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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 9. 12. 2020 formou telekonference 

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

Program 
1. Zahájení 

2. Kontrola zápisu 

3. Zpráva prezidenta 

4. Zpráva sekretářky 

5. Pokračování soutěžního ročníku 2020-2021 

6. Státní reprezentace v I. pololetí 2021 

7. Příprava VH ČKA 

8. Zprávy předsedů komisí 

9. Různé 
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1. Zahájení 
Zasedání v 18:00 hod. zahájil a řídil prezident ČKA Jiří Jančálek. Zasedání VV ČKA se 
uskutečnilo 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 pracov-
níků) 

105/20 trvá (zpracovat plánovaný rozpočet odborných komisí VV ČKA pro rok 2021) 
116/20 trvá (odevzdat ČKBF evidenci členské základny za rok 2020 pro potřeby ČUS) 
117/20 splněno 
118/20 trvá (požádat Prezídium ČKBF o stanovení místa konání řádné VH ČKBF, která se 

bude konat 19. 6. 2021) 
119/20b) splněno 
119/20c) trvá (připravit návrh Směrnice pro školení a evidenci trenérů) 
120/20b) splněno 
122/20 trvá (předložit návrh novely Směrnici o vyplácení odměn a cestovních náhrad 

rozhodčím) 
123/20b) splněno 

3. Zpráva prezidenta 
❖ NBC 
➢ 4.-5. 12. 2020 se uskutečnilo zasedání Prezídia NBC – informace o přijatých závěrech 

je zveřejněna na webu, členové VV obdrželi podrobnější zprávu; 
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➢ hlavní přijaté závěry: 
▪ MS 2021 se neuskuteční v plánovaném květnovém termínu, 
▪ 22.-23. 5. 2021, Bamberg – finále CL 2019-2020, 
▪ 29. 5. 2021, Bratislava – volební konference NBC (za roky 2020 a 2021), 
▪ na přelomu srpna a září se zvažuje pořádání MS družstev, SP U14 a U15, SP U23 a 

m+ž – konání těchto soutěží bude projednáno na Konferenci NBC; 
➢ podmínky konání MS družstev 
▪ 2 stávající šestidráhy – budeme se ucházet o pořádání (Olomouc+Přerov)? 
▪ SP U23 a m+ž se nebude konat; 

➢ bylo domluveno, že ČKA připraví návrh na úpravu mezinárodních přestupních termínů. 

❖ Interliga 
➢ 1. 9. 2020 jsme na SKoZ zaslali dopis s návrhem nové smlouvy o pořádání Interligy – do 

dnešního dne bez jakékoliv reakce; 
➢ neoficiálně VV SKoZ projednal náš návrh na změnu smlouvy o Interlize a v zásadě 

s návrhem souhlasí – (toto tvrdí Mitošinka, Kočan o ničem neví). 

4. Zpráva sekretářky 
❖ Problematika vyplácení rozhodčích 
➢ návrh na navýšení odměn za řízení utkání a zrušení příspěvku na cestu, limit min. 2 

řízených utkání pro vyplácení odměn za podzimní část, výplata odměn za 1 odřízené 
utkání až na konci soutěžní sezóny – novelizace směrnice; 

➢ hlavní cíl: portál pro rozhodčí (subdoména www.rozhodci.kuzelky.cz) jako hlavní 
komunikační kanál, digitalizace, snížení administrativní zátěže; 

➢ obrátili jsme se na Petra Langa se žádostí o rozbor Směrnice o vyplácení odměn 
rozhodčích ČKA. 

❖ Krajský kuželkářský svaz Vysočina ČKBF byl zapsán do spolkového rejstříku; bez právní 
subjektivity zbývají dva KKS: Královehradecký (zápis v procesu) a Zlínský. 

❖ Schválena základní výše finančního příspěvku pro KKS v roce 2021 ve výši 280 000 Kč, 
možná valorizace až budeme znát schválenou výši státní dotace od NSA. 

❖ V termínu 15.-31. 12. 2020 budou pozastaveny platby za registrace z důvodu roční uzá-
věrky, informaci potřeba vyvěsit na web ČKA. 

