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Informace z jednání předsednictva Českého krasobruslařského svazu 

konaného on-line formou dne 5. 11. 2020 

 

 

1. Informace předsedy  

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

důležitými body: 

 

a/ Jednání s předsedou ČOV Kejvalem 

Dle avizovaného osobního pozvání předsedy Kejvala se jednání uskutečnilo ve 

čtvrtek 29.10.200 v 10,00 hodin v sídle ČOV. Důležitým bodem byla příprava 

našich případných olympioniků, info o přípravách organizátorů LOH v Tokiu a 

ZOH v Pekingu, kvalifikační kritéria atd. Byla jasně deklarována informace obou 

pořadatelů, že se olympiády uskuteční a že toto je nezbytné motivačně 

prezentovat našim reprezentantům, kteří mají ambice se na OH kvalifikovat. 

Otázkou byla i případná pomoc ČOV svazu při realizaci žádosti o MS v Praze. 

Plénum ČOV bylo opět přesunuto z 10. 11. 2020, zatím na neurčito.  

 

b/ IDP Novice 2019-20 v Ostravě 

Organizační tým IDP, spolu s GS svazu, zpracovali vyúčtování a závěrečnou 

zprávu pro ISU DvC a odeslali v předepsaném termínu. 

 

Zatím zůstává plán zorganizovat poslední kemp v Ostravě v květnu 2021.   

 

c/ Žádost o ME 2023 

Náš svaz nebyl vybrán Councilem ISU pořadatelem ME 2023 v Ostravě (vybrány 

Helsinki/FIN). 

P ČKS souhlasí s tím, aby se podala žádost opět na r. 2024 (a případné další roky 

dle vypsání ze strany ISU) a současně, aby se začala projednávat možnost 

uspořádání MS v Praze. P ČKS schvaluje přípravnou skupinu: předseda, 

místopředseda, ekonomka svazu a GS svazu.  

 

 

2. Řešení problematiky dopadů na ČKS, které vyplývají z Usnesení Vlády ČR ze 

dne 30. 10. 2020 č. 1112 o prodloužení nouzového stavu do 20. 11. 2020  

 

a/ Kluby a soutěže 

 

Kompenzace klubům: 

P ČKS upravilo své rozhodnutí z 15. 10. takto:  

 

1/ Klubům bude poskytnut příspěvek na zvýšené náklady na činnost v době 

koronavirových opatření v základní výši 10 000 Kč paušálně na 1 členský klub (tj. 

klub přijatý VH) a dále navýšený o 300 Kč za každého sportovce do 18 let věku 

(ročník narození 2002 a mladší), trenéra a rozhodčího, kteří jsou registrováni 
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v novém registračním systému ČKS k datu 5. 11.2020. Rozhodčí a trenéři musí 

být zároveň uvedeni v platných seznamech rozhodčích, resp. trenérů, pro 

současnou sezónu (zároveň dojde k odečtení duplicit trenér – rozhodčí, trenér 

sportovec). 

 

2/ Klubům, kterým budou (nebo na jaře byly) P ČKS zrušeny soutěže ČKS 

(mistrovství republiky, Český pohár, Pohár ČKS, mezinárodní soutěže 

z kalendáře ISU) bude poskytnut příspěvek na úhradu nákladů, které klubu 

vznikly při přípravě těchto soutěží, ve výši 10 000 Kč pro každou soutěž Poháru 

ČKS a 20 000 Kč pro každou ostatní jmenovanou soutěž.  

 

Hlasování 4 PRO, 1 PROTI (předsedkyně TMK). 

 

P ČKS schvaluje konkrétní rozdělení na kluby, které připravil předseda STK, a 

schvaluje také Metodický pokyn, který připravil GS ve spolupráci s ekonomkou. 

 

 

b/ Reprezentace 

Předseda podal informace od vedoucího sekce krasobruslení Victoria VSC, 

Tomáše Vernera, o přípravě tréninkového procesu sportovců pod smlouvou na 

ledě ŠKODA Icerinku. Pokud bude vše schváleno právníky, tak tréninky VSC 

začnou v pondělí 9. 11. 2020.  

 

P ČKS pověřuje předsedu a místopředsedu jednat s NSA o možnosti zapojení 

reprezentantů a výběrových dětí (mimo smluvních sportovců Victoria VSC) do 

přípravy na významné kvalifikační soutěže pro šampionáty ISU a přípravy na 

mistrovství Visegradu. 

