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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, 

konaného dne 21. 10. 2020 formou telekonference 

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

Omluveni: Jan Kotyza 

Program 
1. Zahájení 

2. Kontrola zápisu 

3. Zpráva prezidenta 

4. Zpráva sekretářky 

5. Průběh soutěžního ročníku 2020-2021 

6. Akce KSR v ročníku 2020-2021 

7. Příprava VH ČKA 

8. Akreditace pro trenérské kurzy 

9. Zprávy předsedů komisí 

10. Různé 
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1. Zahájení 
Zasedání v 18:00 hod. zahájil a řídil prezident ČKA Jiří Jančálek. Zasedání VV ČKA se usku-
tečnilo prostřednictvím telekonference. Prezident na úvod 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) ruší se 
67/20 trvá (zajistit výrobu medailí pro MČR jednotlivců a družstev Pohár ČKA) 
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 
pracovníků) 

91/20 vypouští se 
105/20 trvá (zpracovat plánovaný rozpočet odborných komisí VV ČKA pro rok 2021) 
109/20c) splněno 

3. Zpráva prezidenta 
 Schválení per rollam 
 VV ČKA schválil v návaznosti na rozhodnutí Vlády ČR přerušení kuželkářských soutěží 

od 9. 10. 2020. 
 VV ČKA schválil ze stejných důvodů zrušení MČR 2020 jednotlivců. 

 NBC 
 soukromá zpráva od Klause Bartha obsahuje pár zajímavých informací: 
 SP U23 2021 (Schönebeck, GER) byl zrušen – pořadatel od pořádání odstoupil; 
 MS 2020 (Tarnowo-Podgórne, POL) bylo z jara přesunuto na podzim a poté úplně 

zrušeno; následně bylo domluveno, že pořadatelem MS 2021 nebude Plauen, ale 
Tarnowo-Podgórne; nyní polský pořadatel odmítá podepsat smlouvu o pořádání MS 
– zatím není jasné, jak se situace bude dále vyvíjet; 

 bude-li MS 2021 zrušeno, může dojít k posunutí finále CL 2019/2020 z března 2021 
na květen 2021 (Apatin jako pořadatel by zůstal zachován); 
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 konference NBC se zřejmě bude konat v květnu 2021 v Bratislavě a bude platná pro 
roky 2020 a 2021. 

 4.-5. 12. 2020 by se mělo v Bambergu konat zasedání Prezídia NBC – protože se jedná 
o „obchodní schůzku“, je její konání možné při dodržení hygienických předpisů. 

 Interliga 
 v důsledku zavedení omezujících opatření na česko-slovenské hranici, byla Interliga 

přelosována tak, že se nejprve odehrají zápasy v rámci národních svazů; 
 VV SKoZ projednal náš návrh na změnu smlouvy o Interlize – podle neoficiální informace 

v zásadě s návrhem souhlasí. 

 Seznam vyznamenaných 
 k dispozici je pracovní verze, kterou bude třeba ještě zkontrolovat a doplnit; 
 komentář k jednotlivým položkám: 
 u žen je uvedeno jejich aktuální jméno; pokud ocenění obdržely za svobodna, je dopl-

něno i jejich rodné jméno; 
 zatím neznámá data narození se bude třeba doplnit; 
 protože názvy klubů se z různých důvodů mohou měnit, je použit název obce – pokud 

držitel obdržel více vyznamenání, může být uvedeno více obcí; 
 u vyznamenání ČKA/ČMKS je uvedeno datum, kdy mělo být vyznamenání uděleno; 
 u vyznamenání ČUS/ČSTV je uvedeno datum, kdy bylo jeho udělení schváleno (ne 

vždy byl navrhovatelem VV ČKA/ČMKS, takže je obtížné zjistit datum skutečného 
udělení/předání); 

 u mezinárodních vyznamenání je podkladů velice málo – o pomoc byl požádán 
sekretariát NBC. 

 u vyznamenání ČUS/ČSTV došlo v několika případech k opětovnému udělení vyzname-
nání stejného stupně, resp. bylo nižší vyznamenání uděleno držiteli vyššího vyzname-
nání. 

