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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 22. 8. 2022 formou telekonference 

Přítomni: Jiří Jančálek, Hanuš Slavík, Vladimír Sedláček, Blanka Mašková, Lukáš Dařílek, 
Jan Kotyza, Ludmila Johnová, Tomáš Valík 

Omluven: Pavel Mecerod, Lukáš Hlavinka 

Program 
1. Zahájení 

2. Kontrola zápisu 

3. Zpráva prezidenta 

4. Zpráva sekretariátu 

5. Vyhodnocení MS 2022 

6. Vyhodnocení MČR 2022 

7. Novela Sportovně technických předpisů 

8. Zprávy předsedů komisí 

9. Různé, závěr 
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1. Zahájení 
Zasedání v 18:00 hod. zahájil a řídil prezident ČKA Jiří Jančálek. Prezident na úvod připomenul 
významné jubilanty. Zasedání se konalo formou telekonference. 

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

Plnění úkolů: 

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) 
47/22b) zveřejnit nové znění Sportovně technických předpisů ČKA na webu ČKA: splněno 
48/22b) požádat nominovaná družstva o zaslání přihlášek a současně je informovat o 

změnách, které byly schváleny na Konferenci NBC: splněno 
49/22 zveřejnit na webu ČKA článek o novinkách při účasti klubových družstev v 

mezinárodních soutěžích, které schválila Konference NBC: splněno 

3. Zpráva prezidenta 
 NBC 

 Jugendcamp 2022 
 27. 7. až 2. 8. 2022, Otočac (CRO) 
 kemp pořádala a finančně podpořila NBC 
 zúčastnili se tři chlapci a tři dívky (16–17 let) 
 na webu ČKA je stručný článek a závěrečný bulletin 

 Mimořádná konference NBC 
 14. 8. 2022 formou telekonference 
 zúčastnili se zástupci 10 svazů: AUT, CRO, CZE (J.Jančálek), FRA, GER, HUN, ITA, 

SRB, SVK, SWE 
 bylo projednáno a schváleno 

– SP družstev žen 2022 se uskuteční, přestože se přihlásilo pouze 7 družstev a 
předpisy NBC požadují minimálně 8 

– MS 2026, Schwaz (AUT) se uskuteční o 1 až 2 týdny později, než určují předpisy 
NBC 
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 bylo diskutováno a Sportovní komise NBC projedná 
– povinnost účastníků SP, EP a P-NBC zúčastnit se (v případě úspěchu) Ligy 

mistrů se negativně promítla do přihlášek do těchto mezinárodních klubových 
pohárů – povinnost účasti bude znovu posouzena 

– byl předložen návrh, aby se klubové poháry konaly o 2 týdny později – bude 
projednáno 

– již v roce 2016 byl na konferenci NBC předložen návrh, aby se konání MS 
posunulo o 2 týdny blíže k prázdninám, hlasy Prezídia NBC byl tento návrh 
zamítnut – návrh bude znovu diskutován 

 Projekt EU 

 28. 6. až 5. 7. 2022, Otočac (CRO) – kemp pro mládež 
 zúčastnili se: R.Šimůnková, J.Jančálek (zástupci ČKA v projektu EU) a hráči/ky 

K.Blechová, N.Sobíšková, N.Tobolová, J.Fabík, R.Kutil, O.Stránský 
 během kempu se nevyskytly žádné problémy 
 výstupem tohoto EU projektu bude „příručka“, pro pořádání maximálně efektivních 

mládežnických kempů 
 19. 8. a 20. 8. 2022, Podbrezová (SVK) – zasedání řídícího výboru EU projektu a 

konference 
 byla dokončena Příručka pro organizaci kuželkářského kempu – zatím je pouze v 

chorvatštině, zbývá ji přeložit do jazyků zúčastněných zemí + angličtiny 
 webová aplikace je již také téměř hotová 
 do konce projektu zbývají ještě dvě akce: 31. 10. 2022 (???) a 9. 12. 2023 (Ljubljana), 

kde se také uskuteční poslední konference 
 CRO (jako vedoucí projektu) předloží EU vyúčtování nákladů do konce února 2023; 

pokud bude vše v pořádku, rozešle CRO na ostatní účastníky projektu podíl ve výši cca 
9 000 € 

 zvažuje se pokračování v pořádání kempů pro starší kategorii (18-19 let) tentokráte již 
bez podpory EU 

