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Informace z jednání předsednictva Českého krasobruslařského svazu 

konaného dne 25. 5. 2018 v Ostravě 
 

1. Úkoly vyplývající z usnesení VH 2018  

(plné znění Usnesení VH najdete na webu ČKS, v sekci „Informace z jednání valné 

hromady“ 

a/ Úpravu Registračního řádu  

Zodpovědná: STK      Termín: neprodleně 

 

b/ Jednací řády komisí ČKS 

Z: předsedové komisí    T: do 31. 8. 2018 

    

c/ Jednotný formulář pro účely vyúčtování nákladů klubů při pořádání soutěží v ISU SH dle 

ekonomické směrnice č. 11 

Z: E. Hrdličková, ekonomka, účetní  T: do 30. 9. 2018 

 

d/ Způsob nominace vrchních rozhodčích na soutěže 

Z: KR, STK  T: do 1.7.2018 (Zásady pro rozhodčí),  

     T: do 1.9.2018 (OSPS) 

 

e/ Zakoupení potřebné techniky pro on-line publikování výsledk 

ČKS tento bod projednalo a konstatovalo, že rozhodnutí VH ČKS nebylo doprovázeno 

navýšením rozpočtu ČKS pro rok 2018, které by umožnilo nákup této techniky.  

Proto P ČKS souhlasí s doporučením předsedy STK, aby byla zjištěna možnost 

instalace SW na jeden z počítačů, které se pro obě sady HW ISU-SH již nepoužívají. 

Kapacita datové karty pro druhou sadu je dostatečná a může se využít i pro „live 

přenosy“ výsledků.  

T: do první soutěže ČKS 

 

f/ Publikovat videa jízd ze závodů hodnocených ISU SH 

GS zjistí u ČOV a/nebo YouTube možnosti publikování videí ze soutěží, bez nebezpečí 

jejich odstranění z důvodu možného porušení autorských práv (hudební doprovod).

  

T: do první soutěže ČKS 

. 

 

2. Statutární orgány ČKS a CFS s.r.o.  

P ČKS uložilo E. Hrdličkové připravit podklady pro provedení zápisu změn statutárních 

orgánů v rejstříku spolků 

 

P ČKS provedlo změny ve statutárních orgánech Czech Figure Skating, s.r.o a pověřilo 

právní kancelář Dr. Jirouska provedením zápisu změn v obchodním rejstříku.  

 

 

3. GDPR  

P ČKS řešilo s právním zástupcem ČKS, Dr. Jirouskem dopady směrnice na fungování 

ČKS a uložilo tyto úkoly: 
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a/ GS, sekretariát a STK připraví ve spolupráci s právní kanceláří registrační formulář a 

směrnici pro použití osobních dat fyzických osob správcem.  

b/ Sekretariát připraví soupis používání osobních údajů fyzických osob, místa jejich 

uložení, přístupy k nim a jejich zabezpečení.  

c/ Sekretariát provede revizi smluv dodavatelů, kteří případně mají přístup k osobním 

údajům fyzických osob a ve spolupráci s Dr. Jirouskem připraví doložky k jejich 

smlouvám.  

d/ Sekretariát provede kontrolu dokumentů uložených na webu ČKS a problematické 

dokumenty upraví nebo ze stránek odstraní. 

 

 

4. Informace z komisí 

   

Ekonomka 

a/ oběh dokladů 

P ČKS souhlasilo s návrhem ekonomky na oběh účetních dokladů ČKS:   

– schválení dokladu – GS, předseda komise, vedoucí akce, zodpovědná pracovnice 

sekretariátu 

- zadání do účetního systému – pracovnice sekretariátu 

– kontrola daňové / účetní správnosti – účetní  

– platba/úhrada – účetní 

Účetní bude pravidelně zasílat ekonomce informace o čerpání rozpočtu a účetní 

sestavy. 

 

b/ příspěvky klubům (ledová plocha) 

P ČKS potvrdilo per rollam rozhodnutí předchozího P ČKS ve věci způsobu přidělení 

finančních prostředků klubům z programu „Organizace sportu“ MŠMT. Konečné 

rozdělení prostředků je publikováno na webu ČKS. 

P ČKS uložilo sekretariátu přípravu a rozeslání smluv klubům. 