4. Zpráva sekretářky 
 E-mail J. Bernatíka za VV JmKKS s doporučením zkrátit termín pro oddíly pro požadavky na 

registrace hráčů (členské příspěvky ČKA) o měsíc do konce července, neboť s přibývajícími 
hráči, kterým bude končit platnost registračních průkazů, nebude nikdo na svazu schopen 
tyto žádosti zpracovat. VV ČKA nesdílí názor, že by nebyl sekretariát schopen zpracovat 
větší počet žádostí. Je nutná spolupráce s oddíly, aby žádosti neposílali po jednotlivcích, ale 
hromadně za celý klub. 

 Státní dotace 
 NSA vyhlásila program VSA; 
 podána informace k čerpání státních dotací 2020. 

 Čerpání financí z loterií ČOV do konce roku. 
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 DPP rozhodčí 
 finanční náklady na DPP – vzhledem ke krátkému období soutěží budou na mnoho 

rozhodčích větší náklady na zpracování DPP; 
 řešit minimální výši odměny pro vyplacení za podzimní část, v případě 1 zápasu 

v podzimní části bude výplata odměny provedena až po ukončení jarní části – bude 
řešeno novelou směrnice. 

 Pokyn předsedy ČUS z 8. 10. 2020 – evidenci členské základny ČKBF odevzdat do 31. 1. 
2021. 

 Právní subjektivity KKS – na rejstřík podány dokumenty krajů Vysočiny a Královéhra-
deckého, doposud nedodány podklady ze Zlínského KKS.  

5. Průběh soutěžního ročníku 2020-2021 
 VV ČKA připravuje několik variant průběhu soutěžního ročníku. 

 Klíčové jsou dva body 
 vývoj epidemické situace a rozvolňování nouzového stavu; 
 konání/nekonání MS 2021. 

 Je nutné stanovit priority soutěží (ligové soutěže, MČR jednotlivců, dvojic, Pohár ČKA, 
turnaje mládeže, atd.). 

 VV/STK ČKA bude o otázkách pokračování soutěžního ročníku 2020-2021 komunikovat 
s oddíly/kluby, prioritně s předsedy dotčených oddílů/klubů, příp. předseda nahlásí odpo-
vědnou osobu, která bude jednat jménem oddílu/klubu – bez ohledu na počet ligových 
družstev z jednoho klubu bude platit zásada: 1 klub = 1 zodpovědná osoba. 

 ČKA připraví dotazník. 

 Pokud se soutěže spustí až v lednu 2021, Pohár ČKA se v tomto ročníku neuskuteční. V tom 
případě by závazky, které vznikly v důsledku předčasného ukončení minulého ročníku, byly 
přeneseny do následujícího ročníku. 

 PMN, ČPD, PJ – v plánu až listopadový termín, pokud to situace vůbec dovolí. 

6. Akce KSR v ročníku 2020-2021 
 Do konce roku 2020 jsou zrušeny všechny plánované akce KSR. 

 Další plány pak ovlivní konání/nekonání MS 2021. 

7. Příprava VH ČKA 
 Termín: 19. 6. 2021, je třeba požádat ČKBF o určení místa konání. 
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 Od 1. 3. 2021 začne oficiální volební kampaň s možností diskuzního fóra s kandidáty na 
volené funkce. 

 Konání VH má dvě alternativy: 
 optimistická – VH se uskuteční podle plánu – příprava VH bude postupovat podle této 

varianty; 
 pesimistická – pandemie nám zabrání v jejím uspořádání v řádném termínu – pak bude 

nutné postupovat podle právního rozboru, který zpracovala právní poradna ČUS 
(platnost do konce roku 2020, ale předpoklad, že platnost příslušného zákona bude 
prodloužena z důvodu trvání nouzového stavu). 

 V případě optimistické varianty by se na stejném místě mělo konat vyhlášení ankety – až 
budeme vědět, zda se MS 2021 uskuteční, k této záležitosti se vrátíme. 

8. Akreditace pro trenérské kurzy 
 Ve spolupráci s VOŠ ČUS kompletně připravena žádost o akreditaci. 

 Termín odevzdání 15. 11. 2020. 

 Schválení/zamítnutí do konce roku. Na jaře 2021 možnost uspořádat první kurz. 

 Připraven návrh rozvrhu 100 hodin specializace. 

 VV ČKA schválil smluvní prostory pro konání školení specializace, formu zakončení kurzu, 
garanta, člena zkušební komise a lektory – zajistit osobní informace a podpisy. 

 Nutno připravit jednotnou koncepci a metodiku trénování, dle které bude probíhat výuka a 
která bude oficiální metodikou ČKA včetně KSR. 

