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169 00 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 formou telekonference dne 19. 1. 2022  

Přítomni: Jiří Jančálek, Vladimír Sedláček, Pavel Mecerod, Hanuš Slavík, Ludmila Johnová, 
Blanka Mašková, Lukáš Hlavinka, Lukáš Dařílek, Tomáš Valík 

Omluven: Jan Kotyza 

Program 
1. Zahájení 

2. Kontrola zápisu 

3. Zpráva prezidenta 

4. Zpráva sekretariátu 

5. Plán akcí pro rok 2022 

6. Zprávy předsedů komisí 

7. Různé, závěr 
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1. Zahájení 
Zasedání v 19:00 hod. zahájil a řídil prezident ČKA Jiří Jančálek. Zasedání VV ČKA se 
uskutečnilo formou telekonference. Prezident na úvod připomenul významné jubilanty. 

2. Kontrola zápisu a plnění úkolů 
Zápis z minulého zasedání schválen bez připomínek. 

Plnění úkolů: 

Úkoly z minulého období 
07/19 trvá (získat od krajů seznamy rozhodčích a trenérů s kvalifikací 3. třídy) 
67/20 částečně trvá (zajistit výrobu medailí pro MČR jednotlivců a družstev Pohár ČKA) 
134/20b) trvá (připravit podklady pro účetní uzávěrky a inventury účtů a majetku za rok 

2020) 

Současné úkoly 
06/21b)  splněno 
10/21c) trvá (vypracovat zadání pro výběrové řízení na novou podobu webu ČKA) 
19/21b)  splněno 
19/21c)  trvá (uzavřít nové DPP s ligovými rozhodčími) 
20/21c) trvá (uzavřít smlouvy s reprezentačními trenéry mládeže na nové období) 
20/21d)  trvá (připravit konkrétní návrhy na další členy realizačního týmu r. mládeže) 
24/21 trvá (vytvoření metodiky kuželkářského tréninku) 
25/21 splněno 
28/21d) trvá (zaslat pořadatelům MČR 2022 objednávky na pořádání mistrovství) 
30/21b) splněno 

3. Zpráva prezidenta 
❖ NBC 
➢ Prezidium NBC projednalo návrh na úpravu soutěží, návrh obsahuje mj.: 

▪ zavedení ME, zrušení SP; 
▪ pro mládežnické kategorii pořádat šampionát každý rok; 
▪ v únoru bude další jednání; 
▪ návrh zatím podporují svazy: SLO, HUN, SRB, CRO, MKD. 

➢ Světový žebříček hráčů: 
▪ připraven návrh, který provádí výpočet dle vzájemných duelů hráčů na národním 

i mezinárodním poli; 
▪ ČKA bude muset předávat výsledky národních soutěží. 
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➢ MS a finále CL: 
▪ DKBC zaslalo dopis s dotazem, jaké protiepidemické podmínky budou platit při MS 

a finále CL; 
▪ NBC zašle pořadatelům dopis, aby nejpozději 6 týdnů před soutěží informovali hráče 

a diváky, jaké podmínky budou platit; 
▪ NBC navrhuje, aby platil systém 3G (geimpft, genesen, getestet – tj. očkování, 

uzdravení z covidu a testování). 
➢ ME 60+ – zda se bude konat, se vyjasní při jednání s pořadateli letošního MS v Estonsku 
➢ Mezinárodní kolaudátoři – Nikola Filipović musí rozhodnout, zda letos proběhnou 

školení, resp. bude licence prodloužena těm kolaudátorům, který letos končí platnost 
licence. 

➢ Konference NBC (předběžně): Elva (EST), 21. 5. 2022 (so). 

4. Zpráva sekretariátu 
❖ Aktuálně probíhá uzavření hospodaření za rok 2021. 

❖ Příprava podkladů pro vyúčtování dotace od NSA, uzávěrka je 15.2.2022 

❖ Příprava podkladů pro rozpočet 2022. 

❖ Příprava podkladů pro žádost k dotační výzvě Podpora sportovních svazů 2022. 

❖ K dnešnímu dni byly vyplaceny příspěvky všem krajským svazům. 

❖ Byly vyplaceny odměny všem rozhodčím, kteří měli řádně uzavřenou DPP, za podzim 2021. 
Případy, kdy rozhodčí neuzavřeli DPP se aktuálně řeší. 

❖ Byly vypovězeny původní DPP z roku 2019 a 2020. Obdrželi jsme půlku potvrzení, zbytek 
rozhodčích bude urgován. 

❖ Připraveny podklady pro statistické šetření ČUS i NBC. 

❖ Jednání s P. Langem o spolupráci ve věci právních služeb. 

❖ Převzaty propagační materiály ČKA. 

❖ Zaslána přihláška na seminář mezinárodních rozhodčích. 

5. Plán akcí pro rok 2022 
❖ Sekretariát ČKA 

➢ Analýza pracovní činnosti a hledání variant posílení personálních kapacit sekretariátu, 
jedná se především o oblast registrací a účetnictví. Pro registrace se nabízí propojení 
s obsluhou rejstříku sportu. 

