, 9. Usnesení, 
10. Závěr. 

11. Příprava vyhlášení ankety „Kuželkář“ 
 Místo: Přerov, termín: 13. 6. 2020, 17:00 hod. 

 V.Sedláček zajistí program. 

 Projednáno hrazení cestovného a ubytování. Ubytování si hradí hosté sami, ČKA vyjednává 
s hotelem výrazně nižší cenu. 
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 VV ČKA schválil návrhy na vyznamenání ČKA, ČUS a osobnost k uvedení do Síně slávy. 

 Je třeba zajistit vyznamenání a skleněné trofeje. 

12. Zprávy předsedů komisí 

STK – Hanuš Slavík 

 Interliga: předložen a projednán rozpis a termíny. 

 Rozpis KL: zejména široce diskutována problematika 2. KLZ (4členná družstva) – ještě 
jednou oslovit přímé účastníky. 

 Potřeba vytvořit nejprve systém a poté Směrnici pro výplatu rozhodčích. 

 Projednána nadstavba KLD. 

 STK podrobně vyhodnocuje starty hráčů Interligy v nižších soutěžích. 

 Semifinále KLD: Zábřeh úprava jednoho startu. 

 Zapojili jsme se do projektu Sportovní noviny SK Beránek, který je určen pro neolympijské 
sporty. 

KM – Ludmila Johnová 

 ČPD: opět se vyskytl problém s ASK v Třebíčí → muselo se měnit místo. 

 Obdrželi jsme pozvánku na Jugendcamp 2020. 

KR – Lukáš Hlavinka 

 Byla řešena připomínka k řízení utkání rozhodčím ve „vytahaném“ svetru. Řád rozhodčích: 
„Rozhodčí řídí soutěž či utkání v tomto úboru: jednobarevná košile (polokošile), případně i 
jednobarevný svetr, s odznakem rozhodčího, dlouhé černé kalhoty, resp. (u žen) černá 
sukně, a sportovní obuv.“ 

 Řeší se případy špatného fungování rozhodčích (3. KLM D – Žirovnice, Valtice). 

 Na webu byl dán k dispozici nový odznak rozhodčího. Všichni rozhodčí mají aktuálně 
možnost si nechat logo vyrobit. 

 Znovu projednána otázka jednotného úboru rozhodčích prostřednictvím ČKA, tj. nechat 
vyrobit polokošile s vyšitým logem a nabízet je rozhodčím. Někteří už takto pochopili 
zveřejněný článek na webu a chtějí si objednat. 

 Přenos dat o rozhodčích od krajských svazů do elektronické evidence: připravuje se tabulka 
s údaji v Excelu, které se v tomto formátu budou importovat do členské databáze. 

 Aktuálně se řeší delegace rozhodčích na MČR jednotlivců, dvojic a finále Poháru ČKA. 
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 Nový systém výplaty odměn rozhodčím – vytvořena tabulka s očekávanými nově vzniklými 
náklady pro ČKA a návrhem, jak tyto náklady vyrovnat zvýšeným výběrem startovného 
Tabulka počítá se zachováním stávající výše odměn pro rozhodčí. V rovině úvah je i varianta 
mírného navýšení, aby to mělo pozitivní vliv na kvalitu. 

 O novém systému je třeba rozhodnout, protože bude třeba patřičným způsobem upravit 
Rozpis KL, Rozpis Interligy, příp. další dokumenty a udělat tomu nějakou informační 
kampaň, aby to bylo správně pochopeno. 

EK – Blanka Mašková 

 Provedena další aktualizace Směrnice o poskytování cestovních náhrad. 

TK – Pavel Mecerod 

 Školení kolaudátorů: termíny 9. 5. nebo 6. 6. 2020, místo asi Jihlava. TK ČKA osloví 
současné kolaudátory a předsedy KKS, zda mají zájem o proškolení nových lidí. 

 Připomínky k současným TP WNBA? Případné návrhy na změny? 

 Trička pro kolaudátory: obdoba úboru rozhodčích. 

 Objednávka na hologramy. 

 Vlajky ČKA s nový logem budou do konce března. 

 Roll Uppy připraveny k odvezení firmě k předělání. 

13. Různé 
Příští zasedání VV ČKA se uskuteční 22. dubna 2020 v Rosicích. 

U S N E S E N Í :  

77/20 VV ČKA bere na vědomí 
zprávu prezidenta, generální sekretářky a předsedů odborných komisí VV ČKA. 

78/20 VV ČKA schvaluje 
úhradu pronájmu kuželny, nákladů na rozhodčího, nákup medailí a pohárů pro Top Interligy 
2020 v celkové výši 8 500 Kč. 

79/20 VV ČKA schvaluje 
Směrnici pro udělování vyznamenání ČKA. 
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80/20 VV ČKA schvaluje 
příspěvek na činnost KKS pro rok 2020 v celkové výši 360 000 Kč. 

81/20 VV ČKA 

a) schvaluje 
rozpisy MČR dvojic 2020 a finále PČKA 2019/20; 

b) ukládá 
uzavřít s pořadateli MČR dvojic a finále PČKA smlouvy. 

z: sekretariát 
t: 31. 3. 2020 

82/20 VV ČKA schvaluje 
návrhy na vyznamenání ČKA, ČUS a uvedení do Síně slávy   

Zapsala: Jana Holubová 
Schválil: Jiří Jančálek 


