
 
Z á p i s 

 
ze Shromáždění zástupců oddílů PKS 

konaného 
 

v úterý 29. května 2018 od 18.00 hod. 

v restauraci Meteor, ul. U meteoru 29/3, Praha 8  
 

 

Program: 

1. Zahájení   

2. Vyhlášení Mistra Prahy družstev pro sezónu 17/18  

3. Vyhlášení výsledků Divize AS  

4. Poděkování  

5. Zpráva o činnosti VV PKS 

a. Jednací řád 

b. Volební řád  

c. Volba mandátové komise  

d. Statistika  

e. Statut PKS  

f. Zpráva o hospodaření PKS  

g. Zpráva o technickém stavu kuželen   

h. GDPR  

i. Zpráva o činnosti komise rozhodčích 

j. Volby VV PKS 

k. Konání VR ČKA  

6. Diskuze  

7. Usnesení 

8. Závěr  

 

  

1. Zahájení   

Předsedkyně PKS I. Vlková přivítala přítomné zástupce oddílů (dále jen ZO), členy VV PKS a 

hosty – prezidenta ČKA  pana J. Jančálka, členy STK a zástupce vítězů ve skupině Divize AS a 

vítěze ve skupině MP1. Pozvání nepřijal bývalý předseda STK J. Pleticha.   

Předchozí jednání proběhlo 28. května 2014.   

Přítomným byla předána Prezenční listina a dle této listiny se SZO zúčastnilo 

100% pozvaných ZO. 

Předložený program jednání byl schválen.  

Zápis pořídí I. Vlková spolu s P. Strnadem. 

prez_listina.pdf



2. Vyhlášení Mistra Prahy družstev pro sezónu 17/18  

Mistrem Prahy se v sezóně 17/18 stalo družstvo TJ Praga A, jejichž zástupci obdrželi diplom a 

medaile. Vítězné družstvo potvrdilo postup do Divize AS. 

 

3. Vyhlášení výsledků Divize AS  

4. Vítězem DIVIZE AS se v sezóně 17/18 stalo družstvo SC Radotín, které postup do III. KLM 

přenechává celkem druhému družstvu, a to TJ Sokol Vršovice. 

 

5. Poděkování  

Panu L. Novákovi, který po dlouhé době končí ve VV PKS, bylo poděkováno za jeho 

dlouhodobou a aktivní činnost ve funkci předsedy Komise rozhodčích a byl mu předán dárek.  

 

6. Zpráva o činnosti VV PKS 

a. Jednací řád  

K jednacímu řádu ve vztahu ke Statutu PKS přišla písemně jedna připomínka, která byla 

zapracována. Jednací řád v této podobě byl pro toto jednání schválen. 

b. Volební řád  

Před SZO byl zaslán na ZO návrh znění. Je předpřipraveno pro shromáždění, které bude 

volební. ZO vzali na vědomí. 

c. Volba mandátové komise  

Za členy mandátové komise byli zvoleni ZO Praha Vršovice a Slavoj Praha. Byly předány 

informace, které se na konci shromáždění budou vyžadovat.   

d. Statistika 

Poslední kontrola stavu počtu členů proběhla v 1.pol. 2014. V evidenci bylo tehdy uvedeno za 

PKS celkem 684 členů. Ze strany VV PKS bylo navrženo provést revizi počtu kuželkářů. 

PKS má celkem 20 oddílů, které hraje celkem na 14 ti kuželnách. 

e. Statut PKS  

ZO byli předem informováni o Statutu PKS. Na shromáždění se objevily nejasnosti a 

připomínky k jeho znění. Tento statut byl v souladu s čl. 12 odst. 6 Stanov ČKBF schválen 

Prezidiem ČKBF na zasedání dne 24. 1. 2017.  

Úkol: Může být Statut PKS změněn? Jaké jsou vztahy PKS, jakožto pobočného spolku vůči 

ČKA a ČBKF.  

Úkol: ZO zašlou na I. Vlkovou připomínky ke Statutu a jednacímu a volebnímu řádu do 

14.6.2018.  

f. Zpráva o hospodaření PKS  

I. Vlková informovala, že k datu 18.4. bylo na účtu PKS  na  PTÚ 182 417, 04,- Kč, a to 

včetně startovného z turnaje Fantom. 

Byla diskutována otázka navýšení startovného družstev o 200,- Kč. Zároveň zazněla 

informace o zrušení povinnosti pražských družstev platit v Divizi AS za absenci 

mládežnického družstva 2000,- Kč. 

Byl přednesen Stav prostředků k 1.1.od roku 2013 až po rok 2018. 