 Domácí scéna 

 22. 6. 2022 se uskutečnilo zasedání Prezídia ČKBF 
 protože V.Sedláček byl na dovolené, zastoupil ho P.Mecerod 
 především byla řešena otázka, jak budeme postupovat, když NSA zamítne žádost o 

dotaci (v době zasedání nebyl znám výsledek schvalovacího procesu) – ČBA má 
zájem na další spolupráci s ČKA, bude nutné přijmout některé organizační změny, 
možná bude nutné navýšit členské příspěvky – vše bude záviset i na důvodech 
zamítnutí 

 5. 9. 2022 proběhne v Odrách slavnostní otevření víceúčelové haly kuželny, stolního 
tenisu a badmintonu 

 9. 9. 2022 se uskuteční otevření rekonstruované kuželny v Horním Benešově 
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 SKoZ 

 25. 6. 2022 se uskutečnila volební konference SKoZ, která přinesla některé změny ve 
funkcích: Š. Kočan zůstává prezidentem, M.Mitošinka má nyní na starosti reprezentaci, 
řízení soutěží přešlo na M.Mezeie – podrobnosti jsou na webu SKoZ 

 Interliga – nový VV SKoZ provedl změnu v členech STK Interligy, kterými jsou nyní: 
Marian Mitošinka a Máté Mezei; do DK Interligy byli nominováni: Dagmar Kyselicová, 
Peter Nemček st. 

4. Zpráva sekretariátu 

 Zpráva o rozhodnutí řízení k dotační výzvě NSA podpora svazů. 

 Ve spolupráci s ČKBF se připravuje tisková zpráva. 

 Na základě rozhodnutí přepracován rozpočet na částku odpovídající rozhodnutí. 

 ČKBF obdržela dotaci pro rok 2022, avšak nebyla úspěšná ve všech oblastech podpory. 

 Zpráva o hospodaření ČKA pro rok 2022. 

 Zpracován aktuální stav hospodaření za rok 2022 a vypracován plán provizorního 
hospodaření do konce roku 2022, který reflektuje snížený příjem z dotací. 

 Proběhlo jednání ve věci mediálního zabezpečení vrcholových akcí ČKA, VV byla před-
stavena orientační cenová nabídka. 

 Konzultace mimořádných událostí v oblasti registrací. 

 Prostřednictvím sekretariátu ČKA proběhla výměna vozu v rámci spolupráce s Car4way, 
ČUS a projektem Sportuj s námi. 

 Předložena zpráva o průběhu hospodaření v rámci projektu EU, úprava potřebné doku-
mentace, aby mohlo být hospodaření uzavřeno v prosinci 2022. 

5. Úprava rozpočtu 2022 
 Diskutován aktuální stav hospodaření a možné varianty úspor. 

 Vzhledem k zamítnutí podpory v oblasti Péče o talentovanou mládež je nutné snížit náklady 
v této oblasti. V tomto soutěžním ročníků se sníží počet turnajů ČPD a PMN o jedno kolo a 
zároveň bude upraveno financování těchto akcí. 

 Projednány a schváleny odměny za umístění v Interlize resp. I.KLZ. 

 ČKA v letošním roce nebude hradit startovní poplatky za kluby, které se účastní mezi-
národních soutěží. 
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6. Příprava VR ČKA 
 Místo: Zastávka u Brna v Hotelu Harmonia (stejně jako v minulém roce). 

 Termín: středa 28. 9. 2022, v předvečer proběhne zasedání VV ČKA. 

 Program: 
 Zpráva a volba zapisovatele – Jančálek 
 Kontrola zápisu z minulého jednání – Valík 
 Zpráva o činnosti VV ČKA – Jančálek 
 Zpráva o hospodaření ČKA – Mašková 
 Ekonomické zabezpečení KKS – Jančálek, Mašková, Valík 
 Diskuse; Usnesení VR ČKA; Závěr 

 Ekonomické zabezpečení KKS 
 ČKBF pro rok 2022 neobdrželo dotaci na reprezentaci a talentovanou mládež – bude 

muset výrazně škrtat ve svém rozpočtu, dotkne se to i KKS 
 50% podíl z členských příspěvků bude zachován 

7. Příprava soutěžního ročníku 2022/2023 – podzim 
 Z II. KLZ B se odhlásilo družstvo Otrokovic. 

 Z III. KLM se odhlásilo družstvo Machové – soutěž bude v 11 účastnících. 

 Obě události předány DK ČKA. 

