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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. 8. 2020 v Rosicích 

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

Program 
1. Zahájení 

2. Kontrola zápisu a plnění úkolů 

3. Zpráva prezidenta 

4. Zpráva sekretářky 

5. Závěry ze zasedání VR ČKA 

6. Příprava soutěžního ročníku 2020/2021 

7. Organizační zajištění odměn rozhodčích 

8. Akce KSR a KM ve II. pololetí 2020 

9. SP U18, MS U23, MS jednotlivců, Polsko 

10. Projednání návrhů konference NBC 

11. Akreditace pro trenérské kurzy 

12. Příprava vyhlášení ankety Kuželkář sezóny 

13. Zprávy předsedů komisí 

14. Různé 
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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) 
66/20d) vypouští se 
67/20 trvá (zajistit medaile pro Pohár ČKA) – medaile pro MČR jednotlivců zajištěny 
68/20b) trvá (zajistit výrobu nových roll upů s novým logem ČKA) 
71/20 trvá (zajistit výrobu nových plaket ČKA) 
76/20 trvá (projednat a zabezpečit úpravu programu s členskou databází, aby bylo 

možné snadněji aktualizovat seznamy rozhodčích, trenérů a technických pracov-
níků) 

3. Zpráva prezidenta 
 Schválení per rollam: 
 VV ČKA schválil odvolání Karla Boka a Jaromíra Šuly z STK Interligy ke dni 4. 7. 2020 a 

schválil jmenování Jiřího Jančálka a Hanuše Slavíka za členy STK Interligy 

 NBC 
 20. 8. 2020 byla zrušena konference NBC z důvodu dramatického zhoršení situace ve 

světě, 
 Prezídium NBC projednává zrušení mezinárodních akcí NBC z podzimu 2020 – klubové 

poháry byly zrušeny 25. 8. 2020, MS v Polsku je v jednání, 
 28. 8. 2020 proběhne setkání v Brně s Klausem Barthem, bude tak možné o těchto 

věcech podrobně hovořit. 

 Interliga 
 STK Interligy schválila, aby volné místo obsadilo 7. družstvo ze Slovenska – naši zástupci 

v STK byli předem upozorněni, že VV ČKA s tímto řešením nesouhlasí → VV ČKA odvolal 
své zástupce v STK Interligy, na VV SKoZ byl odeslán oficiální dopis, ve kterém jsme 
vyjádřili svůj nesouhlas, 
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 VV SKoZ schválil zařazení svého 7. družstva do Interligy, 
 na webu ČKA je k dispozici článek, který vývoj zevrubně popisuje, 
 již se uskutečnila dvě zasedání STK Interligy v novém složení – předsedou STK Interligy 

byl zvolen Hanuš Slavík, 
 je třeba schválit novelu Rozpisu Interligy – na konci tohoto ročníku musí sestoupit 2 

družstva ze Slovenska, z Česka sestoupí 1 družstvo (mimo Rozpis Interligy můžeme 
dodatečně rozhodnout, zda sestoupí přímo, resp. do baráže s 2. družstvem z I. KLM), 

 kdo aktualizuje web Interligy? – kontakty nejsou aktuální, 
 výše zmíněný průběh jednání s SKoZ jasně ukázal, že Dohoda o zřízení Interligy, má 

mezery → dohodu je třeba vypovědět a zahájit práci na novém znění – na toto téma 
mělo proběhnout jednání s prezidentem SKoZ během konference NBC v Bratislavě. 

 Kvalifikační turnaj ME 60+ 
 Česká Třebová, 27.-30. 8. 2020, 
 kvalifikace se zúčastnili také Klaus Barth a Hartmuth Körner (prezident a generální 

sekretář NBC), 
 NBC zvažuje přesun ME 60+ na začátek roku 2021, místem bude existující osmidráha 

(např. Ritzing). 

 Mezinárodní kempy mládeže 
 Jugendcamp 2020 se neuskutečnil, protože se nikdo nepřihlásil (resp. se přihlásilo po 

termínu 6 Němců), 
 Kemp EU se neuskutečnil, protože se zhoršila epidemiologická situace v Chorvatsku. 

 Národní sportovní agentura 
 v září se uskuteční jednání mezi NSA a ČKBF (zřejmě za účasti ČKA a ČBA) 

4. Zpráva sekretářky 
 Státní dotace – žádost o změnu rozpočtu vždy bylo možné podat do 30. 11., tento měsíc 

obdržena změna rozhodnutí MŠMT, kdy se může požádat pouze do 15. 9. s detailním 
zdůvodněním – nastává problém: bude MS?, co s dotacemi?, není možné použít na něco 
jiného než v žádosti. 

