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Informace z jednání předsednictva Českého krasobruslařského svazu 

konaného v Praze ve dnech 13. a 14. 1. 2021 

 

 

1. Informace předsedy  

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

důležitými body: 

 

a/ Řešení problematiky dopadů na ČKS, které vyplývají z Usnesení Vlády ČR o 

prodloužení nouzového stavu do 22. 1. 2021 a přechodu na 5 stupeň PESa. 

 

Momentálně probíhá tlak ze strany NSA a ČUS, aby došlo k úpravě opatření pro 

sport v systému PES. To by umožnilo tréninky ve vnitřních prostorách i ve stupních 

5 (pouze 2 osoby) a 4 (6 osob) a při pravidelném testování sportujících i ve více 

lidech. K případnému přijetí ale nedojde dříve, než po 22. 1. 2021. 

 

i/ soutěže v ČR 

P ČKS proto rozhodlo, že vzhledem k pokračujícímu omezení tréninkových 

možností ruší i únorové mistrovské a pohárové soutěže, jmenovitě: M ČR 

juniorů, TP a SD žákovských kategorií a Přebor seniorů České Budějovice (včetně 

navazujících soutěží ČP), M ČR SB Pardubice a M ČR žákovských kategorií 

Kopřivnice, ČP Břeclav a Pohár ČKS Brno (TJ Stadion), Most, Kuřim (HB Kraso 

Brno). Kluby obdrží kompenzace dle Covid B (předsedkyně TMK nesouhlasí). 

Rozhodnutí o březnových soutěžích bude učiněno dle ne-/prodloužení opatření 

Vládou ČR. 

 

STK navrhuje, aby pořadatelům mistrovských soutěží bylo nabídnuto pořadatelství 

stejných M ČR v roce 2022. V případě, že nebudou mít zájem, tak se vypíše klasické 

výběrové řízení. 

 

P ČKS nesouhlasí a budou vypsána nová výběrová řízení. 

 

ii/ dotazník na kluby a trenéry 

TMK navrhne do 18. 1. 2021 dotazník pro kluby a trenéry ohledně současných 

tréninkových možností a dalšího výhledu + ochoty klubů organizovat soutěže do 

konce sezóny. 

 

 

2. Kontrola posledního zápisu a plnění úkolů P ČKS 

 Úkoly jsou průběžně plněny, případně řešeny v části „Informace z komisí“. 

 

 

3. Příprava poptávkového řízení PR a Marketingových služeb 

P ČKS se dohodlo, že na únor 2021 provede objednávku konkrétních činností 

s Petrem Juříčkem a smlouva s vítězem poptávkového řízení by byla uzavřena 
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od 1. března 2021. Část týkající se eshopu a získávání partnerů ČKS by byla 

řešena v rámci s.r.o. Bude nutné smlouvy konzultovat s právníkem a daňovým 

poradcem.  

 

Do řízení se přihlásily 3 subjekty: Petr Juříček /stávající poskytovatel/, SPR Media a 

MCentra-Machu – Kateřina Machů. 

 

P ČKS se dohodlo, že poptávkové řízení povede ze strany ČKS E.Milčinský. 

Členové P ČKS znovu společně prošli všechny tři nabídky a projednali okruh 

dotazů, které budou k jednotlivým účastníkům mít. 

 

Účastníci se představili v pořadí SPR Media (prezentovala paní Martina 

Kučerová), Petr Juříček (spolu se spolupracujícími kolegy Jiřím Kratochvílem a 

Pavlou Švancarovou) a Communio s.r.o (prezentovala paní Kateřina Machů s 

paní Michaelou Nágelovou, jako odbornicí na krasobruslení, a další kolegyní 

zaměřenou na marketingu). 

 

P ČKS požádalo všechny účastníky, na základě diskuse, o upřesnění jejich 

nabídek, především v oblasti financí, do 21. 1. 2021. Následně se P ČKS sejde na 

on-line jednání v pondělí 25. 1. 2021 od 20 hodin a rozhodne o vítězi 

poptávkového řízení. 

 

 

4. Informace a návrhy z jednání komisí  

 

Sportovně technická komise 

 

a/ Nákup techniky – natočení a rozbor jízd bruslařů 

V příštím roce bude třeba pouze zakoupit počítačový program Coach’s Eyes. 

E. Milčinský se domluví s A. Rybářovou na zakoupení programu. Je nutné zjistit 

přesné licenční podmínky (jednorázová investice, nebo roční poplatek). 

