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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. 1. 2021 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 sekretariátu 

5. Pokračování soutěžního ročníku 2020-2021 

6. Příprava VH ČKA 

7. Upgrade elektronické evidence a portál rozhodčích 

8. Zprávy předsedů komisí 

9. Různé 
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1. Zahájení 
Zasedání v 17:00 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 splněno 
62/17 splněno 
07/19 trvá (získat od krajů seznamy rozhodčích a trenérů s kvalifikací 3. třídy) 
67/20 trvá (zajistit výrobu medailí pro MČR jednotlivců a družstev Pohár ČKA) 
68/20b) splněno 
71/20 trvá (zajistit výrobu nových plaket ČKA) 
76/20 splněno 
105/20 splněno 
116/20 trvá (odevzdat ČKBF evidenci členské základny za rok 2020 pro potřeby ČUS) 
118/20 splněno 
119/20c) trvá (připravit návrh Směrnice pro školení a evidenci trenérů) 
122/20 trvá (předložit návrh novely Směrnici o vyplácení odměn a cestovních náhrad 

rozhodčím) 
125/20 trvá (připravit návrh na úpravu mezinárodních přestupních termínů) 
126/20 splněno 
128/20 splněno 
129/20 trvá (pro VH ČKA připravit výzvu k zasílání přihlášek na volené funkce) 
130/20 splněno 
 

3. Zpráva prezidenta 
 NBC 
 13. 1. 2021 – e-mail prezidenta NBC 
 elektronické formuláře ke každoročnímu hlášení členské základny, svazových 

kontaktů a plánovaných mezistátních utkání v roce 2021 
 usnesení Prezídia NBC k roku 2021 – byl zajištěn český překlad 
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 návrh konání MS v koronavirovém roce 2021 – tento návrh odpovídá modelu, který 
byl projednán na zasedání Prezídia NBC (Erfurt, 4.–5. 12. 2020) 

 19. 1. 2021 – e-mail prezidenta NBC 
 přepracovaný návrh konání MS v roce 2021 – tento návrh projednalo Prezídium NBC 

prostřednictvím videokonference 16. 1. 2021 
 nový návrh umožňuje start hráčů všech věkových kategorií od U14 až po dospělé – 

družstva a jednotlivci v kategorii m+ž hrají ve stejném termínu jako U23 pouze na 
celkový nához 

 do 7. 2. 2021 máme předběžně sdělit, kterých kategorií se zúčastníme – není to 
oficiální přihláška, ale jedná se o průzkum zájmu 

 VV ČKA předběžně souhlasí za podmínky, že NBC sdělí podrobnosti předpokládané 
logistiky průběhu akce a za dodržení všech hygienických podmínek 

 IBF (International Bowling Federation) 
 zájem o organizování Sportovní akademie, za WNBA by se měli zúčastnit 4 členové 

(hráči, trenéři): 2 za NBC, 1 za nůžky, 1 za neregistrované 
 T.Berk to ví již od září 2020, komunikace s IBF by měla jít přes něho, ale on nekoná 
 K.Barth nechce již déle čekat a chce kontaktovat IBF napřímo 

 Anketa NSA 
 potěšující výsledek (velký podíl na něm patří bowlingu) 
 je otázkou, zda se to skutečně pozitivně promítne do dotací 

 Interliga 
 19. 1. 2021 jsme obdrželi od SKoZ podepsanou verzi nové Dohody o pořádání Interligy 

4. Zpráva sekretariátu 
 NSA – podklady pro žádost o dotaci 2021: 4. 1. proběhla videokonference se zástupci NSA 

k vypsanému dotačnímu programu Podpora sportovních svazů 2021; 

 probíhá zpracování podkladů pro vyúčtování státních dotací za rok 2020; 

 evidence skutečných majitelů – ČKBF postupně provede zápis za pobočné spolky; 

 právní subjektivita KKS – 21. 1. 2021 schválen zápis Královéhradeckého krajského kužel-
kářského svazu ČKBF do spolkového rejstříku, zbývá Zlínský KKS; 

 NBC dotazník, termín 31. 1. 2021; 

 ČAH 2021 – Olomouc, přesunuto na 2.–7. 9. 2021; 

 inventarizační komise ČKA pro inventuru účtů a majetku za rok 2020 – schválena komise 
ve složení T. Valík, B. Mašková, V. Sedláček. 
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5. Průběh soutěžního ročníku 2020–2021 
 Projednána možná sleva na startovních poplatcích v nadcházející sezóně, rozhodnutí 

odloženo až dle vývoje soutěžního ročníku 2020–2021.  

