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Informace z jednání předsednictva Českého krasobruslařského svazu 

konaného on-line formou dne 23. 9. 2020 

 

 

1. Informace předsedy  

Předseda ČKS zahájil mimořádné jednání P ČKS a návazně se zabýval některými 

velmi důležitými body: 

 

a/ Pokyny pro pořadatele akcí ČKS v době Covidu 

Předseda ve spolupráci s předsedou STK připraví tento dokument do 24. 9. a 

zašle P ČKS ke schválení per rollam. 

Ekonomka se ve spolupráci s Evou Hrdličkovou spojí s pořadateli soutěží ČKS do 

konce roku a připraví pro předsednictvo možný systém extra finanční podpory 

pořadatelských klubů s ohledem na současné i budoucí epidemiologické 

podmínky k organizaci akcí. 

 

b/ Dotace NSA 

Byl vyhlášen program Můj klub 2021. Na základě výzvy předsedy sekretariát 

obeslal kluby a vyvěsil informaci na webu ČKS. 

 

 

2. Kontrola posledního zápisu a plnění úkolů P ČKS  

 

a/ Mezinárodní soutěže v ČR 

P ČKS souhlasilo per rollam s podporou mezinárodních soutěží z kalendáře ISU 

a zapojení ČKS do pořadatelství těchto soutěží, a to na základě rozpočtů 

předložených pořadateli PRM v Olomouci a PIC v Praze. K tomu došlo ještě před 

eskalací počtu pozitivně testovaných na nový koronavirus. Následně GS 

komunikoval se zástupci pořadatelů a shodli se na tomto: 

 

- Olomouc 

Zástupkyně klubu za současné situace informovali GS o zrušení soutěže. Pokud 

by se však zázrakem situace v ČR stabilizovala, je stále klub v Olomouci na 

pořadatelství připraven. 

 

- Praha 

Z důvodu nemožnosti postavit mezinárodní sbory rozhodčích i technického 

panelu, bude Prague Ice Cup zrušen jako mezinárodní soutěž z kalendáře ISU.  

P ČKS rozhodlo, že místo mezinárodní soutěže bude uspořádána povinná 

kontrolní soutěž pro členy reprezentace ČR a členy všech dalších projektů ČKS 

(kromě těch, kteří se dlouhodobě připravují v zahraničí, nebo se ve stejném 

termínu případně zúčastní jiné mezinárodní soutěže z kalendáře ISU). Soutěž 

bude v kategoriích tanečních párů a sportovních dvojic uspořádána jako 

pohárová, tedy s možností přihlášky i pro další páry, které se chtějí kvalifikovat 
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na M ČR. V seniorských kategoriích sólo pak bude možné plnit kritéria účasti na 

M ČR seniorů. 

 

V rámci VH požádala i zástupkyně SC Brno Irena Holoubková, zda by ČKS 

případně podobným způsobem nepomohl s pořadatelstvím mezinárodní 

soutěže Santa Claus Cup v prosinci 2020. I s tím P ČKS per rollam souhlasilo, ale 

čeká na předložení rozpočtu. S paní Holoubkovou je také dohodnuta záložní 

varianta pro případné uspořádání seniorských mistrovských soutěží sóla, SD a 

TP, pokud by se nemohlo konat Mistrovství 4 zemí o víkend dříve v Cieszyně 

(Polsko). 

 

 

b/ výběrové řízení PR od 1. 1. 2021 

Členové P ČKS se dohodli, že ČKS vyhlásí výběrové řízení na zajištění PR a marketingu 

svazu od 1. 1. 2021 na dobu dvou let. Bude osloven Dr. Jirousek s požadavkem na 

přípravu výběrového řízení.  

Vzhledem k časové náročnosti bude projednáno na řádném zasedání v říjnu. 

 

 

Ostatní úkoly jsou průběžně plněny, případně řešeny v části „Informace 

z komisí“. 

 

 

4. Informace a návrhy z jednání komisí  

 

Trenérsko-metodická komise 

 

a/ Talent 

i/ podzimní kemp PRTM a SCM, 8. – 11. 10. 2020, Příbram   

P ČKS schválilo per rollam rozpočet kempu s tím, že by všichni účastníci měli 

uhradit příspěvky na náklady kempu takto: 

členové SCM – 500 Kč 

členové PRTM – 1000 Kč 

kandidáti PRTM a členové PPRTM druhým rokem – 1500 Kč 

nově zařazení do PPRTM - 2500 Kč,  

trenér závodníka bez licence min. II. třídy - 2 500 Kč. 

