
                                                                P ČKS 26. 06. 2020 
 

1 

 

Informace z jednání předsednictva Českého krasobruslařského svazu 

konaného v Praze dne 26. 6. 2020 

 

 

1. Informace předsedy  

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

důležitými body: 

 

a/ JGP Czech Skate 2020 v Ostravě 

Předseda P ČKS seznámil s: 

- jednáním s L. Vaňkátem (daňový poradce ČKS) dne 25. 6. 2020. Byl dohodnut  

postup financování položek rozpočtu přes CFS s.r.o. 

Předseda OV JGP zpracuje návrh rozpočtu spolu s ekonomkou svazu a 

jednatelkou CFS. 

 

- MŠMT nepřidělilo, vzhledem k novým kritériím pro JGP žádnou dotaci (ISU JGP 

nelze pořádat každoročně, a tedy spadlo mezi soutěže kategorie C); předseda 

projednával tuto situaci s paní Petrou Vozobulovou (ředitelkou odboru sportu 

MŠMT). Svaz tak přišel dopředu o významnou položku rozpočtu JGP. 

 

- hygiena - doporučení WHO pro mezinárodní akce. Předseda určí zástupce OV 

v Ostravě, který si vezme tuto problematiku na starosti a zkontaktuje 

hygienickou stanici MSK. Jelikož je v celém světě velmi neutěšená situace 

v dalším šíření nového Covid-19, nelze zdaleka předpokládat naplněný stav 

startujících. I ISU zatím čeká s přerozdělením původně stanovených kvót 

jednotlivým federacím.  

 

- nečekanou, ale nezbytnou rekonstrukcí OSTRAVAR ARÉNY, která v podstatě 

zcela omezí použití šaten v koridoru chodby směrem ke vchodu do Atletické 

haly. Předseda tuto situaci řešil s vedením OA přímo na místě a byla přijata 

opatření, která by situaci při organizaci JGP v Ostravě vyřešila.  

 

- výsledky jednání se členy „ostravské části“ OV JGP. Stanovili si maximální 

možnost úspor, ale samozřejmě při dodržení dostatečné kvality služeb, jak jsou 

účastníci v Ostravě zvyklí. 

 

  b/ činnost PR skupiny 

Dne 8. 6. 2020 byl spuštěn eshop. 

 

P. Juříček připravil kalendář pro sezónu 2020/21 z fotek našich sportovců. 

Kalendář bude v prodeji na eshopu, bude rozeslán na členské kluby a 

zúčastněným sportovcům a skupinám SB. Nutno dořešit fakturaci mezi CFS a 

ČKS (bylo rovněž součástí jednání předsedy s p. Vaňkátem). 
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c/ VT s trenérem Rafaelem Arutyunyanem 

Aktuálně:  

Z jednání předsedy prostřednictvím Messengeru v pondělí 22. 6. vyplynuly 

neočekávané komplikace vzhledem k velkému šíření koronaviru na území USA a 

stanovených restrikcí v oblasti cestování. Bylo přijato s trenérem Rafaelem, M. 

Březinou definitivní stanovisko, že zatím nelze akci realizovat.  

 

Předsednictvo proto revokuje své usnesení a letošní akci Projektu Rafael z výše 

uvedených poznatků ruší. 

 

d/ Výroční zpráva 2019 

P ČKS schvaluje Výroční zprávu za rok 2019 předloženou předsedou a E. 

Hrdličkovou a ukládá E. Hrdličkové její publikaci na webu ČKS a v systému 

MŠMT. 

 

e/ VH ČUS 

ČKS zastupoval předseda S. Židek. Staronovým předsedou ČUS byl zvolen JUDr. 

Jansta. Jednání byl přítomen i předseda NSA, pan Hnilička. 

 

 

2. Kontrola posledního zápisu a plnění úkolů P ČKS  

 

a/ VH 2020 

Vzhledem k místu konání zářijových seminářů ČKS, rozhodlo P ČKS i o přesunu 

VH do prostor VŠEM. 

 

P ČKS schvaluje dokumenty, které byly odeslány předsedům klubů 30. 6. 2020, 

jmenovitě: 

- předběžná pozvánka s návrhem programu VH 

- Rozvaha ČKS 2019 ve zkráceném rozsahu 

- Výkaz zisků a ztrát ČKS 2019 ve zkráceném rozsahu 

- konečné čerpání rozpočtu ČKS 2019 

- návrh rozpočtu ČKS 2020. 

 

b/ zpráva o kontrolních trénincích SCM a PRTM v únoru a března 2020  

P ČKS by chtělo předsedkyni TMK požádat o podrobnější informace a spolu 

s vedoucím PRTM i výhled těchto tréninků do budoucna a stanovení společné 

metodiky pro všechna tři střediska. 

 

Dokument byl předsedkyní TMK předložen a bude publikován na webu v sekci 

Informace TMK. 
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3. Informace a návrhy z jednání komisí  

 

Sportovně technická komise 

 

a/ Pravidla, směrnice a řády 

P ČKS schvaluje konečné znění dokumentů:  

-  Doplňky a úpravy pravidel ISU od 1. 7. 2020 

- Soutěžní kategorie, věkové hranice, náplně programu platné od 1. 7. 2020 a jeho 

součásti: náplně Český pohár, náplně SD, náplně TP, náplně SB, náplně kategorií 

Adult a pro Pohár ČKS.   