 

Komise rozhodčích 

a/ KR bude ve volebním období 2018-2022 pracovat ve složení:  

MUDr. Jana Baudyšová - předsedkyně  

Ing. Richard Kosina 

Ing. Hana Kuglerová 

Mgr. Lucie Murycová 

Mgr. Martin Ošmera 

PhDr. Renata Schejbalová 

 

b/ úpravy dokumentů a pravidel ČKS 

Z18/04: KR navrhuje úpravu dokumentů týkající se pravidel ČKS. 

ČKS připraví konečné znění dokumentů až dle rozhodnutí kongresu ISU 2018. 

Communicationy ISU budou pro svaz překládat L. Murycová (sóla a SD), K. Kamberská 

(tance) a J. Mokrá (SB) za současných finančních podmínek. 

   

c/ školení DRO v ISU SH 
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Z18/04: KR navrhuje zavedení pravidelného školení pro DATA, REPLAY a VIDEO operátory 

ISU systému hodnocení a otevření možnosti vyškolení na tyto funkce pro zájemce z řad 

rozhodčích, trenérů, bývalých závodníků i jiných zájemců. 

P ČKS návrh projednalo a rozhodlo, že vyhlásí výběrové řízení na operátora třetí sady 

HW pro ISU SH. Ta by byla k dispozici v Čechách. 

 

d/ návrh úpravy odměn rozhodčích 

Z18/04: KR navrhuje úpravy ekonomické směrnice – odměny rozhodčích. 

Ekonomka provede propočet a navrhne způsob odměňování činovníků a způsob a 

výši úhrad jejich odměn klubům ze strany ČKS.  

T: do příštího jednání 

 

Sportovně technická komise 

a/ STK bude ve volebním období 2018-2022 pracovat ve složení:   

Evžen Milčinský, předseda 

Petr Bidař 

JUDr. Jitka Mokrá 

Mgr. Blanka Říhová 

Juraj Sviatko, Dis. 

 

   b/ aplikace pro registrace ČKS 

Do 30. 5. by měl ČKS obdržet první modul – registrace.  

Předseda STK domluví s dodavatelem, aby přidal výstupy ve formátech požadovaných  

MŠMT (.csv, případně .xls, .pdf).  

STK a sekretariát jsou pověřeni objednávkou tiskárny pro tisk registračních karet 

s dodáním do 31. 7. 2018. 

 

c/ Kalendář závodů; zpětná vazba – ISU systém Pohár ČKS 

Z18/04: - STK projednala podněty pořadatelů soutěží Poháru ČKS v ISU systému;  

- STK navrhlo pro sezónu 2018/2019 dva variantní modely: 

Bývalé předsednictvo, kterému končil mandát na VH 12.5. se přiklonilo k 

Variantě A: 

a) soutěž Českého poháru – ISU systém – max. 30závodníků v kategorii (1 soutěž za víkend) – 

finanční podpora ČKS 

b) soutěž Poháru ČKS  - ISU systém (malá sada) – Pohár A – 30 závodníků; náplně Českého 

poháru; Pohár B – 36 závodníků; náplně nižší (jako nyní) – finanční podpora ČKS 

c) meziklubové soutěže – OBO hodnocení – ve speciální sekci (Sport pro všechny) – vedení 

kalendáře; zveřejnění rozpisu bez kontroly; možnost zveřejnění výsledků – bez vedení 

žebříčku; libovolné náplně – bez finanční podpory ČKS 

 

P ČKS přehodnotilo původní návrh a přiklání se k variantě B a ukládá STK její 

dopracování. P ČKS zároveň rozhoduje, že v soutěžích OBO bude max. 24 závodníků: 

Varianta B: 

a) soutěž Českého poháru – ISU systém – max. 30závodníků v kategorii (1 soutěž za víkend) – 

finanční podpora ČKS 
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b) soutěž Poháru ČKS - ISU systém (malá sada) – Pohár A – 30 závodníků; náplně Českého 

poháru; Pohár B – 36 závodníků; náplně nižší (jako nyní) – finanční podpora ČKS 

c) soutěž Poháru „C“ – OBO hodnocení – 24 závodníků; náplně Poháru B; žebříček veden 

pouze v oficiálních kategoriích ČKS  

– povoleno zveřejňování soutěže „přípravky“ v oficiálním rozpisu 

P ČKS zároveň souhlasí s kalendáři soutěží ČKS v sezóně 2018/2019.  

Na termíny, na které bylo více zájemců, provedlo P ČKS losování. Losoval předseda svazu 

a předseda STK. Nevylosované závody z Poháru ČKS A, B byly převedeny do poháru ČKS 

C, hodnoceném OBO SH. 