8. Aktualizace směrnice pro uznávání rekordů ČR 
 Dosud platná směrnice je z roku 2000. 

 Nová směrnice přináší některé změny: 
 seznam disciplín se bude automaticky přizpůsobovat oficiálním disciplínám NBC a 

disciplínám, ve kterých se koná MČR 
 zjednodušen schvalovací proces – dobu „papírovou“ vystřídala doba „elektronická“ 
 zavedena možnost docílit rekordu ČR i v soutěžích mimo ČKA – umožnila to podmínka 

NBC, aby se nejvyšší soutěže členských svazů konaly na kuželnách s mezinárodní 
kolaudací 

 nyní může dorostenec vytvořit seniorský rekord bez ohledu na věkovou kategorii 
soutěže, ve které se mu to podaří 

 Byly zvažovány i některé další úpravy: 
 rozšířit více okruh soutěží – zde však není jistota, že konkrétní utkání bude skutečně řídit 

rozhodčí s požadovanou kvalifikací 
 neevidovat jen rekordní výkony, ale např. TOP 10 – toto určitě budeme chtít realizovat, 

ale neoficiálně mimo tuto směrnice 
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9. Zprávy předsedů komisí 

EK – Blanka Mašková 

 Aktualizace sazebníku pro rok 2022: 
 upraveny odměny za kolaudace 
 upraveno stravného dle vyhlášky 

KM – Ludmila Johnová 

 Příprava rozpisů poháru mládeže a oslovení pořadatelů. 

 Bude nutné oslovit pořadatele znovu, zda mají zájem o pořadatelství i po úpravách 
financování. 

KR – Lukáš Hlavinka 

 Probíhá delegace rozhodčích. 

 Seminář rozhodčích proběhne online formou v úterý 13. 9. Příprava technického zajištění. 

 Školení rozhodčích II. třídy bude spojeno s VR ČKA a uskuteční se po jejím zakončení. 

 Předložen návrh na udělení I. třídy pro pana Jana Bernatíka. 

 Informace o nedostatku rozhodčích v MS kraji. Nutnost koncepčního řešení. 

KSR – Vladimír Sedláček 

 Po zasedání VV budou KSR představeny podmínky pro přípravu na podzim 2022. 

 Vzhledem k zamítnutí podpory v oblasti reprezentace je nutné výrazně omezit akce. KSR 
bude pořádat pouze jednodenní kontrolní starty se sníženými finančními nároky. 

MMK – Lukáš Dařílek 

 Započala příprava KuLi 06/2022. 

 Noví přispěvatelé v rubrice Okénko do zahraničí. 

 Připravena smlouva o spolupráci s firmou Miro Gloves. 

 Reforma Interligové rubriky, soutěži by se mělo dostat větší mediální pokrytí. 

STK – Hanuš Slavík 

 Rozpis ligy byl již dvakrát upravován. 
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TK – Pavel Mecerod 

 V současnosti probíhají kolaudace, vzhledem k periodě mezinárodních kolaudací je zvýšená 
práce kolaudátorů. 

 TK rovněž zajišťuje mezinárodní kolaudace na Slovensku, protože nemají kolaudátora 
s mezinárodní kvalifikací. 

 Aktualizace evidence klubů a kuželen. 

TMK – Jan Kotyza 

 Pro pokračování prací na metodice je nutné uspořádat natáčecí den s vybranými hráči. 
Vzhledem k snižování nákladů pro rok 2022 však bude obtížné tuto akci realizovat. 

10. Různé, závěr 
 Příští zasedání bude svoláno 27. 9. 2022 v předvečer VR ČKA. 

U S N E S E N Í :  

51/22 VV ČKA bere na vědomí 
zprávu prezidenta, zprávu sekretariátu a předsedů odborných komisí VV ČKA. 

52/22 VV ČKA schvaluje per rollam 
poplatek za kolaudaci (vztaženo na jednu dráhu): 
 kolaudace nové dráhy 400 Kč 
 následná kolaudace 400 Kč 
 kontrolní kolaudace 300 Kč 
 kolaudace po provedené opravě 400 Kč 

53/22 VV ČKA 

a) schvaluje 
odměny za umístění v Interlize a v I. KLZ: 
1. místo 10000 Kč 
2. místo 7500 Kč 
3. místo 5000 Kč 
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b) ukládá 
vyplatit odměny za umístění 

z: sekretariát 
t: 15. 9. 2022 

54/22 VV ČKA 

a) schvaluje 
zrušení jednoho kola v podzimní části 2022/2023 PMN a ČPD 

b) schvaluje 
výši pronájmu v nemistrovských soutěžích mládeže: 
 PMN 120 Kč/hráč(ka) 
 ČPD 230 Kč/hráč(ka) 
 PJ 230 Kč/hráč(ka) 

55/22 VV ČKA schvaluje 
Směrnici č. 2/2022 pro uznávání rekordů ČR. 

56/22 VV ČKA schvaluje 
udělení I. kvalifikační třídy rozhodčích panu Janu Bernatíkovi. 

Zapsal: Tomáš Valík 
Schválil: Jiří Jančálek 


