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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 15. 3. 2023 
formou telekonference 

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

Omluveni: — 

Program 
1. Zahájení 

2. Kontrola zápisu 

3. Zpráva prezidenta 

4. Zpráva sekretariátu 

5. Příprava individuálních MČR 2023 

6. Příprava MS 2023 

7. Novela registračního a přestupního řádu ČKBF/ČKA 

8. Zprávy předsedů komisí 

9. Různé, závěr 
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ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE 

1. Zahájení 
Zasedání v 19:00 hod. zahájil a řídil prezident ČKA Jiří Jančálek. Prezident na úvod připomenul 
významné jubilanty. Zároveň poblahopřál ke sňatku Ludmile Johnové, dnes již Ludmile 
Eliášové a upozornil na postupnou změnu jména ve všech dokumentech. 

2. Kontrola zápisu a plnění úkolů 
Zápis z minulého zasedání schválen s připomínkou, že nedopatřením nebylo v zápise uvedeno 
usnesení o schválení účetní osnovy. Dodatečně je uvedeno v tomto zápisu. 

Plnění úkolů: 

24/21 vytvoření metodiky kuželkářského tréninku: trvá (31. 12. 2023) 
65/22  návrh rozvoje webu pro rok 2023: splněno 
68d/22  delegace rozhodčích pro MČR jednotlivců 2023: trvá (28.02.2023) 

3. Zpráva prezidenta 
 NBC 

 Zasedání prezídia 8.3.2023 
 projednána příprava finále CL, 
 projednána příprava Konference NBC – uskuteční se 18. 5. od 13:00 ve Varaždinu 

(CRO), 
 projekt mezinárodního školení trenérů z důvodu nečinnosti WNBA stagnuje, 

dokonce existují dvě pracovní skupiny. 
 MS U18 a SP U14 se zúčastní jako zástupce NBC J.Jančálek. 

 WNBA 
 Konference WNBA: 25.2.2023, Hallbergmoos (GER) 
 P.Vaňura zvolen prezidentem WNBA, 
 konference uvolnila prezídium s výjimkou bývalého prezidenta T.Berka – uvolnění 

znamená, že byl vyjádřen souhlas s činností za uplynulé období, 
 v případě T.Berka budou učiněny právní kroky ke zjednání nápravy. 

 Různé 
 Dne 11.3.2023 při utkání I. KLZ Slavia Praha vs. KK Slovan Rosice byla Petru Smejkalovi 

předána plaketa u příležitosti jeho uvedení do Síně slávy ČKA za rok 2022. 

4. Zpráva sekretariátu 
 Průběžně probíhá zajištění všech akcí reprezentace KS, MU a MS. 
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 Objednány medaile a poháry pro soutěžní ročník 2022/2023. Zároveň řešena otázka 
diplomů. Budou vyrobeny společně diplomy za aktuální a minulou sezónu. Sekretariát se 
všem loňským oceněným omlouvá za nedorozumění, které nastalo u přípravy diplomů za 
loňský ročník. 

 Vypovězena smlouva o poskytování služeb s ČUS. Nahradí ji nová smlouva uzavřená 
s ČKBF. 

 Vyřízeno vyúčtování srážkové a zálohové daně. Probíhá příprava na daňové přiznání. 

 Průběžně se připravují podklady k velké revizi stavu evidence smluv rozhodčích. Do konce 
března bychom rádi zveřejnili seznam rozhodčích, u kterých je problém s uzavřením DPP, 
nový vzor DPP a podrobné pokyny pro rozhodčí, kteří se na seznamu najdou, a jak mají 
dále postupovat. Odměny za ročník 2022/2023 budou vyplaceny i zpětně za podzim 2022. 

 Na ČKA se s nabídkou o spolupráce obrátil Chorvatský kuželkářský svaz, který chce 
navázat na úspěšnou spolupráci z minulých let. Jedná se o spolupráci v projektu EU v rámci 
programu Erasmus+. Tentokrát by se měl zaměřit na udržitelnost sportu u mládeže. ČKA 
předběžně souhlasila se zapojením do projektu a čeká na podrobnou projektovou 
dokumentaci. 

5. Příprava individuálních MČR 2023 
 Provedena delegace zástupců ČKA na jednotlivá jednorázová MČR 2023 a finále P-ČKA. 

 Delegace rozhodčích průběžně probíhá. Hotovo je cca 80 %. 

 Projednán návrh na úpravu výběru startovného. To bude z pověření ČKA vybírat pořadatel. 
Podrobnosti budou diskutování s řediteli turnajů. 

6. Příprava MS 2023 ve Varaždinu (CRO) 
 Do 4. 4. 2023 respektive 11. 4. 2023 je nutné zaslat soupisky. 

 Zajištěno ubytování pro všechny akce ve Varaždinu. Vzhledem ke změně harmonogramu 
pracujeme na menší úpravě v termínu. 

 Zajištěno vozidlo ČKBF, nutno vyřešit otázku dalších automobilů. 

7. Novela registračního a přestupního řádu ČKBF/ČKA 
 V reakci na aktuální situaci a změny se připravuje novela Registračního řádu ČKBF a 

v návaznosti na to Registračního a přestupního řádu ČKA. Pracovní skupina ve složení 
H.Slavík, J.Jančálek, T.Valík a K.Vopička představila základní teze, se kterými se bude dále 
pracovat: 
 Členský příspěvek ČKBF/ČKA je platný pro ten kalendářní rok, ve kterém je uhrazen. 