 

E. Milčinský zajistí registraci dronu, dohodne pojištění s paní Hrdličkovou a 

zorganizuje do poloviny února setkání J. Sviatka, P. Kašky, P. Starce, M. 

Škorničkové a J. Žilky, aby došlo k „rozjetí“ systému a zaučení obsluhujících. 

 

 

b/ úprava pravidel  

P ČKS schvaluje upravený dokument „Pravidla ČKS - náplně SB pro sezónu 

2020/2021“, a to úpravu číslování u náplní kategorie Masters. 

P ČKS dále schvaluje doplnění dokumentu „Pravidla ČKS - systém mistrovských 

soutěží“ o chybějící kategorie SB. Vzhledem k tomu, že M ČR SB 2021 bylo 

zrušeno, stala se úprava nominačních kritérií pro SB nadbytečnou a v tomto znění 

publikována nebude.    
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P ČKS dále schvaluje, že do dokumentu „Úpravy a doplňky pravidel ISU“ bude 

přidán odsek „4. Antidopingová pravidla“, který dostatečně reflektuje požadavek 

ISU na přímé zařazení dotyčných pravidel ISU do pravidel ČKS. Do tohoto odseku 

bude ještě přidán odkaz na dokumenty ADV ČR a odkaz na souhrnnou stránku na 

webu ČKS. P ČKS zároveň souhlasí s nutností překladu v dokumentu zmíněného 

Communicationu ISU 2344. Překladem byla pověřena Jitka Mokrá. Následně bude 

překlad publikován v sekci pravidel ČKS „Antidoping“. 

 

P ČKS ukládá GS všechny dokumenty dotvořit a publikovat na webu ČKS. 

 

 

c/ registrace členů ČKS u zahraničních klubů  

Sekretariát informoval P ČKS o oznámení předsedkyně klubu TJ Slavoj Český Těšín 

o registraci řady jejích členů v polských klubech.  

 

Je nutné upravit Registrační řád a Pravidla a uvést je do souladu s Pravidly ISU 

(možnost startu v jedné sezóně pouze za jednu členskou federaci ISU, tj. není 

možné reprezentovat dva kluby ze dvou různých členských federací na soutěžích, 

a to i domácích pohárových a/nebo mistrovských a/nebo inter(mezi)klubových, 

v rámci jedné sezóny; pro registraci v ČKS sportovců, kteří nejsou občany ČR, 

bude před první registrací nutný souhlas federace, za kterou dosud startovali 

a/nebo, které jsou občany, dle pravidel ISU je možné tento souhlas nahradit 

čestným prohlášením zákonných zástupců, pokud se sportovec nikdy 

nezúčastnil soutěže v zemi, které je občanem). 

 

 

Ekonomka svazu  

 

a/ Dotace NSA 2021 

GS s paní Hrdličkovou podali P ČKS informaci, že dotace Repre, Talent a Svaz byly 

sloučeny do jedné o třech podčástech. Základní administrativu to sice zjednoduší, ale 

požadavky na rozpočet v jednotlivých částech jsou až příliš podrobné, některé části 

žádostí jsou těžko srozumitelné. 

NSA vypsala na 4. 1. on-line seminář. Termín podání žádostí je 22. 1. 2021. 

 

Dle závěrů ze semináře NSA by naštěstí předložené rozpočty neměly být 

součástí rozhodnutí, bude nutné dodržet pouze celkové částky jednotlivých 

oblastí (tj. Reprezentace, Talent a Organizace sportu).  

K. Oubrecht a E. Hrdličková za pomoci Adély Rybářové připravili všechny 

podklady a formuláře k dotaci. Drobné nejasnosti by měly K. Oubrecht a 

E.Hrdličková vyřešit při přímém jednání s NSA v pátek 15. 1. 2021. 

 

 

 

 



                                                                P ČKS 13. + 14. 1. 2021 
 

4 

 

b/ Změny v odměňování 2021 

Na základě úpravy ve zdanění zaměstnanců dojde od 1. 1. k poměrně slušnému 

navýšení čistých mezd. Zároveň je možné přidělit zaměstnanci místo stravenek 

paušální finanční náhradu.  

Ekonomka proto společně s GS navrhli, aby se zaměstnancům ČKS od 1. 1. 2021 

přidělil „stravenkový paušál“ ve výši 55 Kč za odpracovaný den. Zároveň, v rámci 

spravedlivého přístupu, navrhli ekonomka a GS úpravy dalších odměn v ČKS, a 

to v rámci DPP nebo fakturace. 

P ČKS s návrhy souhlasilo. 