 

Předsedkyně TMK představila program a lektory kempu. 

Vedoucí PRTM rozešle pozvánky. Členům SCM již byla informace o kempu 

rozeslána. 

 

ii/ listopadový kemp PRTM, 13. – 17. 11. 2020, Kravaře   

Vedoucí PRTM představil návrh programu, včetně toho, že by v rámci kempu 

proběhly kontroly videí z kontrolní soutěže PIC. 

P ČKS kemp schvaluje. 
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Předsedkyně TMK žádá vedoucího PRTM o zaslání koncepce tohoto kempu. 

 

iii/ prosincový kemp PRTM cca 19. – 22. 12. 2020   

P ČKS se spíše kloní k organizaci kempu, žádá vedoucího PRTM o zaslání 

programu.  

Předsedkyně TMK žádá vedoucího PRTM o zaslání koncepce tohoto kempu. 

Místo bude upřesněno. 

Ke konečnému schválení dojde na příštím jednání v říjnu. 

 

 

Předseda ČKS ve všech těchto případech apeluje na to, aby se vedoucí 

plánovaných VT zamysleli nad počty účastníků v případě „přitvrzení“ 

hygienických opatření (tedy připravili další varianty VT). 

 

Předsedkyně TMK zároveň žádá o vytvoření systému a metodiky plateb členů. 

Ekonomka již takovýto dokument předložila, znovu ho tedy upraví a předloží 

na příštím jednání P ČKS.  

 

iv/ Nabídka od pana Čupa (HDTS) 

Nabídka se týká diagnostiky kondičně-koordinačních schopností sportovce, 

aplikace mentální přípravy a mentální rozvoj sportovců, zdravotního stavu, 

regenerace, správného stravování, výživy, pitného režimu atp.  

P ČKS schvaluje návrh M. Škorničkové, aby při kempu v Příbrami došlo 

k jednání se zástupci firmy s následnou přípravou smlouvy, kterou projednají 

na kempu přítomní členové P ČKS. 

 

v/ přímá podpora pro členy PRTM/PPRTM 

Předsedkyně TMK žádá o vytvoření systému, ne nahodilá rozhodnutí. Zároveň 

žádá i o rozšíření podpory na děti v PPRTM. 

 

P ČKS systém podpory schvaluje, vyjde se z návrhu ekonomky a vedoucího 

PRTM, doplní se PPRTM. Konečnou verzi schválí přítomní členové na kempu 

v Příbrami. Nutno dořešit užití dotace, kdo bude schvalovat případné další 

využití.  

 

vi/ smlouvy pro trenéry SCM, PRTM/PPRTM 

Předsedkyně TMK žádá o vytvoření smluv pro trenéry, kteří mají děti zařazené 

v projektech ČKS.  

P ČKS schvaluje, ale návrh těchto smluv musí vzejít z TMK. 

 

vii/ změny v obsazení SCM 

Předsedkyně TMK předložila změny v obsazení SCM (budou publikovány na 

webu ČKS) a výši přímé podpory členů SCM, které P ČKS per rollam 

odsouhlasilo. 
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b/ Testy výkonnosti 

P ČKS schválilo per rollam Organizační směrnici pro testy výkonnosti platnou 

pro sezónu 2020/2021 a úpravy v dokumentu Metodika testů, které vyplynuly ze 

zářijových seminářů ČKS. Oby dokumenty jsou v konečném znění publikovány 

na webu ČKS. 

P ČKS schvaluje seznam komisařů platných od září 2020 (také je již publikován 

na webu ČKS). 

 

P ČKS schvaluje složení komisí pro testy výkonnosti: 

 

Most (26.-27.9.2020) 

- sobota: M. Škorničková (vedoucí), P. Římalová Lehká, M. Matloch 

- neděle: K. Kamberská (vedoucí), M. Škorničková, P. Římalová Lehká 

 

Kopřivnice (3.10.2020) 

- S. Židek (vedoucí), V. Milčinská, P. Kaška 

 

 

Žádost K. Outulné – plnění testů „na dálku“ (zasláním videa).  