Toto platí již nyní, ale ne každý si to uvědomuje. 
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 Přechodné období, ve kterém může hráč startovat v soutěžích ČKA bez uhrazeného 
členského příspěvku bude nutné zkrátit. V současnosti se jedná o celou jarní část. 

 Účast hráčů, kteří nejsou začleněni do oddílů/klubů s právní subjektivitou, v soutěžích 
ČKA. Tento problém se netýká oddílů, které jsou právně odvozeny od své mateřské TJ. 

8. Zprávy předsedů komisí 

EK – Blanka Mašková 

 Úprava sazeb odměn krajských rozhodčích při jednorázových akcích. 

KM – Ludmila Johnová 

 ČKA vyhověla žádosti HKK Olomouc o pomoc s materiálním zajištěním finále PMN. 

 Příprava Májového turnaje, který se v letošní sezóně uskuteční mimořádně v červnu. 
Parametry akce budou obdobné jako v minulé sezóně. 

KSR – Vladimír Sedláček 

 2. 4. 2023 se na Žižkově uskuteční KS reprezentace U18 v počtu 12+12 hráčů. 

 7.-9. 4. 2023 se v Pobedimi (SVK) uskuteční MU SVK-CZE reprezentace U18 v počtu 16 
hráčů U18 a 4 hráči U14. 

 21.-23. 4. 2023 se v Rokycanech uskuteční MU CZE-GER reprezentace U18 v počtu 6+6 
hráčů. 

 22.-23. 4. 2023 se v Táboře a Chotovinách uskuteční KS seniorské reprezentace v počtu 
10+10 hráčů. 

 5.-7. 5. 2023 se ve Stollbergu (GER) uskuteční MU seniorské reprezentace v počtu hráčů 
8+8. Detaily se dojednávají s DKBC. 

MMK – Lukáš Dařílek 

 Příprava vydání KuLi 2/2023. 

 Projekt nového webu ČKA – ve spolupráci s firmou eSports.cz byla zahájena projektová 
příprava. 

 V návaznosti na Směrnici č. 2/2022 pro uznávání rekordů ČR byl projednán a aktualizován 
přehled platných rekordů ČR. Dále byl vytvořen neoficiální přehled TOP 10 výsledků 
v jednotlivých disciplínách (včetně disciplín, ve kterých se neevidují rekordy ČR). Historické 
rekordy budou nadále evidovány v archivu. 



 

5 
 

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE 

STK – Hanuš Slavík 

 Diskutovány rozličné problémy: 
 dubnové krajské přebory v Plzeňském kraji, 
 časový plán na MČR mládeže, 
 starty náhradníka v kategorii U18. 

TMK – Jan Kotyza 

 Proběhlo jednání na FTVS UK s prof. Zahálkou a řešeny podmínky spolupráce. V průběhu 
března/dubna zasedne expertní skupina a bude připravovat parametry pilotního měření. 

 Příprava školení trenérů II. třídy, které proběhne v neděli 23. 4. 2023 

 TMK v nejbližších dnech vyzve krajské svazy, aby zaslali evidenci trenérů III. třídy. 

9. Různé, závěr 
 Příští zasedání se uskuteční v Praze před zahájením MČR jednotlivců. 

U S N E S E N Í :  

74/22 VV ČKA bere na vědomí 
zprávu prezidenta, zprávu sekretariátu a předsedů odborných komisí VV ČKA. 

75/22 VV ČKA schvaluje 
účetní osnovu ČKA s účinností od 1. ledna 2023. 

76/22 VV ČKA 

a) schvaluje 
delegáty ČKA pro jednorázová MČR 2023 a finále P-ČKA; 

b) schvaluje 
změnu článku 7 rozpisů MČR jednotlivců 2023 ve smyslu, že předepsaný startovní 
poplatek vybere pořadatel mistrovství; 

c) ukládá 
STK ČKA zveřejnit aktualizované znění rozpisů MČR jednotlivců 2023. 

z: H.Slavík 
t: 31. 3. 2023 
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77/22 VV ČKA 

a) pověřuje 
KSR ČKA, aby pro rok 2023 ve spolupráci s reprezentačními trenéry provedla jmennou 
nominaci širších soupisek pro MS družstev, MS U18 a SP U14; 

b) ukládá 
sekretariátu ČKA, aby ve spolupráci s KSR ČKA nahlásil NBC širší jmenné soupisky pro 
MS U18 a SP U14; 

z: sekretariát, V.Sedláček 
t: 3. 4. 2023 

c) ukládá 
sekretariátu ČKA, aby ve spolupráci s KSR ČKA nahlásil NBC širší jmenné soupisky pro 
MS družstev. 

z: sekretariát, V.Sedláček 
t: 10. 4. 2023 

78/22 VV ČKA 

a) schvaluje 
s platností od 1. 7. 2023 hodinovou odměnu rozhodčím při jednorázových akcích KKS a 
OKS v rozpětí 60 až 80 Kč; 

b) ukládá 
EK ČKA zapracovat výše uvedenou změnu do Sazebníku ČKA a zveřejnit ho na webu 
ČKA. 

z: B.Mašková 
t: 30. 4. 2023 

79/22 VV ČKA 

a) schvaluje 
aktualizovaný přehled platných rekordů ČR; 

b) ukládá 
MMK ČKA zveřejnit aktualizovaný přehled rekordů ČR na webu ČKA.. 

z: L.Dařílek 
t: 31. 3. 2023 

Zapsal: Tomáš Valík 
Schválil: Jiří Jančálek 
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