 Je nutné, aby všechny komise předložily plánovaný rozpočet na rok 2021 do 20. 9. 2020, 
v září má NSA vyhlásit dotační programy na rok 2021. 

 Smlouvy s pořadateli MČR nebyly zrušeny, v případě zrušení MS popřemýšlet o konání 
MČR 2020. 

 Množící se dotazy, zda vyjde před prvním zápasem nějaký manuál k zápasu kvůli Covidu: 
hygienická opatření, podávání rukou, stejné koule, povinná dezinfekce na kuželně, apod. 
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5. Závěry ze zasedání VR ČKA 
 Zúčastnili se: 4 zástupci VV a 21 zástupců KKS = 24 osob (Slavík byl 2×) + 2× sekretariát. 

 V rámci zasedání jsme se oficiálně rozloučili s paní Pluhařovou, která k 1. 7. 2020 odešla 
do důchodu. 

 VR ČKA měla hladký průběh a podařilo se projednat a dohodnout vše potřebné. 

 VR ČKA uložila pouze povinnost pro KKS bez právní subjektivity, aby do 31. 8. 2020 
předložily podklady pro její získání. 

6. Příprava soutěžního ročníku 2020/2021 
 Němci zrušili v sezóně 2020-2021 Pohár. 

 Schváleny úpravy rozpisu KL (87/20 b)) – Sestup z 1.KLZ: 9.-11. místo. 

 Schválena novela Rozpisu IL – Baráž Interligy (5. z Interligy a 2. z I. KLM). 

 Schválen rozpis Poháru ČKA. 

 Pravidla při utkáních – bude vydán doporučený postup při pořádání kuželkářských soutěží. 

 Pokud bude MS zrušeno, schválil VV ČKA uspořádání Mistrovství ČR v kategoriích U23, 
dospělých a seniorů 2020 za stejných podmínek, které platily na jaře letošního roku. 

7. Organizační zajištění odměn rozhodčích 
 Schválena Směrnice č. 3/2020, o vyplácení odměn a cestovních náhrad rozhodčím. 

 Poslední úpravy DPP k vyplácení odměn rozhodčím. 

 Nachystán článek ke zveřejnění, který by měl rozhodčím ještě některé věci ujasnit. 

 V KuLi zveřejněna informace o možnosti dotázat se na cokoliv k odměnám pro rozhodčí, 
žádný dotaz nepřišel. Žádný rozumný argument, proč by měl být nový systém horší, nebyl 
zaznamenán. 

8. Akce KSR a KM ve II. pololetí 2020 
 KSR: Příprava KSR dle plánu, v případě zrušení MS možnost uspořádat více KS a pracovat 

intenzivněji s reprezentací pro rok 2021. 

 KM: schváleny rozpisy PMN, ČPD a PJ pro sezónu 2020/2021 (úprava vyplácení odměn 
rozhodčím). 
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9. SP U18, MS U23, MS jednotlivců, Polsko 
 NBC jedná o zrušení konání těchto akcí v roce 2020. 

10. Projednání návrhů konference NBC 
 Konference NBC se nebude konat v řádném termínu, ale konat se bude. Návrhy je třeba 

projednat. Celkem je předloženo 16 návrhů. 

 Návrh č. 1 – Členské příspěvky 
 Členský příspěvek NBC se skládá ze dvou částí: pevné a pohyblivé (závisí na členské 

základně). NBC navrhuje placení pevné části pozastavit a u pohyblivé ponechat stávající 
úroveň. 

 ANO 

 Návrh č. 2 – Změna Správního řádu 
 Upřesnění znění Správního řádu NBC. 
 Není pro nás důležité – ANO 

 Návrh č. 3 – Zřeknutí se odpovědnosti NBC 
 Na návrh NBC schválila minulá konference NBC formulář prohlášení, které musí každý 

účastník soutěže NBC předem podepsat. V tomto prohlášení se účastník zříká možnosti, 
že bude po NBC požadovat jakoukoliv náhradu, pokud se něco zvrtne. 