❖ Akreditace pro trenérské kurzy 
➢ žádost odevzdána na MŠMT; 
➢ akreditační komise měla termín zasedání 1. 12., doposud nemáme výsledek, urgence 

MŠMT od VOŠ ČUS. 

❖ Makedonský časopis Bowl on – rozhovor na téma Motivace mládeže, podklady připraví L. 
Johnová. 

http://www.rozhodci.kuzelky.cz/
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5. Průběh soutěžního ročníku 2020-2021 
❖ Proběhlo vyhodnocení dotazníku. 

❖ Následovala diskuze k dokumentu Další průběh soutěžního ročníku 2020-2021: 
➢ stanovit priority (dlouhodobé soutěže), připravit časový harmonogram (varianty dle 

možného startu pokračování soutěží). 

6. Státní reprezentace v I. pololetí 2021 
❖ Všechny akce reprezentace se odkládají do uvolnění restrikcí a jasně daných podmínek pro 

jejich možné konání. 

7. Příprava VH ČKA 
❖ Termín: 19. 6. 2021, místo konání určí ČKBF. 

❖ 1. 2. 2021 bude zveřejněna výzva na zasílání přihlášek na volené funkce. 

❖ Od 1. 3. 2021 by měla začít oficiální volební kampaň s možností diskuzního fóra s kandidáty 
na volené funkce. 

❖ Způsob konání VH je stále nejasný, existují 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 (viz 
dokumenty ve sdílené složce „VH ČKA“) 

❖ Vyhlášení pravidelné ankety ve standardním formátu je s ohledem na nekonání MS 
zbytečné – na druhou stranu je třeba řešit ocenění zasloužilých členů ČKA, kteří v letech 
2020 a 2021 dosáhli životních jubileí. Možné alternativy této akce připraví T. Valík a 
L. Dařílek. 

8. Zprávy předsedů komisí 

KR – Lukáš Hlavinka 

❖ Postupná aktualizace evidence rozhodčích 3. třídy v elektronické evidenci, seznamy však 
nedodaly všechny kraje. 

KM – Ludmila Johnová  

❖ Dohrávky PMN, ČPD a PJ budou záviset na volných termínech a budou stanoveny po 
domluvě s pořádajícími oddíly. 



 

5 
 

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE 

❖ Vzniká záměr na vytvoření přihlašovacího systému na turnaje PMN, ČPD a PJ, bude dále 
konzultováno a rozpracováno. 

MMK – Petr Streubel 

❖ Připravena finální verze roll upů. 

TK – Pavel Mecerod 

❖ Nákup pracovního vybavení pro kolaudátory. 

9. Různé 
❖ Příští zasedání bude svoláno operativně podle vývoje situace v novém roce. 

U S N E S E N Í :  

124/20 VV ČKA bere na vědomí 
zprávu prezidenta, generální sekretářky a předsedů odborných komisí VV ČKA. 

125/20 VV ČKA ukládá 
připraví návrh na úpravu mezinárodních přestupních termínů. 

z: Jančálek, sekretariát 
t: 31. 1. 2021 

126/20 VV ČKA ukládá 
zkoordinovat spolupráci programátorů Evidence ČKA a výsledkového servisu kuzelky.com. 

z: Valík 
t: 10. 1. 2021 

127/20 VV ČKA schvaluje 
základní celkovou výši finančního příspěvku pro KKS v roce 2021 ve výši 280 000 Kč. 

128/20 VV ČKA ukládá 
zveřejnit finální varianty pokračování soutěžního ročníku 2020-2021. 

z: Slavík 
t: 31. 12. 2020 
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129/20 VV ČKA ukládá 
pro VH ČKA připravit výzvu k zasílání přihlášek na volené funkce. 

z: Jančálek, sekretariát 
t: 31. 1. 2021 

130/20 VV ČKA ukládá 
připravit možné alternativy k vyhlášení ankety Kuželkář sezóny. 

z: Valík 
t: 31. 1. 2021 

Zapsala: Jana Holubová 
Schválil: Jiří Jančálek 