Kalendáře závodů v ISU SH jsou publikovány na webu ČKS. 

 

d/ Úpravy dokumentů 

Z18/04: - přestupní řád – výchovné; v návaznosti na dosavadní praxi a problematické 

stanovování výše výchovného v rámci dohadovacího řízení doporučuje STK úpravu systému 

výchovného včetně výše: 

a) na výchovné by měl nárok každý mateřský klub a bez jeho úhrady by  

nebyl přestup povolen, resp. P ČKS schválen; přestup by byl definován již od kat. nováčci; 

ohlašovací povinnost pouze u kat. Adult a pokud je registrovaný sportovec mladší 6 let 

(před kat. nováčci) 

b) výše výchovného:  

ml. a st. nováčci dívky a nováčci chlapci – 2.000 Kč     

nejml.ž. – 3.000 Kč 

ml. žactvo – 4.000 Kč 

žactvo – 5.000 Kč 

junioři, senioři – 7.000 Kč 

c) pokud mateřský klub investuje do sportovce vlastní finanční prostředky  

vyšší – doporučuje STK řešit podporu individuální smlouvou mezi klubem a závodníkem 

P ČKS s návrhy souhlasí a ukládá STK, aby do 31. 7. 2018 provedla úpravy příslušných 

směrnic a řádů. 

 

e/ ZODM 

P ČKS stanovuje E. Milčinského odpovědným zástupcem ČKS vůči ČOV ve věci přípravy 

budoucích ZODM. 

 

Trenérsko-metodická komise 

a/ TMK bude ve volebním období 2018-2022 pracovat ve složení: 

Mgr. Monika Škorničková - předsedkyně 

Vlasta Kopřivová 

Mgr. Kateřina Kamberská 

Mgr. Eva Horklová 

Barbora Silná 

Miroslava Hájková 

Jan Koudelka 

 

b/ Oblast vzdělávání  

P ČKS souhlasí: 
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i) se žádostí o akreditaci pro školení trenérů II. třídy, licence B a jejím odesláním na 

MŠMT 

ii) s podepsáním smlouvy mezi FTVS UK Praha, aby jednotliví posluchači mohli 

absolvovat všeobecné části školení trenérů II. třídy, licence B i v Praze. Smlouva s 

FTvS MU Brno je stále platná. Posluchači tak budou moci absolvovat všeobecnou 

část v místě, které je bližší jejich bydlišti. 

iii) s rozpočtem tohoto školení a stanoví poplatek na 1 posluchače v částce 11 tis. Kč 

za celý kurz s tím, že se poplatek rozdělí na dvě splátky v letech 2018 a 2019. 

Poplatek za Teoretickou část si uhradí posluchači individuálně. 

 

c/ Opravná zkouška školení III. třídy, licence C  

Termín a místo budou stanoveny předsedkyní TMK, ve spolupráci s M. Harantem a 

V. Milčinskou, kteří budou garantem pro oficiální dokončení uvedeného školení. 

 

d/ společný seminář trenérů a rozhodčích 

P ČKS rozhodlo o termínu školení dne 8. 9. 2018. 

Školení technických sborů by bylo také 8. 9., pokud by se časově nestíhalo, tak 9. 9. 

2018. 

TMK a KR připraví program a doporučí místo konání. 

 

5. Reprezentace  

a/ P ČKS schvaluje složení reprezentačních týmů do prověrek výkonnosti. 

Změny budou publikovány v nejbližší době na webu ČKS v sekci „Reprezentace“ 

 

b/ Prověrky výkonnosti 10. – 12. srpna 2018:  

TMK ve spolupráci s GS připraví pozvánku a časový rozpis. TMK připraví výkonnostní 

kritéria pro účast na soutěžích JGP a pravidla pro nominaci sportovců na soutěže JGP. 

V rámci prověrek proběhne současně kontrola, jak účastníci VT v Ostravě reagovali na 

řadu doporučení směřujících ke zlepšení techniky bruslení i elementů. 

Pozvaným se uhradí ubytování + doprava dle směrnice. 

Komisaře navrhne TMK ve spolupráci s KR. 

T: do příštího P ČKS 

 

c/ spolupráce s R. Arutyunyanem 

V návaznosti na dohodu předsedy svazu o možné budoucí spolupráci a konzultacích se 

širším kádrem sportovců, informovala předsedkyně TMK  

P ČKS, že toto jednání s trenérem Michala Březiny Rafaelem Arutyunyanem proběhne 

při VT Ostrava. 