 Členské příspěvky – sice jejich zaplacení podmiňuje účast v mistrovských soutěžích, ale 
primárně stvrzují členství k ČKA, které trvá i během koronavirové situace. 

6. Příprava VH ČKA 
 termín: 19. 6. 2021, místo: Praha v jednání 

 1. 2. 2021 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 

 s ohledem na vývoj koronaviru je způsob konání VH stále nejasný 

 je třeba řešit ocenění zasloužilých členů ČKA, kteří v letech 2020 a 2021 dosáhli životních 
jubileí 

7. Upgrade elektronické evidence a portál rozhodčích 
 Podrobné podklady na disku; 

 vytvořena pracovní skupina; 

 závazně objednán upgrade evidence a portálu pro rozhodčí; 

 příprava podkladů pro tvorbu evidence - formuláře, pravidla atd.; 

 teoretický popis uživatelského rozhraní;  

 výběr dodavatele platební brány a specifikace možností brány, na základě předloženého 
průzkumu trhu VV ČKA schválil jako dodavatele platební brány společnost ComGate. 

8. Zprávy předsedů komisí 

EK – Blanka Mašková 

 Projednána informace o vydání Vyhlášky č. 510/2020 MF ČR, která stanovuje základních 
sazeb zahraničního stravného, a Vyhlášky 589/2020 MF ČR, která stanovuje sazby 
základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného pro rok 2021: 
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 stravné 
 5 až 12 hodin 91 Kč 
 12 až 18 hodin 138 Kč 
 nad 18 hodin 217 Kč 

 cestovné 4,40 Kč/km 

KSR – Vladimír Sedláček 

 Souhlas trenérů a asistentů dospělé reprezentace s prodloužením smlouvy do konce roku 
2021. 

 Projednána možnost pořádání MS 2021 družstev dospělých v Olomouci a Přerově. Kluby 
nemají o pořádání této akce zájem. 

TK – Pavel Mecerod 

 Proběhla kolaudace zrekonstruované kuželny v Šanově. 

9. Různé 
 Příští zasedání bude svoláno operativně podle vývoje situace. 

U S N E S E N Í :  

131/21 VV ČKA bere na vědomí 
zprávu prezidenta, generální sekretářky a předsedů odborných komisí VV ČKA. 

132/21 VV ČKA ukládá 
zaslat oficiální dopis na NBC k návrhu předpokládaného modelu MS 2021. 

z: Jančálek, sekretariát 
t: 7. 2. 2021 

133/21 VV ČKA ukládá 
připravit podklady a vyplnit dotazník NBC. 

z: sekretariát 
t: 31. 1. 2021 
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134/21 VV ČKA  

a) schvaluje 
inventarizační komisi ČKA pro inventuru účtů a majetku za rok 2020 ve složení T. Valík, 
B. Mašková a V. Sedláček. 

b) ukládá 
připravit podklady pro účetní uzávěrky a inventury účtů a majetku za rok 2020. 

z: sekretariát 
t: 22. 2. 2021 

135/21 VV ČKA ukládá 
připravit výzvu pro podání přihlášek kandidátů na volené funkce. 

z: Jančálek 
t: 31. 1. 2021 

136/21 VV ČKA ukládá 
v návaznosti na vyhlášky MF ČR zveřejnit aktualizovaný sazebník ČKA. 

z: Mašková 
t: 24. 1. 2021 

137/21 VV ČKA  

a) schvaluje 
prodloužení smluv s trenéry a asistenty dospělé reprezentace do konce roku 2021. 

b) ukládá 
uzavřít dodatky smluv s trenéry a asistenty dospělé reprezentace. 

z: Jančálek, sekretariát 
t: 28. 2. 2021 

138/21 VV ČKA 

a) schvaluje 
společnost ComGate za dodavatele platební brány pro ČKA. 

b) ukládá 
připravit návrh smlouvy se společností ComGate. 

z: sekretariát 
t: 31. 3. 2021 

Zapsala: Jana Holubová 
Schválil: Jiří Jančálek 