S tím P ČKS nesouhlasí. Ale je možné udělat testy ve stejném rozsahu v zemi, 

kde sportovec trénuje. Takováto možnost bude přidána i OSTV. Zatím bylo 

řešeno vždy předsedkyní / předsedou TMK. Přípravou směrnice je pověřena 

STK. 

 

Ellen Slavíčkové bylo předsedkyní TMK dle testů splněných v USA schváleno 

v červenci 2020 uznání testu č. 7 - juniorského. 

 

Předsedkyně TMK představila podnět k zamyšlení, aby i komisaři pro testy 

výkonnosti měli stejný systém vzdělávání, jako rozhodčí nebo členové 

technického panelu. P ČKS se záměrem souhlasí. 

 

c/ Reprezentace 

P ČKS schválilo per rollam přidělení částek sportovcům do jejich 

reprezentačních smluv pro sezónu 2020/2021 a vzalo na vědomí přehled 

bonusů, které si sportovci vyjeli v rámci prověrek výkonnosti. 

 

M. Březina byl pozván k soutěži GP Skate America. 

 

Vzhledem k podmínkám Maďarské vlády na vstup do země byla po dohodě se 

všemi trenéry a sportovci kompletně zrušena účast českého týmu na soutěži 

Budapest Trophy. 

 

J. Bělohradský se ze zdravotních důvodů odhlásil z Nebelhorn Trophy. 
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d/ vzdělávání trenérů 

i/ Zkoušky trenérů  

Zkoušky v Ostravě úspěšně splnilo:  

9 absolventů školení licence C 

5 absolventů školení licence B 

 

 

Ekonomka svazu  

 

a/ Čerpání rozpočtu 2020 

P ČKS projedná návrhy na vyčerpání zbývajících prostředků při jednání v říjnu, 

půjde se tímto směrem: 

- vyšší podpora soutěží ČP a Poháru ČKS v návaznosti na nastolené hygienické 

podmínky (viz bod 1 dnešního zápisu) 

- podpora dalších kempů talentových projektů ČKS (viz bod TMK)  

- přímá podpora trenérů, kteří mají sportovce v talentových projektech ČKS (viz 

bod TMK) 

- podporu klubů, kteří mají reprezentanty a členy talentových projektů 

 

 

b/ Odměny za práci pro ČKS 

Předseda KR informoval, že komise stále vyplácí hodinové odměny dle směrnice 

ČKS, kdežto u akcí pořádaných jinými komisemi jsou částky i mnohonásobně 

vyšší.  

Vyšší částky odpovídají předloženým rozpočtům, které vycházejí z ochoty 

přednášejících za tyto částky přednášet. 

Členové P ČKS se zamyslí nad celým systémem odměn a proberou na příštím 

jednání. 

 

 

Sportovně technická komise 

 

a/ Smlouva s V. Mrázkem - přenosy 

P ČKS schvaluje částku za přenosy v sezóně 2020/2021 ve výši 1 000 Kč za den 

soutěže. V případě technických problémů a nepublikování průběžných výsledků 

bude částka poměrně pokrácena.  Smlouvu připraví Eva Hrdličková ve spolupráci 

s Evženem Milčinským. Fakturace bude probíhat měsíčně. Dobu, po kterou 

přenos nefungoval, oznámí paní Hrdličkové členové obsluhy ISU SH.   

 

P ČKS zároveň na návrh předsedy STK diskutovalo o možnosti přenosů ze soutěží 

na YouTube prostřednictvím střižny od společnosti Kumi, která by byla 

obsluhována v rámci obsluhy ISU SH dodávané svazu E. Milčinským. P ČKS ukládá 

předsedovi STK, aby poslal ekonomce návrh rozpočtu. Konečná podoba se schválí 

na příštím jednání. 
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b/ Kalendář soutěží 

- M ČR SB 2021 

Přihláška KK Pardubice přišla STK emailovou korespondencí dnes spolu se žádostí o 

navýšení dotace. P ČKS projedná na příštím zasedání. 

 

P ČKS z principu nesouhlasí s navýšením dotace, ale upraví pravidla tak, aby bylo 

jasné, že je možné požadovat startovné u nemistrovských kategorií (Přebory), 

pokud toto bude jasně řečeno v rozpisu soutěže. 

 

c/ Přihlašovací systém na soutěže ČKS 

Předseda STK seznámil s přípravami systému, na VH o něm bude informovat kluby. 

Systém je již funkční. Klubům ale přišlo pouze vstupní heslo, nikoliv přihlašovací 

jméno. Půjde druhý email s omluvou a nápravou. 

