ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE
CZECH NINEPIN BOWLING ASSOCIATION
TSCHECHISCHE SPORTKEGLER ASSOZIATION

Z Á P I S
ze zasedání Výkonného výboru ČKA,
konaného dne 3. 3. 2021 formou telekonference
Přítomni:

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

Omluveni:

Ludmila Johnová

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. Zřízení tréninkových center mládeže
9. Zprávy předsedů komisí
10. Různé

Zátopkova 100/2, PS 40

cka@kuzelky.cz

+420 730 103 713

MONETA Money Bank

160 17 Praha 6 – Břevnov

kuzelky@cuscz.cz

+420 737 067 880

č. ú.: 158564033 / 0600

IČO 70939055. Česká kuželkářská asociace je zapsána ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 39728.
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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
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)
71/20
trvá (zajistit výrobu nových plaket ČKA)
116/20
splněno
119/20c) trvá (připravit návrh Směrnice pro školení a evidenci trenérů)
122/20
splněno
125/20
trvá (připravit návrh na úpravu mezinárodních přestupních termínů)
132/21
splněno
133/21
splněno
134/21b) trvá (připravit podklady pro účetní uzávěrky a inventury účtů a majetku za rok
2020)
135/21
splněno
137/21b) trvá (uzavřít dodatky smluv s trenéry a asistenty dospělé reprezentace)
138/21b) trvá (připravit návrh smlouvy se společností ComGate)

3. Zpráva prezidenta
 WNBA
 22. 5. 2021 se uskuteční Konference WNBA – v souladu s rakouským právem se
uskuteční online formou.
 NBC
 v termínu jsme odeslali požadované statistiky a seznamy;
 také jsme zaslali naše vyjádření k navrhovanému modelu MS 2021 – pokud to situace
umožní, bude se ČKA chtít účastnit MS 2021;
 obdrželi jsme také vyjádření Německa a Chorvatska, kteří požadují, aby MS družstev žen
a mužů se konalo klasickým způsobem ve skupinách s tím, že ženy i muži budou hrát ve
stejném termínu ale na dvou různých místech.
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 NSA
 z iniciativy menších svazů (softbal, horolezectví) byl zaslán dopis premiérovi české vlády
– za ČKBF dopis podepsali: H.Slavík, K.Vopička, J.Jančálek;
 základem dopisu je zájem o jednání zástupců iniciativy s premiérem na téma:
 zklidnění situace v NSA
 vyjasnění pravidel financování sportu
 možnost obnovení amatérských soutěží v době pandemie Covid-19;
 jednání s premiérem proběhlo formou videokonference – důraz byl kladen na restart
sportu, ke kterému se premiér stavěl kladně – jednání by měla pokračovat.
 Dotace NSA
 koncem února jsme obdrželi informaci o přidělení dotace pro rok 2021:
 CELKEM
12 362 513 Kč
 REPRE
1 400 000 Kč
(z toho ČKA
700 000 Kč)
 TALENT
2 200 000 Kč
(z toho ČKA 1 100 000 Kč)
 SVAZ
8 762 513 Kč
(z toho ČKA 3 655 000 Kč)
 v žádosti o dotaci jsme žádali o 15 800 000 Kč;
 přidělená dotace je 105 % dotace z roku 2020;
 po poradě vedení ČKBF bylo rozhodnuto výši přidělené dotace nerozporovat.