❖ Hlavní činnost 

➢ Prioritou je dohrání dlouhodobých soutěží družstev i jednorázových soutěží 
jednotlivců. 
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➢ Příprava nového webu ČKA. 

➢ Příprava digitální knihovny. 

➢ Příprava systému výchovy a vyhledávání talentu 
▪ Pro NSA zásadní bod ve fungování národního sportovního svazu, významný dopad 

na dotační řízení. 
▪ Nutno doplnit chybějící metodiky a koncepce pro dotační výzvu. 
▪ Základním kamenem systému výchovy a vyhledávání talentu bude nová metodika 

kuželkářského sportu, pro kterou se zakládá pracovní skupina složená z odborníků 
na jednotlivé oblasti. 

▪ Na metodice bude vybudován celý systém TCM a reprezentace. Pro potřeby obou 
bude nutno vytvořit prostor v termínovém kalendáři – analýza jednotlivých variant. 

❖ Kuželkář roku 2022 

➢ 2 roky se akce nepořádala, a proběhne již druhé MS. 

➢ MMK ve spolupráci se sekretariátem připraví návrh termínu a ekonomických 
parametrů. 

6. Zprávy předsedů komisí 

EK – Blanka Mašková 

❖ Aktualizován Sazebník na webu ČKA. 

❖ Kontrola primárních dokladů všech krajských svazů v jejich žádostech o finanční příspěvek. 

❖ Příprava dopisu s návodem pro krajské svazy ve věci vyúčtování příspěvku za rok 2022. 

KR – Lukáš Hlavinka 

❖ Přihlášeny dvě účastnice školení mezinárodních rozhodčí – E. Kotalová a A. Harcová. Účast 
ČKA obou účastnic finančně podpoří. Recipročně obě účastnice vyjádřily souhlas, že v rámci 
ČKA a jeho sdružených subjektů budou své náklady spojené se svojí činností účtovat dle 
Ekonomické směrnice ČKA. 

❖ Žádost o vytvoření oficiálních kontaktů pro členy komise KR ČKA. 

❖ Bude nutné řešit situaci klubů, které nemají ve svém okolí vhodného rozhodčího. Kluby bude 
nutné na této situaci vhodným způsobem zainteresovat. 

KSR – Vladimír Sedláček 

❖ Zpráva o plánovaném projektu čtyřutkání, první ročník by měl proběhnout na Slovensku. 

❖ 6.-8. 5. 2022 se uskuteční MU U23+U18 v německém Stollbergu. 
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❖ 26. 1. 2022 proběhne zasedání KSR, kde se připraví konkrétní plán přípravy na MS 2022 a 
logistické a finanční zajištění celého MS. 

❖ Hledá se fyzioterapeut pro reprezentaci. 

MMK – Lukáš Dařílek 

❖ Ve spolupráci s prezidentem ČKA aktualizován článek „O kuželkách“ na webu ČKA. 

❖ Vydáno KuLi č. 1/2022 a příprava KuLi č. 2/2022. 

❖ Představení projektu kontinuálního zpravodajství. 

❖ Podána informace k práci na novém webu. 

❖ Uzavřen projekt nákupu propagačních předmětů. 

STK – Hanuš Slavík 

❖ Budou zveřejněny rozpisy MČR. Delegace zástupců VV ČKA a rozhodčích bude provedena 
dodatečně. 

❖ Předložen návrh na úpravu rozpisu KLM. 

❖ Zpráva o jednání s NSA ve věci podmínek konání sportovních utkání. 

TMK – Jan Kotyza 

❖ Zpráva podána písemně a přednesena členem komise TMK T. Valíkem. 

❖ Zpráva o schůzce pracovního týmu Metodiky kuželkářského sportu. 

❖ Návrh na uzavření spolupráce s kondičním trenérem T. Zumrem. 

7. Různé, závěr 
❖ Příští zasedání bude svoláno 23.2.2022. 

U S N E S E N Í :  

33/22 VV ČKA bere na vědomí 
zprávu prezidenta, zprávu sekretariátu a předsedů odborných komisí VV ČKA. 
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34/22 VV ČKA 

a) schvaluje 
přihlášku Alžběty Harcové a Evy Kotalové na školení mezinárodních rozhodčích; 

b) schvaluje 
úhradu účastnického poplatku oběma účastnicím a příspěvek na dopravu do místa konání 
školení (Poing, GER). 

35/22 VV ČKA schvaluje 
nové znění bodu 27, písm. d) Rozpisu Kuželkářské ligy 2021-2022: 
„Při vyhlášení třetího (a případně jakéhokoliv dalšího) kontumačního výsledku nenásleduje 
automatické vyloučení družstva ze soutěže. STK ČKA každý takový případ individuálně 
posoudí a vydá své rozhodnutí jako orgán ČKA v I. instanci – viz Správní a disciplinární řád 
ČKA. Proti rozhodnutí je možné podat odvolání k VV ČKA, který je v této věci orgánem ČKA 
v II. instanci.“ 

Zapsal: Tomáš Valík 
Schválil: Jiří Jančálek 


