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Zátopkova 100/2 
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 dne 27. 4. 2022 v Praze 

Přítomni: Jiří Jančálek, Pavel Mecerod, Vladimír Sedláček, Blanka Mašková, Lukáš Hlavinka, 
Lukáš Dařílek, Jan Kotyza, Tomáš Valík 

Omluven: Ludmila Johnová, Hanuš Slavík 

Program 
1. Zahájení 

2. Kontrola zápisu 

3. Zpráva prezidenta 

4. Zpráva sekretariátu 

5. Příprava MČR 2022 

6. Příprava MS 2022 

7. Hodnocení ligových soutěží 

8. Příprava soutěžního ročníku 2022/2023 

9. Novela Sportovně technických předpisů 

10. Zprávy předsedů komisí 

11. Různé, závěr 
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ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE 

1. Zahájení 
Zasedání v 17:30 hod. zahájil a řídil prezident ČKA Jiří Jančálek. Prezident na úvod připomenul 
významné jubilanty. 

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

Plnění úkolů: 

19/21c)  uzavřít nové DPP s ligovými rozhodčími: trvá (30. 11. 2021) 
20/21d)  připravit konkrétní návrhy na další členy realizačního týmu r. mládeže: trvá 

(30. 11. 2021) 
24/21 vytvoření metodiky kuželkářského tréninku: trvá (31. 12. 2022) 
28/21d) zaslat pořadatelům MČR 2022 objednávky na pořádání mistrovství: splněno 
39/22b) zveřejnit rozpisy jednorázových MČR jednotlivců pro rok 2022: splněno 
39/22c) provést delegaci rozhodčích na jednorázová MČR jednotlivců pro rok 2022: 

splněno 

3. Zpráva prezidenta 
 IBF+WNBA 

 Na úrovni ČKBF se řeší zaslání dokladů o našem „právním zakotvení“. 

 Připomínka: 24.-25. 5. 2022 se v Lausanne (SUI) bude konat mimořádný kongres IBF. 

 V květnu 2022 zahájí MOV jednání o zařazení sportů na LOH 2028 v Los Angeles (týká 
se současných i nově uvažovaných). 

 21. 4. 2022 jsme obdrželi dopis od T.Berka, ve kterém oznamuje rozhodnutí IBF o 
neúčasti kuželek (NBC) na Světových hrách 2022. 

 29. 4. 2022 je plánováno zasedání Prezídia WNBA, které se bude zabývat naší neúčastí 
na SH. 

 NBC 

 20. 4. 2022 se uskutečnilo zasedání Prezídia NBC 
 Proběhla kontrola MS 2022 – žádné problémy se nevyskytly. 
 Byly projednány podklady ke konferenci NBC – Prezídium mj. předkládá návrh na 

zrušení bodu 8.2.1, písm. f) ISO, který hráčům Interligy umožňuje start v jednom 
hracím týdnu pouze za jedno družstvo.  



 

3 
 

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE 

 23. 4. 2022 jsme obdrželi podklady ke konferenci NBC (23. 5. 2022, Elva).  
 Předložené návrhy bude třeba přeložit a uskutečnit k nim zasedání VV ČKA – 11. 5. 

2022 (st) formou videokonference. 
 Základní členský příspěvek pro rok 2023 bude zrušen, zachován bude příspěvek 

podle členské základny – pro nás platí 2160 € 
 HUN a CRO předkládají společný návrh na změnu v organizování MS – nově: 2023 

Varaždin, 2025 Budapešť. 

 Domácí scéna 

 3. 4. 2022 jsme obdrželi dopis od TJ Bojkovice k povinnosti čtyřdrah v jihomoravské 
divizi: 
 v rámci VV ČKA proběhla na toto téma diskuze; 
 podle VV ČKA na této změně převažují zápory nad klady – ale jednoznačně platí, že 

tato změna je plně v kompetenci obou dotčených KKS; 
 7. 4. 2022 jsme odeslali naši odpověď (v kopii také na dotčené KKS). 

 Byly předány poháry a medaile mistrovským celkům ve všech kategoriích. 

 Je třeba připravit diplomy pro všechny kategorie. 