4. Zpráva sekretariátu
 Státní dotace byly vyúčtovány MŠMT, čekáme na schválení.
 Předložen návrh Finančního příspěvku pro KKS 2021 – návrh schválen, po schválení
Směrnice o hospodaření ČKBF a po obdržení dotace NSA bude probíhat komunikace
s jednotlivými kraji.
 Zajištěna skladovací místnost (22,67 m²) pro potřeby ČKBF na Strahově.
 Seznámení s rozhodnutím akreditační komise ve věci rekvalifikačních kurzů Trenér kuželek,
akreditace byla udělena na dobu 3 let.
 Směrnice pro trenéry – je třeba upravit, aby byla v souladu s žádostí o akreditaci.
 Byla dokončena registrace v programu TechSoup.
 České akademické hry 2021 – Olomouc 7. 9. 2021.
 Upozornění pro oddíly/TJ na povinnost zápisu spolku do evidence údajů o skutečných
majitelích:
 nejčastěji se bude u sportovního spolku jednat o situaci, kdy do evidence skutečných
majitelů bude spolek zapisovat svůj statutární orgán;
 vyžadován úředně ověřený podpis;
 návrh na zápis je třeba zaslat na místně příslušný rejstříkový soud (shodný soud, který
vede spolkový rejstřík);
 u spolků není návrh na zápis údajů do evidence skutečných majitelů zpoplatněn.
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5. Průběh soutěžního ročníku 2020-2021
 VV ČKA schválil předčasné ukončení dlouhodobých ligových soutěží družstev soutěžního
ročníku 2020-2021.
 Startovní poplatky – protože se část sezóny odehrála a byly s tím spojeny nějaké náklady,
VV schválil ponechání si 30 % startovních poplatků, zbývajících 70 % bude převedeno jako
sleva do příštího soutěžního ročníku.
 Zařazení družstev do jednotlivých stupňů ligových soutěží pro rok 2021-2022 bude shodné
s ročníkem 2020-2021 (pokud se družstva přihlásí).
 Pokud se na podzim uskuteční mezinárodní klubové soutěže, zúčastní se ho družstva, která
se jich měla zúčastnit na podzim 2020 – NBC na podzim 2020 pořádání těchto soutěží
zrušilo.
 Diskuze k možnému konání akcí během letních měsíců:
 možnost konání jednorázových mistrovství jednotlivců či dvojic zůstává zatím otevřena;
 zvažuje se Letní pohár nebo Letní liga – podmínky budou zveřejněny, až bude jasné,
kolik bude času pro uskutečnění soutěže, samozřejmostí bude dobrovolná účast;
 rozběhnutí soutěží je důležité i k rozehrání reprezentačních výběrů před MS 2021;
 priorita mládež – kempy a akce pro děti, zabránit odlivu dětí od kuželek, udržet členskou
základnu.

6. Příprava VH ČKA
 Statut ČKA, Čl. 6 odst. 1: Valná hromada je nejvyšším orgánem ČKA. Je svolávána jedenkrát
za čtyři roky. VV ČKA určuje místo a termín konání VH nejméně jeden měsíc před jejím
konáním. Valná hromada se svolává pozvánkou, která se zasílá delegátům s hlasem
rozhodujícím na elektronickou adresu, kterou delegáti pro účely komunikace sdělí.
Pozvánka bude rovněž zveřejněna na internetových stránkách ČKA. Pozvánka musí vždy
obsahovat alespoň místo a čas konání zasedání a program jednání valné hromady.
 Konání VH
 termín změněn na neděli 20. 6. 2021, místo: Strahovský stadion;
 zveřejněna výzva na zasílání přihlášek na volené funkce, vyvěsit přihlášky;
 s ohledem na vývoj koronaviru je způsob konání VH stále nejasný – jsou tyto možnosti:
 podle Lex covid (zákon č. 191/2020Sb., v platném znění) lze v roce 2021 pořádat VH
formou per rollam – Legislativně právní odbor ČUS připravil vzorový jednací řád pro
tento typ VH, v tomto režimu však nelze realizovat tajnou volbu;
 mimořádné prodloužení mandátu volených funkcionářů do termínu odložené VH –
stávající volení funkcionáři však musí souhlasit;
 statutární orgán může před skončením svého mandátu zmocnit někoho dalšího na
dobu neurčitou výkonem funkce, zmocnění skončí zvolením řádného vedení;
 nouzová řešení existují, ale řádná VH se jednou musí konat – rozhodnutí, jak v červnu
budeme postupovat, můžeme dnes stále ještě odložit.
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 Slavnostní večer a ocenění zasloužilých členů ČKA
 konání slavnostního večera je nereálné;
 je třeba řešit ocenění zasloužilých členů ČKA, kteří v letech 2020 a 2021 dosáhli
životních jubilejí; předloženy návrhy, které budou projednány na příštím jednání VV.
 Vyhlášení kuželkáře roku
 letos to ztrácí smysl, proto jsme se rozhodli pro mimořádné řešení – vyhlásit mimořádnou
anketu (s pracovním názvem) „Nejlepší tým dvacetiletí“;
 T.Valík a L.Dařílek připravili způsob a seznam odborníků, kteří provedou výběr. VV
schválil model hlasování a složení odborné komise.