Konkrétnější návrhy oblasti spolupráce na rozvoji českého krasobruslení projednají 

předseda svazu a předsedkyně TMK. 

 

 

6. SCM ČKS a VSC MŠMT (sekce krasobruslení) 

a/ SCM ČKS 

Z18/04: Zařadit závodníka Lukáše Vochozku (nar. 15. 7. 2003) do SCM ČKS, DP Praha, a to 1. 

7. 2018. 
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- Dle aktualizovaných  informace od MŠMT je možné zařadit již od 1. 5. 2018. 

P ČKS ukládá E. Hrdličkové zaslat sportovci smlouvu člena SCM. T: ihned 

 

b/ VSC, sekce krasobruslení 

Předseda svazu podal informaci o oponenturách na MŠMT. Seznam sportovců 

zařazených ve VSC obdrží ČKS v nejbližší době.  

 

c/ výcvikový tábor Ostrava (květen 2018) 

Účastní se 20 členů a kandidátů PRTM, 9 členů SCM a 7 členů VSC včetně jejich trenérů. 

Hlavním lektorem Rafael Arutyunyan. VT organizuje a vede S. Židek. 

 

 

7. Mezinárodní kalendář soutěží  

 

a/ seriál soutěží ISU JGP 2018 

Z18/04: P ČKS bere na vědomí kvóty, které byly ČKS přiděleny v soutěžích seriálu 

juniorské Grand Prix 2018. 

- kategorie junioři: JGP SVK, AUT, SLO, ARM po jednom místu, CZE tři místa 

- kategorie juniorky: JGP SVK, AUT, SLO, po jedno místu, CZE tři místa  

- kategorie taneční páry junioři: JGP SVK, AUT, LTU, SLO po jednom páru, CZE tři 

páry 

- kategorie sportovní dvojice junioři: JGP SVK, AUT, CHN po jedné dvojici, CZE bez 

omezení 

P ČKS ukládá GS, aby potvrdil všechny kvótní místa přidělená ČKS s výjimkou kategorie SD 

junioři, kde ČKS neobsadí soutěž v Harbinu (CHN). 

Dále P ČKS ukládá GS, aby se pokusil o převod místa v kategorii junioři ze soutěže 

v Jerevanu (ARM) na soutěž v Kaunasu (LTU).  

P ČKS ukládá GS, aby obeslal všechny sportovce, členy středisek ČKS, kteří plánují 

soutěžit v juniorských kategoriích v sezóně 2018/2019, případně další, kteří se již 

přihlásili na juniorské prověrky výkonnosti, aby oznámili ČKS své priority startů 

v soutěžích JGP.  

 

b/seriál soutěží ISU GP 2018 

O pozvání na soutěže ISU GP se mohou dle pravidel ISU v současné době ucházet 

pouze Michal Březina a taneční pár Cortney Mansourová / Michal Češka (plní 

postavení mezi 75 nejlepšími výkony sezóny 2017/2018). 

 

 

8. ISU JGP Ostrava 2018  

S. Židek a K. Oubrecht připravili a zaslali ISU podklady pro rozpis soutěže. Oba také 

jednali v České televizi s ředitelem ČT Sport Jiřím Ponikelským o zajištění přímých 

přenosů a záznamů ze soutěží JGP 2018 v Ostravě a o případném zajištění přenosů i 

z plánovaného finále seriálů GP a JGP v roce 2019. 
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S. Žídek pokračuje v přípravě časového harmonogramu soutěží a přenosů z JGP 

s panem Josefem Kondračinem, vedoucím plánování a skladby programu ČT Sport, 

stejně jako i celkové organizace akce. 

Předseda svazu již dříve zajistil u vedení Moravskoslezského kraje a Statutárního 

města Ostrava finanční příspěvky na tuto akci. 

Podílet finančně se bude, na základě schváleného Projektu, i MŠMT. 

 

 

9. Různé 

 

a/ dotazník ISU – anti-dopingový program ČKS 

GS vyplní On-line dotazník dle požadavku ISU. 

 

 

Příští jednání P ČKS se uskuteční 14. 06. 2018 od 10:00 hodin v Kravařích.  

 

 

 

   Na základě zápisu ze zasedání P ČKS zpracovali S. Žídek a K. Oubrecht. 