 Svolání VR ČKA: 
 Uvažovaný termín 25. 6. 2022, Přerov je nereálný – stále není jasné, kdy budeme 

znát výši státní dotace. 
 V úvahu přichází 28. 9. 2022 (st), Přerov. 
 Po MS 2022 budeme vědět více a k tomuto tématu se vrátíme. 

4. Zpráva sekretariátu 
 Ve spolupráci s ČBA a ČKBF byla podána žádost o dotace pro rok 2022. 

 Dorazila výzva k opravě několika drobných chyb, což bylo ve spolupráci s ČBA a ČKBF 
obratem opraveno a odesláno. 

 Podána informace k aktuálnímu stavu zpracování a vyplácení státních dotací skrze NSA. 
Vzhledem k rozpočtovému provizoriu a změně systému zpracovávání žádostí bude výplata 
státních dotací sportovním svazům výrazně pozdržena oproti minulým rokům. Optimistické 
výhledy jsou na konec května, realistické konec června a pesimistické míří až do letních 
prázdnin. 

 Pozdní výplata státních dotací významně ovlivňuje hospodaření ČKA. Některé rozpočtové 
kapitoly, které jsou hrazeny výhradně ze státní dotace, musí být odloženy do doby přijetí 
státních dotací. 

 Proběhla kontrola odvodů a evidence na zdravotním pojištění ze strany VZP. Dle závěrečné 
zprávy má ČKA vše v pořádku. 

 Dle rozhodnutí MŠMT jsme ve spolupráci s VOŠ ČUS získali druhou akreditaci pro 
vzdělávání trenérů, tentokrát pro kombinovanou formu. Platnost akreditace je na tři roky. 
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ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE 

 Uzavřena dohoda o sponzorství pro MS 2022 s firmou Zako Slovakia, s.r.o.. 

 Začala jednání o sponzorství s firmou Miro Gloves s.r.o., po MS naplánována další schůzka. 

 Dohodnuto jednání o spolupráci s firmou SABE. Schůzka se uskuteční 3. 5. 2022 

 Návrat generální sekretářky pouze na DPP a velmi výrazně zkrácenou pracovní dobu, 
generální sekretářka se bude zabývat pouze interními záležitostmi ČKA. 

 Byly objednány nové vlaječky a trička pro reprezentaci na MS 2022. 

 Proběhly opravy putovních pohárů, nákupy a polepy všech pohárů a medailí MČR 2022. 

 Ve spolupráci s prezidentem ČKA probíhá příprava nových diplomů. 

 Dne 28. 4. 2022 se zástupce sekretariátu ČKA zúčastní konference pořádané MZV a ČOV 
na téma jednotné prezentace ČR ve sportu. 

 Pro potřeby ČKBF proběhla schůzka s obchodníky Toyoty ve věci nákupu federačních vozů 
pro dotační výzvu NSA. 

 Pro MS 2022 zajištěna logistika a veškeré náležitosti soupisek. 

5. Příprava MČR 2022 
 Problémy se zpracováním startovních listin. Na příští rok možná změna systému vytváření 

startovních listin. 

 Rozeslány přístupy do výsledkového servisu. 

6. Příprava MS 2022 
 Sekretariátem ČKA potvrzena dohoda o pořádání MU GER - CZE. 

 Příprava všech reprezentací proběhla dle harmonogramu. 

 Představena nominace na SP U18, MS U23 a MS jednotlivců 2022. 

 MS jednotlivců 
 ženy: Jana Braunová, Vlasta Kohoutová, Dana Martinkevič, Nikola Tatoušková, 

Natálie Topičová, Hana Wiedermannová – náhradnice: Simona Koutníková 
 muži: Jan Bína, Milan Blecha, Petr Dobeš, Rostislav Gorecký, Jaroslav Hažva, Zdeněk 

Ransdorf – náhradník: Petr Hendrych 

 MS juniorů 
 ženy: Barbora Janyšková, Kamila Jirsová, Kateřina Majerová, Michaela Provazníková, 

Barbora Pýchová, Anna Štraufová, Klára Tobolová, Nikola Tobolová – náhradnice: 
Nina Brožková, Karolína Derahová 

 muži: Jaroslav Bulant, Denis Hofman, Tomáš Juřík, Ondřej Matula, Jan Mecerod, 
David Urbánek, Petr Vaněk – náhradník: Martin Dolák a náhradník ze SP 
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 SP dorostu 
 ženy: Nikola Tobolová – náhradnice: Petra Mertlová 
 muži: Adam Mísař, Ondřej Stránský 

 Nominace byly schválena s těmito podmínkami: 
 Účast Kamily Jirsové je podmíněna vyřešením její dopravy do dějiště MS – doprava 

zbývající části výpravy nemůže být závislá na jednom jedinci. 
 Reprezentační trenér po MČR dorostu rozhodne, který hráč z výše uvedených se 

zúčastní SP dorostu a který bude náhradníkem – hráč, který se zúčastní SP dorostu, 
se zúčastní také MS juniorů. 