 

 

d/ Nové kluby 

 

Sportovní klub Příbram, z.s.  

– možné IDČ 103 – všechny podklady i platba doručeny 

 

Kraso Club Valašské Klobouky – možné IDČ 99 – všechny podklady i platba 

doručeny 

 

P ČKS jejich registraci schvaluje. 

 

 

e/ Přestupy a hostování 

 

Předseda STK seznámil P ČKS s přestupy a hostováními ze zářijového přestupního 

termínu. U některých přestupů jsou ještě oslovovány mateřské kluby, s ověřením 

zaplaceného výchovného. Část přestupů ještě není úplně dořešena (např. 

nedohledané platby).   

Seznam platných hostování byl aktualizován na Extranetu ČKS. 

 

 

Komise rozhodčích 

 

a/ Složení KR 

P ČKS bere na vědomí složení KR, které předložil její předseda F. Baudyš, a 

rozdělení činností jednotlivých členů takto: 

 

František Baudyš, předseda – koordinace činností, komunikace s P ČKS a sekr.; 

Renata Schejbalová - nominace VR sólo na soutěže v ČR, zápisy KR; 
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Richard Kosina - nominace na MZ, nominace tanečních rozhodčích a TP na 

soutěže v ČR; 

Hana Kuglerová - nominace VR a TP pro soutěže SB, organizace školení a 

seminářů pro SB 

Žofie Jarolímová - nominace TP sólo a SD 

Martin Ošmera - evidence odrozhodovaných závodů a vytvoření statistiky, 

organizace školení a seminářů pro sólo a SD. 

 

b/ Seznamy činovníků 

KR ve spolupráci s A. Rybářovou aktualizovala seznamy rozhodčích, vrchních 

rozhodčích a technického panelu ČKS. Upravené seznamy jsou publikovány na 

webu ČKS, v kompletní verzi včetně kontaktů pak na extranetu ČKS. 

 

c/ semináře SB:  

Upřesnění ze zápisu 6/2020 - seminář pro rozhodčí SB se uskuteční 29.11.2020 

dopoledne před závodem Jihlavský ježek. 

Poplatek účastníků 500,-Kč na účet svazu.  

Přednášející Hana Kuglerová.  

 

P ČKS s návrhem semináře a rozpočtu souhlasí. 

 

d/ nominace skupin SB na MS 

Nominační soutěže: 

Seniorky – Challenge Series Mozart Cup Salzburg, 21.-23.1.2021 (dvě skupiny) 

Juniorky – Challenge Series Mozart Cup Salzburg, 21.-23.1.2021 (tři skupiny), 

pokud soutěž neproběhne, bude nominační závod při MČR v Pardubicích, pak 

bude nutno zajistit alespoň  dva cizí TS/TC do panelu.  

Platí povinnost účasti na MČR týmů, které se chtějí zúčastnit MSJ SB a MS SB. 

 

P ČKS s návrhem H. Kuglerové a H. Charyparové souhlasí. 

 

e/ Žádost R. Hauzera – rozhodčí OBO 

Předseda KR obdržel od Roman Hauzera požadavek na zařazení rozhodčích 

OBO do seznamu rozhodčích ČKS, byť pod čarou.  

 

P ČKS tento návrh projednalo a rozhodlo: 

P ČKS bere na vědomí, že existují mimo soutěžní systém ČKS takzvané „Klubové 

soutěže“. 

Jelikož vzdělávací systém rozhodčích ČKS je nastaven již pouze na oficiální 

systém ISU SH, mohou tyto soutěže rozhodovat všichni rozhodčí, které 

organizátoři pozvou, tzn. i ti, kteří nejsou v platném seznamu rozhodčích svazu 

na příslušnou sezónu. 
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Tyto soutěže nemohou obdržet žádný příspěvek svazu. Organizátoři se mohou, 

ale nemusí, při financování řídit Ekonomickými směrnicemi ČKS. 

 

 

5. Různé 

a/ GDPR 

P ČKS ukládá GS, aby kontaktoval Mgr. Straubovou, která učinila svazu nabídku, 

že zkontroluje platnost všech svazových dokumentů ohledně GDPR. Případné 

finanční náklady P ČKS schválí na příštím jednání. 

 

 

Informaci zpracovali S. Židek a K. Oubrecht.      