 DKB požaduje, aby to prověřili právníci – ANO 

 Návrh č. 4 – Změna pravidel 
 Návrh se týká předkládání sestavy. Mimo jiné se zde řeší, kdy a jak provádí rozhodčí 

kontrolu týmu. 
 NE 

 Návrh č. 5 – Změna pravidel 
 Návrh vrací v život možnost taktického střídání. Uvádí se zde, kdy lze změnit sestavu 

před začátkem startu. 
 NE 

 Návrh č. 6 – Změna pravidel 
 Návrh vrací v život možnost taktického střídání. Uvádí se zde, kterých hráčů se to týká a 

jaké to má na ně dopady. 
 NE 

 Návrh č. 7 – Účastníci Evropského poháru 
 V kvalifikaci mohou být z každého národního svazu 2 družstva, do finále však postoupí 

max. 1. 
 ANO v případě, že mohou postoupit do finále obě družstva 

 Návrh č. 8 – Organizace Ligy mistrů 
 Řeší se zde způsob losování a nasazování soupeřů + účastníci (v případě nezájmu). 
 ANO 
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 Návrh č. 9 – Final Four Ligy mistrů 
 Navrhuje se zvýšení startovního poplatku pro účastníky. V důsledku toho se sníží 

příspěvek pořadatele této akce. Je třeba připomenout, že pořadatel této akce musí kromě 
nákladů spojených s jejím pořádáním nyní zaplatit příspěvek 5000 €. 

 NE 

 Návrh č. 10 – Změna pravidel 
 Tento návrh Sportovní komise NBC řeší stejnou problematiku jako návrhy č. 4 až 6 

Chorvatského svazu. V jedné části je obdobný návrhu č. 4. Pokud budou přijaty návrhy 
č. 4 až 6, nelze přijmout tento návrh. 

 ANO 

 Návrh č. 11 – Změna pravidel 
 Navrhuje se, aby v ISO byla zrušena podmínka pro národní soutěže, která stanovuje, že 

v 1 týdnu se může konat pouze 1 zápas. 
 ANO 

 Návrh č. 12 – Změna pravidel 
 Návrh upřesňuje způsob přebírání drah rozhodčími před začátkem mezinárodní soutěže. 
 ANO 

 Návrh č. 13 – Změna Stanov NBC 
 Navrhuje se vypustit několik bodů ze Stanov NBC. Jedná se o body, které uvádějí 

prostředky k dosažení cíle NBC a v rámci NBC se nevyužívají. 
 ANO 

 Návrh č. 14 – Řád pro vyznamenání 
 Navrhuje se snížení nároků pro uvedení do Síně slávy NBC. 
 ANO 

 Návrh č. 15 – Změna stanov 
 Návrh se snaží sladit Stanovy NBC se stanovami WNBA v otázce usnášeníschopnosti 

konference. Navržená úprava má smysl a je akceptovatelná. Pouze je zarážející, že jako 
základ se bere počet členů WNBA – nebo se jedná o překlep při kopírování? 

 ANO 

 Návrh č. 16 – Změna stanov 
 Návrh reaguje na současný stav, který způsobil Covid-19, a zavádí další možnosti 

hlasování. 
 ANO 

11. Akreditace pro trenérské kurzy 
 Probíhá jednání s VOŠ ČUS o pořádání akreditovaných trenérských kurzů. Jejich absolventi 

získají všeobecně uznávaný certifikát. 
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 K tomu je zapotřebí: 
 vypracovat podklady pro získání akreditace, 
 určení garanta a lektorů – garantem Jiří Jančálek, vybrat lektory 2-3 osoby 
 uzavřít dohodu s VOŠ ČUS 
 připravit rozvržení specializace 
 vytvořit novou směrnici o kvalifikačních třídách. 

 Lze uvažovat o jarním kurzu: termín, způsob, účastníci. 

12. Příprava vyhlášení ankety Kuželkář sezóny 
 Vzhledem k předčasnému ukončení sezóny 2019/20 a nejistému konání MS v Polsku se 

vyhlášení Kuželkáře sezóny ruší. 

13. Zprávy předsedů komisí 

STK – Hanuš Slavík 

 Projednán Rozpis Interligy. 

 Podrobně rozebrána problematika postupu/sestupu jednoho družstva ze stejného místa ze 
dvou (a více) skupin na shodné úrovni. Do Soutěžního řádu zařazen článek, který bude tuto 
problematiku obecně řešit na základě vyššího počtu získaných bodů (popř. lepšího skóre a 
dalších pomocných kritérií – zohledněn bude také nestejný počet odehraných zápasů). 

KM – Ludmila Johnová  

 Podána zpráva z konání kempu talentované mládeže ve Vrchlabí. 

KR – Lukáš Hlavinka 

 Polokošile pro rozhodčí: velký zájem. 
 Delegace rozhodčích do soutěží družstev 
 dospělí vcelku bez problémů, 
 problémy u dorostu na nových dvoudráhách (Chomutov, Rokytnice nad Jizerou, Třebe-

chovice pod Orebem), 
 zvláště u dorostu se opakovaně stává, že je vedoucí družstva shodný s rozhodčím – toto 

však není možné, 
 los byl hotový poměrně pozdě, a tak není příliš brzy ani delegace. 