 Pokud některý hráč základního týmu nebude schopen zúčastnit se MS/SP, provede 
doplnění týmu reprezentační trenér ze schválených náhradníků. 

 Pro MS 2022 nejsou plánovány výkonnostní odměny. 

7. Hodnocení ligových soutěží 
 Mistry republiky v kategoriích družstev se staly oddíly: SKK Rokycany (muži), KK Slovan 

Rosice (ženy), KK Zábřeh (dorost) 

 Vzhledem k situaci můžeme hodnotit ročník 2021/2022 pozitivně. Oproti jiný ročníkům 
došlo k některým nestandardním jevům, ale ty byly způsobeny koronavirovou situací. 
Věříme, že příští ročník už zase bude ve standardním režimu. 

 V termínu se dohrálo vesměs všechno, až na 1. KLZ, kde se utkání Blansko–Slavia hrálo až 
21. 4. 2022. 

8. Příprava soutěžního ročníku 2022/2023 
 18. 4. 2022 rozeslán rozpis a přihlášky do soutěží. 

 Proběhla diskuze na téma odkládání zápasů. STK připraví návrh. 

9. Novela sportovně technických předpisů 
 Představen úvodní návrh úpravy pravidel. 

 S dalšími úpravami se vyčká do výsledku konference NBC. 

10. Zprávy předsedů komisí 

EK – Blanka Mašková 

 Představení finální verze ekonomické směrnice a její schválení. 
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KM – Ludmila Johnová 

 Představen návrh rozpisu Májového turnaje (28.-29.5.2022). 

 Především byly projednány otázky finančního rázu. 

KR – Lukáš Hlavinka 

 Podána informace k delegaci rozhodčích na MČR 2022. 

KSR – Vladimír Sedláček 

 Turnaj 4 zemí kategorie U18 proběhne na Slovensku v termínu 1.-2. 4. 2023 

MMK – Lukáš Dařílek 

 Probíhá finalizace KuLi 03/2022. 

 Započala příprava KuLi 04/2022. 

 Provedena předběžná tržní konzultace k novému web ČKA. 

TK – Pavel Mecerod 

 Příprava školení kolaudátorů – výběr místa. 

 Potřeba nových průkazek kolaudátorů – design. VV ČKA doporučil zvážit elektronickou 
verzi. 

TMK – Jan Kotyza 

 Pokračují práce na nové metodice. 

 Díky nové akreditace začneme plánovat další školení trenérů II. třídy pro podzim 2022. 

11. Různé, závěr 
 Příští zasedání bude svoláno 11. 5. 2022. 

U S N E S E N Í :  

40/22 VV ČKA bere na vědomí 
zprávu prezidenta, zprávu sekretariátu a předsedů odborných komisí VV ČKA. 
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41/22 VV ČKA 

a) schvaluje 
nominace reprezentantů na MS jednotlivců, MS juniorů a SP dorostu pro rok 2022 v Elvě 
(EST) za podmínek výše uvedených v zápise. 

b) ukládá 
připravit a rozeslat nominační dekrety všem schváleným reprezentantům a dalším členům 
realizačních týmů 

z: V.Sedláček 
t: 5. 5. 2022 

42/22 VV ČKA schvaluje per rollam 
Rozpis ligových soutěží 2022-2023. 

43/22 VV ČKA schvaluje 
Ekonomickou směrnice ČKA č. 1/2022. 

44/22 VV ČKA 

a) schvaluje 
Rozpis Májového turnaje pro rok 2022. 

b) ukládá 
zveřejnit Rozpis Májového turnaje. 

z: L.Johnová 
t: 5. 5. 2022 

Zapsal: Tomáš Valík 
Schválil: Jiří Jančálek 