P ČKS pověřuje sekretariát, aby následně obeslal sportovce jmenované 

v předchozím odstavci, a jejich trenéry, s informací o kempu/kempech, který by 

pro ně uspořádal ČKS v „bublině“ v souladu s doporučeními nařízenými 

příslušnými orgány (NSA, hygiena) a s možností zajištění připojení pro jejich on-

line výuku. Sportovci a trenéři by pak neprodleně museli závazně potvrdit účast 

na tomto kempu ČKS, bude-li jej možné zrealizovat. Kemp/kempy by byl/-y 

uspořádán/-y v nejbližším možném termínu a trvaly by dle finančních možností 

ČKS a dle délky omezujících opatření pro sport v ČR.  

 

c/ soutěže v ČR 

Předseda STK informoval o návrzích možného re-startu soutěží po uvolnění 

podmínek pro sportování. Teoreticky je možné uspořádat i tři soutěže v jednom 

víkendu, ale bude problém s obsazením činovníků i obsluhy ISU SH. Ve hře je 

případně i posunutí dat juniorské i žákovské republiky (v návaznosti na 

předpokládané prodloužení hokejových sezón). 
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3. Kontrola posledního zápisu a plnění úkolů P ČKS  

 

a/ GDPR 

Paní Hrdličková zaslala paní Straubové všechny podklady + spolu s GS některá 

vyjasnění. 

 

b/ poptávkové řízení PR od 1. 1. 2021 

Splněno. Uzávěrka nabídek je 8. 11. 2020. 

 

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

z komisí“. 

 

 

4. Informace a návrhy z jednání komisí  

 

Ekonomka svazu  

 

a/ Čerpání rozpočtu 2020 

Z příspěvků na ledovou plochu je zatím vyfakturováno pouze 729 tisíc od 32 

klubů, chybí faktury 31 klubů. 

Z příspěvků za ČP/MČR je vyřízeno 23 sportovců (částka 134 tisíc), chybí dalších 

16 sportovců. 

U SpS chybí dočerpat cca 121 tisíc ve dvou klubech. 

Nutno také dořešit položku „materiál“ pro program Talent). Návrh je zbývající 

částku použít na vybavení vedoucí SCM, vedoucích detašovaných pracovišť SCM, 

případně i vedoucího PRTM tablety se speciálními programy pro trenéry. 

 

b/ Odměny sekretariátu 

P ČKS projednalo a schválilo celoroční odměny sekretariátu. 

 

 

Sportovně technická komise 

 

a/ Zrušení soutěží 

P ČKS rozhodlo, že ruší v souladu s usnesením vlády o uzavření sportovišť další 

soutěže: ČP Orlová, Hradec Králové, Příbram, SB Jihlava (Ježek) a Pohár ČKS Ústí 

nad Labem, Třinec, Teplice.   

 

Po dohodě s paní Irenou Holoubkovou zaslal GS na ISU oznámení, že soutěž SB 

Santa Claus Cup v Brně letos nebude pořádána jako ISU, ale pouze klubová. 

 

 

b/ Odměny členů STK  

P ČKS schvaluje návrh předsedy STK na odměny členů komise za práci pro ČKS 

ve druhém pololetí 2020.  
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Trenérsko-metodická komise 

 

a/ Talent 

i/ „Desatero slušnosti“  

TMK připravilo dokument Pravidla sportovního na výcvikových kempech ČKS. 

P ČKS dokument schvaluje. 

 

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

Z důvodu pokračujících koronavirových opatření P ČKS kemp ruší. 

  

iii/ prosincový kemp PRTM cca 27. – 29. 12. 2020   

Kemp bude řešen dle vývoje situace v ČR. 

 

iv/ Nabídka SportMind 

Předsedkyně TMK zaslala P ČKS smlouvu. Na základě emailové diskuse došlo 

k jejímu doplnění a úpravám. GS ještě dořeší daňově-dotační záležitosti. 

Konečné znění smlouvy bude schváleno per rollam.  

 

v/ přímá podpora pro členy PRTM/PPRTM 

P ČKS schválilo per rollam návrh smlouvy na poskytnutí těchto příspěvků. 

