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Informace z jednání předsednictva Českého krasobruslařského svazu 

konaného on-line formou ve dnech 25., 27. a 30. 1. 2021 

 

 

1. Poptávkové řízení PR a Marketingových služeb  

Všechny společnosti zaslali do stanoveného termínu upravené finanční nabídky. 

Nabídky byly vyhodnoceny a do posledního kola řízení byly zařazeny společnosti 

SPRMedia a Petr Juříček. S oběma společnostmi proběhlo 27. 1. on-line jednání, na 

základě kterého předložily do 29. 1. úpravy rozpočtů. Z Jednání P ČKS 30. 1. pak 

ještě vyplynula nutnost dalšího doplnění rozpočtů předložených nabídek tak, aby 

mohly být obě nabídky spravedlivě posouzeny v celé šíři nabízených služeb. Termín 

pro odevzdání je 3. 2. 2021.  

 

Konečné rozhodnutí učiní P ČKS na on-line jednání 4. 2. 

 

 

2. Různé 

 

a/ SportMind - předseda urguje zaslání kontaktů, budou zaslány paní Hrdličkovou 

ihned po podpisu dodatku smlouvy o ochraně osobních údajů 

 

b/ Dotazník na kluby a trenéry  

Předseda prosí předsedkyni TMK o zaslání odpovědí z klubů i na svaz.  

27. 1. 2021 podala předsedkyně TMK informaci, že dotazník zpět poslalo 32 klubů a 

dalších 12 trenérů (někteří další trenéři reagovali zároveň jako předsedové klubů). 

To jsou velmi dobré počty zpětných reakcí. Předsedkyně TMK připraví souhrn 

zpětných vazeb z těchto dotazníků. 

 

c/ testování Dronu  

E. Milčinský podal informace, že po dohodě s Tomášem Vernerem proběhne 

zkouška zařízení při tréninku VSC v neděli 7. 2. od 14 hodin. E. Milčinský žádá 

sekretariát o dodání komponentů systému, které přišly do Prahy, panu Žilkovi, aby 

celé zařízení sestavil a odzkoušel před vlastním testováním na VSC a zaučováním 

našich vybraných trenérů. 

 

d/ ZODM  

E. Milčinský podal informaci o tom, že ČOV zvažuje přesun ZODM až na leden 2023. 

Ve čtvrtek 4. 2. se místopředseda zúčastní on-line jednání pracovní skupiny ČOV 

pro přípravu ZODM. 

 

e/ Volby do Pléna ČOV 

Předseda podal P ČKS informaci, že není možné uskutečnit řádné Plénum ČOV 

spojené s volbami. Proto budou volby do orgánů ČOV probíhat mimo Plénum ČOV, 

v případě souhlasu členů ČOV, a to formou volebního dne v sídle ČOV 26. 2. 2021. 
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f/ Nová žádost o zavedení bublin pro Repre, SCM a PRTM 

P ČKS rozhodlo, že se znovu požádá o povolení bublin pro tréninky členů 

reprezentace, SCM a PRTM v otevřených ZS v místech detašovaných pracovišť SCM. 

Vedoucí DP budou požádáni o předběžné zjištění možností DP. 

 

 

 

Informaci zpracovali: S. Židek a K. Oubrecht.  


