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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  
z mimořádného zasedání Výkonného výboru ČKA, 
konaného dne 20. 4. 2021 formou telekonference 

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

Omluven: Lukáš Hlavinka 

Host: Karel Vopička 

Program 
1. Zahájení 

2. Projednání „Otevřeného dopisu českých interligových družstev“ 
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1. Zahájení 
Zasedání v 18:00 hod. zahájil a řídil prezident ČKA Jiří Jančálek. Na úvod přivítal všechny 
přítomné včetně K.Vopičky, prezidenta ČBA. 

2. Projednání „Otevřeného dopisu českých interligových družstev“ 
 Rekapitulace výchozího stavu: 
 ve středu 14. 4. 2021 obdrželi členové VV ČKA otevřený dopis družstev Interligy; 
 následně se telefonicky J.Jančálek a T.Baranyi domluvili na formě zveřejnění; 
 o vzniklé iniciativě (konkrétně části, která se týká prodloužení volebního období) byl 

informován K.Vopička; 
 byl požádán P.Lang, aby zpracoval legislativní rozbor k této situaci; 
 o stejné vyjádření požádal H.Slavík (z pozice prezidenta ČKBF) Legislativní odbor ČUS. 

 Rozbor: 
 otevřený dopis zahrnuje několik témat; 
 body, které se týkají organizace sportovních soutěží, jsou z větší části společné pro 

všechny naše soutěže – výjimkou je pouze nebezpečí karantény; 
 organizaci VH a voleb je třeba sladit s ČKBF a ČBA – v rámci ČKBF platí princip: v jeden 

den a na jednom místě se konají Valné hromady ČKBF, ČBA a ČKA – tento princip by 
měl být zachován; 

 z vyjádření právníků vyplývá, že 
 do 30. 6. 2021 lze VH konat korespondenční formou (i když tato forma není zmíněna 

ve stanovách spolku); 
 výlučně VH může rozhodnout o případném prodloužení mandátu stávajících 

funkcionářů – obecně platí, že volba/odvolání volených funkcionářů je v pravomoci 
VH, která je nejvyšším orgánem spolku. 

 Závěry: 
 z jednání s NSA a ČUS jasně vyplývá, že v otázce stanovení podmínek platných pro 

pořádání sportovních soutěží a tréninku je třeba postupovat společně s ostatními sporty 
 závazná nařízení, která stanoví státní orgány, následně rozpracuje do našich podmínek 

STK ČKA; 
 VH ČKA bude dále připravována dle původního plánu (tj. včetně voleb) – bude záležet 

na delegátech VH, jak se k aktuální situace postaví a jaké přijmou rozhodnutí. 
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U S N E S E N Í :  

 VV ČKA ukládá 
informovat členskou základnu prostřednictvím webu o závěrech VV ČKA při projednání tzv. 
Otevřeného dopisu českých interligových družstev. 

z: Jančálek 
t: 30. 4. 2021 

Zapsala: Jana Holubová 
Schválil: Jiří Jančálek 