 

vi/ smlouvy pro trenéry SCM, PRTM/PPRTM 

P ČKS schvaluje konečné znění smlouvy a ukládá GS připravit ve spolupráci 

s Dr. Jirouskem a účetní variantu Dohody o PP pro trenéry, kteří nemohou 

fakturovat. 

 

 

b/ Reprezentace 

Soutěže z kalendáře ISU: 

- zrušeny Bergamo, Sofia, Innsbruck, Záhřeb;  

- zatím platí Varšava, Dortmund, Budapešť (Santa Claus). 

 

GS se snaží všechny členy repre dohlásit na soutěže v Dortmundu a Budapešti. 

Problémem je zajištění účasti našich rozhodčích. 

 

P ČKS bere na vědomí aktuální seznam sportovců v databázi CPM Chodov: 

Martin Bidař, Elizaveta Zhuk, Matyáš Bělohradský, Daniel Mrázek, Eliška 

Březinová, Natálie Taschlerová, Filip Taschler. 

 

c/ vzdělávání trenérů 

Předsedkyně TMK představila body ze včerejšího on-line jednání TMK a 

rozdělení úkolů mezi členy a spolupracovníky i vedoucí zodpovědných 

„krasobruslařských úseků“ (K. Kamberská – část sólo, G. Žilková-Hrázská – tance, 

J. Charyparová – SB, P. Bidař – SD). Připraven bude kompletní metodický 
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materiál pro licenci C, trenér III. třídy, a lektory bruslení a dále metodický 

materiál pro licenci B a licenci A pouze v části krasobruslařské specializace 

(obecná část probíhá společnou výukou s ostatními sporty v rámci fakult). 

P ČKS souhlasí s tím, že bude vytvořen základní metodický materiál, zřejmě 

v tištěné podobě, a z něho přes QR kódy odkazy na další výuková videa. 

Rozpočet bude představen na základě podkladů a osnov od jednotlivých 

spolupracovníků. 

 

d/ odměny TMK  

P ČKS schvaluje návrh předsedkyně TMK na odměny členů komise za práci pro 

ČKS ve druhém pololetí 2020. 

 

e/ navýšení přímých dotací členů SCM – tance   

P ČKS schvaluje návrh TMK, že z původně plánové rezervy na přímé odměny 

členů SCM obdrží TP Cimlová – Hlavsa a sourozenců Taschlerových navýšení 

původních částek na úhradu zvýšených nákladů přípravy v Itálii.  

 

f/ Cvičení na webu ČKS 

P ČKS schválilo per rollam, že bude na webu ČKS odkaz na pravidelná cvičení. 

M. Škorničková dohodla s paní Sylvou Mičánkovou baletní cvičení tento čtvrtek 

(5.11.2020), a to jedno pro děti do 10 let a druhé pro děti nad 10 let. M. 

Škorničková dohodne s paní Mičánkovou možnost tato cvičení natočit a 

následně publikovat na YouTube kanále ČKS. 

S. Židek zkusí domluvit i cvičení s tanečníkem Patrikem Ulmanem a jogínkou 

Šárkou Cenkovou. 

 

V ideálním případě by tato cvičení byla každý týden po dobu zavření sportovišť.  

 

 

Komise rozhodčích 

 

a/ Nominace na šampionátu ISU  

P ČKS souhlasí s návrhem KR. 

 

b/ Nominace na MM ČR 2021, Cieszyn (POL) 

P ČKS souhlasí s návrhem KR.  V případě nutnosti změn v této nominaci 

pověřuje P ČKS řešením F. Baudyše a R. Kosinu ve spolupráci s GS. 

 

c/ Rozpočet školení nových TP SB  

P ČKS dodatečně schvaluje rozpočet akce, včetně praktické části zkoušek a 

vyzývá KR, aby rozpočty předkládala vždy v souladu se směrnicemi ČKS.  

 

d/ Odměny členů KR  

P ČKS schvaluje návrh předsedy KR na odměny členů komise za práci pro ČKS ve 

druhém pololetí 2020. 
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5. Různé 

 

 

Příští jednání P ČKS se uskuteční 26. 11. 2020 v 10 hodin on-line.  

 

 

 

Informaci zpracovali: S. Židek a K. Oubrecht. 

 

      

 