 23. 8. proběhl seminář interligových rozhodčích v Bratislavě – za ČKA pro letošní ročník 
zbytečná akce (není u nás žádný nový interligový rozhodčí). 

 Semináře ligových rozhodčích se uskuteční 3. a 4. 10. v Praze a v Přerově. Po těchto 
seminářích budeme podle směrnice z roku 2018 znát první rozhodčí, kterým nebude kvůli 
opakovaným neúčastem prodloužena platnost kvalifikace. 
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EK – Blanka Mašková 

 Úprava Směrnice o poskytování cestovních náhrad. 

14. Různé 
Příští termín zasedání VV ČKA: 21. 10. (st) Praha. 

U S N E S E N Í :  

103/20 VV ČKA bere na vědomí 
zprávu prezidenta, generální sekretářky a předsedů odborných komisí VV ČKA. 

104/20 VV ČKA  

a) schvaluje per rollam 
odvolání Karla Boka a Jaromíra Šuly z STK Interligy ke dni 4. 7. 2020; 

b) schvaluje per rollam 
jmenování Jiřího Jančálka a Hanuše Slavíka za členy STK Interligy. 

105/20 VV ČKA ukládá 
zpracovat plánovaný rozpočet odborných komisí VV ČKA pro rok 2021. 

z: předsedové komisí 
t: 20. 9. 2020 

106/20 VV ČKA schvaluje 
pro letošní rok zrušení konání slavnostního večera spojeného s vyhlášením Kuželkáře sezóny 
2019/2020. 

107/20 VV ČKA 

a) schvaluje 
novelu Rozpisu Interligy 2020/2021; 

b) schvaluje 
baráž o sestup z Interligy a postup z I. KLM mezi 5. družstvem v Interlize a 2. družstvem 
v I. KLM na konci soutěžního ročníku 2020/2021 – baráž bude upravena samostatným 
rozpisem. 
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108/20 VV ČKA 

a) schvaluje 
záměr upravit v Soutěžním řádu ČKA problematiku postupu/sestupu jednoho družstva 
ze stejného místa ze dvou (a více) skupin na shodné úrovni; 

b) ukládá 
zpracovat návrh úpravy Soutěžního řádu ČKA dle záměru v odst. a. 

z: Slavík 
t: 30. 9. 2020 

109/20 VV ČKA 

a) schvaluje 
úpravu Rozpisu KL 2020/2021 v oblasti postupu a sestupů pro kategorii družstev mužů: 
 z I. KLM sestoupí družstvo z 12. místa, 
 z obou skupin II. KLM sestoupí obě družstva z 12. míst a jedno družstvo z 11. míst 

podle kritéria v novele SŘ ČKA (viz usnesení 108/20), 
 ruší se baráž o určení postupujícího z 2. míst mezi jihomoravskou a severomoravskou 

divizí – v ročníku 2020/2021 je oběma družstvům, která se umístí na 2. místě ve 
zmíněných divizních skupinách, přiznáno právo přímého postupu; 

b) schvaluje 
úpravu Rozpisu KL 2020/2021, podle které z I. KLZ sestoupí družstva, která se umístí 
na 9., 10. a 11. místě. 

c) ukládá 
zveřejnit upravené znění Rozpisu KL 2020/2021. 

z: Slavík 
t: 31. 8. 2020 

110/20 VV ČKA schvaluje 
Rozpis Poháru ČKA 2020/2021. 

111/20 VV ČKA za podmínky že Prezídium NBC zruší letošní mistrovství světa 

a) schvaluje 
konání MČR 2020 jednotlivců v termínu MS v těchto věkových kategoriích: junioři, 
dospělí a senioři – pro zařazení hráčů do věkových kategorií budou použity podmínky, 
které platily na jaře letošního roku; 
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b) ukládá 
zahájit jednání s pořadateli MČR, kteří byli vybráni pro jarní termín MČR, a obnovit 
smlouvy o pořádání mistrovství; 

z: Slavík, sekretariát 
t: neprodleně po rozhodnutí NBC 

c) ukládá 
provést delegaci rozhodčích pro podzimní termíny MČR 2020 jednotlivců. 

z: Hlavinka 
t: 30. 9. 2020 

112/20 VV ČKA schvaluje 
Směrnici č. 3/2020 o vyplácení odměn a cestovních náhrad rozhodčím. 

113/20 VV ČKA  

a) schvaluje 
rozpis PMN 2020/2021 

b) schvaluje 
rozpis ČPD 2020/2021 

c) schvaluje 
rozpis PJ 2020/2021 

Zapsala: Jana Holubová 
Schválil: Jiří Jančálek 