 

 

Trenérsko-metodická komise 

 

a/ Talent 

i/ Smluvní odměny trenérům 

Předsedkyně TMK děkuje trenérům, kteří do 31. 12. 2020 odevzdali hodnocení 

sportovců dle podmínek smlouvy. Předsedkyně TMK uplatnila sankci 10% 

ponížení odměny u trenérů, kteří tak neučinili.  

 

ii/ Kempy ČKS 

Pokud to bude možné, tak by se v dubnu nebo květnu uspořádal kemp Rafael. 

P ČKS pověřuje předsedu dohodou s hlavním trenérem kempu.  Pokud by 

nešel zorganizovat tento kemp, udělal by se náhradní kemp SCM a PRTM. Další 

kempy by pak byly v obvyklém systému. 

 

iii/ Talentovaná mládež ČKS 

Paní Hrdličková připravila dokument Metodika pro oblast talentované mládeže 

ČKS 2021. Členové P ČKS jej do příštího jednání projdou a opřipomínkují 

(především pak vedoucí SCM a vedoucí PRTM). 

 

 

b/ Reprezentace 

Tomáš Moravec oznámil emailem ze dne 3. 1.2021 ukončení kariéry. 

 

Damián Malczyk 

- smlouva SCM – byla paní Malczyk podepsána na svazu v pondělí 11.ledna 

s původním textem + bylo podepsáno i ukončení smlouvy PRTM 

 

P ČKS rozhodlo, že klubu v Č.Těšíně bude doplacen příspěvek Covid za členství 

sportovce v SCM 9-12/2020. 

Trenér Rakowski obdrží úplatu dle smlouvy pro trenéry Talentované mládeže. 

Předložené doklady k čerpání částek přímé dotace SCM za 4.Q 2020 již není 

možné proplatit (termín čerpání byl do konce roku 2020). 
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GS seznámil P ČKS s požadavky zodpovědných trenérů na účast sportovců/párů 

v mezinárodních soutěží z kalendáře ISU, které jsou zatím stále plánovány od 

půlky února dále. 

 

Členové VSC stále mohou pokračovat v tréninku. G. Reshtenko zůstal 

v Petrohradě, kde má dohodnuté tréninky s předními ruskými bruslaři ve 

skupině trenéra Rukavitsyna (mj. Aliev, Ignatov, Nugumanova), a to až do konce 

ledna. SD Zhuk/Bidař odletí v neděli 17. 1. 202021 do Moskvy na tréninkovou 

stáž v týmu paní Mozer. Většina tanečních párů pokračuje v přípravě v Itálii 

(Egna, Milán). Juniorské páry Kuciánová/Vochozka (SD) a Zelená/Novák (TP) 

v podstatě momentálně nemají možnost tréninku v ČR, proto již do konce 

sezóny neplánují žádné mez.soutěže. V podobné situaci jsou i ostatní členové 

SCM v sólových kategoriích.  

 

 

c/ vzdělávání trenérů 

 

i/ seminář VSC - návrat ke sportu po Covid-19 

Seminář se uskutečnil on-line 7. 1. 2021. Předsedkyně TMK nominovala vedoucí 

SCM, vedoucí detašovaných pracovišť SCM a vedoucího PRTM, a dále po dohodě 

s vedoucí probíhajícího školení I.třídy, licence A, K. Kamberskou, dohodla i účast 

frekventantů tohoto školení. 

 

ii/ příprava skript 

P ČKS jednání odložilo na příště. 

 

 

Komise rozhodčích 

 

a/ Nominace R na mezinárodní soutěže  

Egna Dance Trophy (6.-7.2.2021) – Jitka Mokrá 

Open Ice Mall Cup Eilat (17.-20.2.2021) – Miroslav Mišurec 

Challenge Cup Hague (25.-28.2.2021) – Markéta Horklová 

 

 

5. Různé 

a/ GDPR  

K.Oubrecht a E.Hrdličková požádali paní Straubovou o kontrolu a aktualizaci 

dodatků smluv s dodavateli, která řeší problematiku jejich sdílení osobních dat 

členů a pracovníků ČKS. 

 

b/ Termín VH ČKS 2021  

P ČKS schvaluje předběžný termín VH ČKS 2021 v sobotu 15. nebo 22. 5. a 

ukládá Evě Hrdličkové zjistit možnosti pronájmu sálu na VŠEM. 
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Příští jednání P ČKS se uskuteční v prvním únorovém týdnu. Termín bude 

upřesněn, dle vývoje publikace nového PESa pro sport a publikace výsledků 

jednání Councilu ISU.  

 

 

 

Informaci zpracovali: E. Milčinský a K. Oubrecht.  