2013   55 275,30 

2014   83 965,30 

2015 107 929,05 

2016 124 513,04 

2017 176 195,04 

2018 175 776,04 
 

Pro informaci byla předložena skladba příjmů a výdajů na pořádání Mistrovství Prahy 

jednotlivců. 

startovné  29 000,00 

ceny; rozhodčí  -17 500,00 

nájem kuželen -35 000,00 

celkem -23 500,00 

 

I.Vlková připravila a podala žádost o dotaci pro MP jednotlivců. Bohužel nebylo vyhověno. 

V další části byly prezentovány Plánované náklady na rok 2018. 

měsíc položka odhad 

leden 
  únor pořádání Mistrovství Prahy  20 000 

březen     

duben ceny MP družstev 2 000 

květen příspěvek mládež turnaj 2 000 

červen     

červenec     

srpen schůze VV + oddílů 10 000 

září     

říjen příspěvek PTU 7 000 

listopad medaile, poháry pro následné roky 20 000 

prosinec příspěvek mládež turnaj 2 000 

prosinec schůze VV + STK 4 000 

prosinec 
pronájem kuželen během roku pro 
dlouhodobou soutěž  15 000 

  
82 000 

   
Úkol: předložit výsledek hospodaření za poslední roky. Zajistí I. Vlková 

 

g. Zpráva o technickém stavu kuželen   

I.Vlková podala krátkou zprávu o technickém stavu kuželen. Letos končí kolaudace devíti 

kuželnám.  V převážné většině se jedná o platnost do srpna, takže je třeba, aby si ZO zajistili 

prodloužení této platnosti.  

 



Kuželna Oddíl 
Platnost do Třída 

Braník KK Konstruktiva Praha 22.08.2018 B 

Eden KK Slavia Praha 29.08.2019 B 

Hloubětín KK Dopravní podnik Praha     07.09.2020 C 

Karlov TJ Praga Praha     06.09.2020 C 

Kobylisy TJ Sokol Admira Kobylisy 23.08.2018 C 

Meteor SK Meteor Praha     14.08.2020 C 

Radotín SC Radotín     24.08.2020 C 

Rudná TJ Sokol Rudná 18.08.2018 C 

Union PSK Union Praha 26.09.2018 C 

Velké Popovice TJ Slavoj Velké Popovice 26.08.2018 C 

Vršovice TJ Sokol Praha-Vršovice 27.08.2018 C 

Zahradní město TJ Astra Zahradní Město 27.08.2018 C 

Zvon SK Uhelné sklady Praha 20.08.2018 C 

Žižkov SK Žižkov Praha 05.08.2018 A 

 

 

h. GDPR  

I.Vlková informovala, že dne 25.5.2018 vstoupilo v účinnost Obecné nařízení EU (dále jen 

GDPR), které přináší sportovním klubům a tělovýchovným jednotám nové povinnosti. 

K tomu, abychom si mohli být jisti, že zpracováváme osobní údaje v souladu s GDPR, je třeba 

provést vnitřní audit. Zpracování osobních údajů musí být založeno na některém z právních 

důvodů. Je třeba jasně vymezit, jaký záměr je zpracováním, uchováním osobních údajů 

sledován, tzn. je třeba určit účel zpracování osobních údajů. Všechny způsoby a formy, rozsah 

zpracování a doba uchování osobních údajů musí být vždy přiměřené účelu zpracování. Je 

třeba informovat členy spolku o zpracování osobních údajů a vyžádat souhlas se zpracováním 

osobních údajů.  

K této problematice se vyjádřil prezident ČKA, který sdělil, že ČKA připravuje jednotný 

postup pro zajištění souhlasu všech členů kuželkářské obce. 

Závěr: Na základě této informace PKS sečká se svými aktivitami.  

Proběhla diskuse na téma osobní údaje a webové stránky PKS. V případě žádosti kuželkáře, je 

povinnost jeho osobní údaje smazat. 

 

i. Zpráva o činnosti komise rozhodčích 

Předseda Komise rozhodčích PKS přednesl Zprávu o činnosti této komise. 



V rámci Prahy je v současné době evidováno 24 rozhodčích (5 x 1.třída,  5 x 2.třída a  14 x 

3.třída).  

Rozhodčí 1. a 2. třídy rozhodují Interligová a ligová utkání (speciální akreditaci pro řízení 

Interligy získali L. Novák, J. Novotný a P. Kohlíček), dále Mistrovství Prahy všech kategorií, 

výjimečně i divizi. Rozhodčí 3. třídy rozhodují převážně divizi, případně 3. ligu a dále 

Mistrovství Prahy. Celkový počet zápasů odřízených pražskými rozhodčími v soutěžním 

ročníku 2017/18: Interliga – 10 zápasů,  1. – 3. Liga – 72 zápasů, divize AS 179 zápasů. Dále 

řídí pražští rozhodčí všechny turnaje Mistrovství Prahy jednotlivců. 