7. Upgrade elektronické evidence a portál rozhodčích
 Proběhla schůzka s programátorem p. Jadrným – vyřešena většina problematických míst
původního návrhu.
 VV se seznámil s průběhem projektu.

8. Zřízení tréninkových center mládeže
 Seznámení VV s problematikou TCM.
 Předložen návrh na vytvoření pracovní skupiny.
 4. 3. 2021 proběhne formou online semináře seznámení s projektem TCM.

9. Zprávy předsedů komisí
KR – Lukáš Hlavinka
 Předloženy návrhy Směrnice o kvalifikačních třídách a evidenci rozhodčích a Směrnice o
vyplácení odměn rozhodčích.
 Navržené úpravy budou zapracovány a projednány na dalším zasedání VV.

KM – Ludmila Johnová
 Představen motivačně-tréninkový koncept pro mládež.

STK – Hanuš Slavík
 Nabídka firmy Desegnio na informační systém pro řízení sportovních svazů.

TK – Pavel Mecerod
 NBC informovala o novém systému úhrad za mezinárodní kolaudace.
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 NBC požaduje seznam všech kuželen s mezinárodní kolaudací.

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

USNESENÍ:
139/21 VV ČKA bere na vědomí
zprávu prezidenta, generální sekretářky a předsedů odborných komisí VV ČKA.
140/21 VV ČKA ukládá
zaslat oficiální dopis na NBC se souhlasným stanoviskem k pořádání MS 2021.
z: Jančálek, sekretariát
t: 31. 3. 2021
141/21 VV ČKA
a)

schvaluje
finanční příspěvek KKS pro rok 2021 v celkové výši 551 800 Kč;

b)

ukládá
po schválení Směrnice o hospodaření ČKBF a obdržení dotace NSA vyvolat komunikaci
s jednotlivými kraji a nastavit čerpání příspěvku.
z: sekretariát
t: 11. 4. 2021

142/21 VV ČKA schvaluje
a)

schvaluje
ukončení dlouhodobých ligových soutěží družstev soutěžního ročníku 2020-2021;

b)

schvaluje
slevu na startovních poplatcích do příštího soutěžního ročníku ve výši 70 %;

c)

schvaluje
udělení práva účasti v mezinárodních klubových pohárech (SP, EP a P-NBC) pro rok
2021 pro stejná družstva, která si vybojovala právo účasti v těchto pohárech pro rok
2020 dle usnesení VV ČKA 84/20 písm. e) ze dne 19. 4. 2020.
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143/21 VV ČKA
a)

ukládá
připravit konečné návrhy plakety ČKA;

b)

z: Holubová, Streubel
t: 31. 3. 2021

ukládá
projednat návrhy na vyznamenání ČKA a ČUS pro konečné schválení.
z: VV
t: 31. 3. 2021

144/21 VV ČKA
a)

schvaluje
model hlasování náhradní ankety „Nejlepší tým dvacetiletí“;

b)

schvaluje
předložený písemný návrh složení odborné komise pro hlasování v této anketě.

Zapsala: Jana Holubová
Schválil: Jiří Jančálek
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