 Dohodnou systém financování poplatků za kurz a školení a odměňování lektorů. 

 Připravit podklady pro úpravu směrnice o trenérech. 

9. Zprávy předsedů komisí 

STK – Hanuš Slavík 

 VV ČKA schválil návrh čl. 23 Soutěžního řádu ČKA. 

KM – Ludmila Johnová  

 Diskuze k pokračování PMN, ČPD a PJ vzhledem k tomu, že z těchto turnajů jsou postupová 
místa na MČR jednotlivců. 

 Vánoční turnaj se zatím neruší – jsou připraveny různé varianty, jak by se dal uspořádat – 
rozhodne se v druhé polovině listopadu. 
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 Podána zpráva z KS U18 v Kamenici n. L. – vše proběhlo v pořádku a Kamenici n. L. lze 
doporučit pro organizování akcí. 

 Řešeno materiální dovybavení sportovními pomůckami pro kategorii do 18 let. 

EK – Blanka Mašková 

 Projednána a schválena Směrnice o poskytování příspěvku na cestovní výdaje. 

MMK – Petr Streubel 

 Okénko do zahraničí – nová posila R. Babická pro rakouské soutěže, M. Říhová pro německé 
soutěže, ostatní státy V. Jírovec. 

TK – Pavel Mecerod 

 Proběhla rekonstrukce kuželny KC Zlín, následně provedena mezinárodní kolaudace. 

 Předložen požadavek na vybavení pro třetího člena komise. 

10. Různé 
 24. 10. 2020 proběhne Video Meeting WNBA, ČKBF/ČKA bude zastupovat Hanuš Slavík. 

 Předběžný termín zasedání VV ČKA stanoven na 11. 12. 2020 v Přerově. 

U S N E S E N Í :  

114/20 VV ČKA bere na vědomí 
zprávu prezidenta, generální sekretářky a předsedů odborných komisí VV ČKA. 

115/20 VV ČKA 

a) schvaluje per rollam 
přerušení kuželkářských soutěží od 9. 10. 2020 v návaznosti na rozhodnutí Vlády ČR; 

b) schvaluje per rollam 
zrušení MČR 2020 jednotlivců v návaznosti na rozhodnutí Vlády ČR; 

c) ruší 
usnesení VV ČKA č. 66/20d) a usnesení VV ČKA č. 111/20. 
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116/20 VV ČKA ukládá 
odevzdat ČKBF evidenci členské základny za rok 2020 pro potřeby ČUS. 

z: sekretariát 
t: 10. 1. 2021 

117/20 VV ČKA ukládá 
zajistit kontakty odpovědných zástupců oddílů/klubů pro komunikaci v otázce pokračování 
soutěží v ročníku 2020-2021. 

z: sekretariát 
t: 31. 10. 2020 

118/20 VV ČKA ukládá 
požádat Prezídium ČKBF o stanovení místa konání řádné VH ČKBF, která se bude konat 
19. 6. 2021. 

z: sekretariát 
t: 31. 10. 2020 

119/20 VV ČKA  

a) schvaluje 
smluvní prostory pro konání školení specializace, formu zakončení kurzu, garanta, člena 
zkušební komise a lektory; 

b) ukládá 
zajistit personální data a podpisy všech osob, které jsou potřebné k podání žádosti o 
akreditaci trenérských kurzů; 

z: Valík 
t: 8. 11. 2020 

c) ukládá 
připravit návrh Směrnice pro školení a evidenci trenérů. 

z: Valík 
t: 31. 12. 2020 

120/20 VV ČKA 

a) schvaluje 
znění nového článku č. 23 Soutěžního řádu ČKA; 

b) ukládá 
zveřejnit nové znění Soutěžního řádu ČKA. 

z: Slavík 
t: 31. 10. 2020 
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121/20 VV ČKA schvaluje 
Směrnici o poskytování příspěvku na cestovní výdaje; 

122/20 VV ČKA ukládá 
předložit návrh novely Směrnici o vyplácení odměn a cestovních náhrad rozhodčím. 

z: Hlavinka 
t: 31.10.2020 

123/20 VV ČKA 

a) schvaluje 
záměr TK ČKA o její technicko-materiální dovybavení; 

b) ukládá 
předložit cenovou nabídku potřebného technicko-materiálního vybavení TK ČKA. 

z: Mecerod 
t: 31. 10. 2020 

Zapsala: Jana Holubová 
Schválil: Jiří Jančálek 