Pražští rozhodčí jsou dále delegováni i na řízení zápasů resp. turnajů, pořádaných ČKA. V 

roce 2017 řídili P. Kohlíček a J. Novotný  MČR žáků, v roce 2018 pak L. Novák (MČR mužů 

v Rokycanech), P. Kohlíček (MČR žen v Třebíči), J. Novotný (MČR juniorů v Dačicích a 

finálový turnaj Poháru ČKA žen v Praze) a J. Hnízdil (finálový turnaj Poháru ČKA žen 

v Praze). 

L. Novák i nadále připravoval kompletní delegace pražských rozhodčích pro řízení všech 

utkání v Praze (Interliga a všechna ligová utkání) pro KR ČKA. Tento systém  usnadňuje 

činnost předsedovi KR ČKA, který má celý komplet delegací za Prahu připraven a nemusí se 

jím zabývat. L. Novák dále osobně zajišťuje školení nových pražských rozhodčích 2. a 3. 

třídy.  

Na 4. 6. 2018 je naplánováno školení nových rozhodčích 3. třídy; je přihlášeno 5 zájemců. 

j. Volby VV PKS 

I.Vlková apelovala na nedostatečné obsazení VV PKS a vyzvala ZO k aktivní účasti při jeho 

doplnění. Ve VV PKS ukončil činnost Předseda komise rozhodčích (v době tvorby zápisu 

ukončil činnost i Předseda PKS). Ekonomické záležitosti řeší dlouhodobě Předsedkyně PKS.  

 

Návrhy na termíny svolání voleb do VV PKS:   

Schválit čl.14/ods.4 (Citace Statutu: Členové dosavadních volených orgánů PKS se 

stávají členy volených orgánů PKS a jejich funkční období skončí nejdéle uplynutím 5 let od 

zápisu PKS do spolkového rejstříku.) beze změn + doplnit novými členy  

Schválit čl.14/ods.4 s termínem voleb 1.Q 2019 + doplnit novými členy 

 

k. Zpráva o činnosti STK  

L. Polanský v krátkosti informoval o soutěži MP družstev, která proběhla bez problémů. 

Zazněla i informace k MP jednotlivců, kde se zmínil o způsobu řešení dvojích neoprávněných 

startů některých hráčů.   

 ČKA navrhuje k termínu 1.7.18 novelizaci TPS. 

Úkol: připomínky budou zaslány za VV + ZO. Materiál bude zaslán na ZO k připomínkám, 

které budou zaslány na I. Vlkovou nejpozději do 6.6.2018. 

 J. Zimáková podala zprávu k dorostu. 

V sezóně 2017/2018 měla Praha 20 dorostenců a žáků (KK Konstruktiva 2, SC 

Radotín 2, SK Žižkov 2, TJ Sokol Rudná 10, PSK Union 1, TJ Radlice 3). Byl 

odehrán Vánoční turnaj, Májový turnaj, liga dorostu a Mladá Praha. 



Informace o změně Rozpisu Mladé prahy. Všechny děti do 14ti let musí hrát 

dětskými koulemi. Žádost na oddíly: Na kuželnách při turnaji  Mladé Prahy 

zajistit službu a na závěr turnaje zaslat výsledky. 

J. Zimáková sdělila potřebu nákupu nových dresů, původní slouží více jak 15 let. 

Celkovou částku odhaduje do 20tis. Kč. V rámci diskuse ZO s nákupem 

souhlasili. 

l. Konání VR ČKA  

I. Vlková požádala VV a ZO o delegování dvou zástupců PKS na VR ČKA, která se koná 

23.6. v Přerově. Účast přislíbili pánové L. Novák a L. Zelenka.   

 

7. Diskuze   

Před jednáním žádné dotazy nedorazily; diskuse probíhala v rámci jednotlivých bodů. 

 

8. Usnesení 

Člen mandátové komise P. Grygar přednesl Usnesení. 

 

Schválení jednotlivých částí programu: 

Program jednání 

pro – 19   proti - 0    zdržel se - 0  

 

Volba členů mandátové komise  

pro – 18   proti - 0    zdržel se - 1  

 

Schválení závěru v bodě 6. h GDPR 

pro - 18   proti - 0    zdržel se - 1  

 

Doplnění zprávy o výsledky hospodaření  

pro - 20   proti - 0    zdržel se - 0  

 

Provedení revize Statutu PKS  

pro - 20   proti - 0    zdržel se - 0  

 

Konání voleb VV PKS v 1.Q 2019 

pro - 16   proti - 0    zdržel se - 0  

 

Změna startovného družstev na 700,- Kč (dle Rozpisu) 

pro - 16   proti - 0    zdržel se - 0  

Uložené úkoly jsou součástí textu zápisu. 

 

9. Závěr  

Do konce jednání zůstalo celkem 16 členů. Dříve opustili jednání ZO Sk Meteor, AC Sparta, SK 

Uhelné sklady, TJ Radlice. 

Usnesení bylo jednomyslně přijato. 

 

Zapsala: I. Vlková   

Kontroloval: P. Strnad 
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