- Pravidla – Systém mistrovských soutěží od 1. 7. 2020 

- Přestupní řád od 1. 7. 2020 

Všechny výše uvedené dokumenty jsou publikovány na webu ČKS. 

 

P ČKS bere na vědomí návrh Organizační směrnice pohárových soutěží 

2020/2021, platné od 1. 9. 2020 a žádá své členy a GS o důkladné projití směrnice 

a nahlášení případných úprav předsedovi STK do 31. července 2020. 

 

 

b/ Kalendář soutěží 

Na základě nové koncepce SB v ČR vyhlásí STK výběrové řízení na termín 4 týdny před 

konáním MSJ SB. 

 

Do výběrového řízení se nikdo nepřihlásil, proto P ČKS nabídlo M ČR SB 

pořadatelům pohárové soutěže SB v Pardubicích 13. 2. 2021. Zástupce KK 

Pardubice nabídku předběžně přijal, přihláškový formulář vyplní a zašle po 

jednání Výboru KK, které se uskuteční v srpnu 2020. 

 

 

c/ Žádost o registraci kubu 

HC Vajgar Jindřichův Hradec, z.s. – možné IDČ 102 – všechny podklady i platba 

doručeny – předáno na schválení STK 

 

P ČKS registraci klubu schvaluje. 

 

 

Ekonomka svazu  

 

a/ Přímá podpora sportovců - M ČR + ČP 

Ekonomka podala P ČKS informaci o některých problémových čerpáních a návrhy 

řešení.  

Na příští rok připraví ekonomka s paní Hrdličkovou návrh úpravy těchto smluv. 
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b/ Smlouvy M ČR 

Na základě zkušeností ze stávající sezóny (vyúčtování M ČR žactva) navrhne 

ekonomka drobné úpravy smluv pro pořadatele.   

  

c/ Ekonomické směrnice 

Ekonomka předložila návrhy úprav ekonomických směrnic. P ČKS je schvaluje. 

Konečná verze směrnic je publikována na webu ČKS. 

 

 

Trenérsko-metodická komise 

 

a/ Talent 

VT rok 2020: 

VT SCM se v Příbrami uskutečnilo 22. – 25. 6 2020. Rozpočet VT schválilo P ČKS 

per rollam 8. 6. 2020. Zúčastnili se především členové detašovaného 

pracoviště Praha. Předsedkyně TMK seznámila P ČKS s hodnocením tohoto 

soustředění. Dokument bude publikován na webu v sekci Informace TMK. 

V rámci VT proběhlo testování sportovců od společnosti HDC. Výsledky budou 

uloženy na sekretariátu. P ČKS doporučuje, aby stejným testováním prošli i 

sportovci, kteří se nemohli VT v Příbrami zúčastnit. Vedoucí SCM s vedoucími 

DP dohodne termíny a místa tohoto testování, předběžně 4. 8. na ZS v Kuřimi a 

dohodne se také dotestování TP a SD z Padoku. 

 

Předsedkyně TMK také představila „Hodnocení VT PPRTM, PRTM Příbram 

2020“. Dokument bude publikován na webu v sekci Informace TMK. 

 

P ČKS souhlasí s návrhem TMK, aby se obnovily testy na suchu a doplnily se i 

„konkursem“ na ledě. Detaily připraví TMK na příští jednání. 

 

P ČKS souhlasí s přípravou instruktážního videa se základní baletní metodickou 

řadou, které by připravila S. Mičánková.  

 

 

b/ Testy výkonnosti 

Předsedkyně TMK zaslala P ČKS upravený dokument „Testy výkonnosti – popis a 

metodické pokyny od 1. 7. 2020“ a odkaz na videa s předělanými testy 1 - 4 a 

s testy pro kategorie sportovních dvojic a tanečních párů. 

P ČKS je schvaluje. Kompletní materiály a videa jsou publikovány na webu ČKS 

v sekci Dokumenty k Testům výkonnosti. 

 

TMK potvrzuje termín semináře nových TV 4. 9. v Praze od 16 hodin přednáška a 

od 18 hodin led na ZS Hasa. 
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c/ prověrky výkonnosti 

P ČKS rozhodlo o posunu prověrek na termín 28. a 29. 8. 2020 v Ostravě.  

P ČKS schvaluje pozvánku na prověrky výkonnosti a ukládá GS její publikaci na 

webu. Vzhledem k očekávanému velkému počtu startujících, především 

v kategorii juniorek, je nutno posunout začátek prověrek již na čtvrtek 27. 8. 

2020. 

 

P ČKS schvaluje předběžné a širší sbory komisařů a ukládá GS kontaktovat 

postupně jmenované komisaře až do naplnění požadovaných počtů. Konečné 

sbory se schválí per rollam. 

 

DVO a obsluha ISU SH – zajistí Evžen Milčinský.  

 

P ČKS obdrželo od trenérek K. Kamberské a E. Horklové oznámení o vytvoření 

nové juniorské sportovní dvojice Lucie Datlová / Radek Jakubka a žádost o to, 

aby mohli v rámci prověrek výkonnosti předvést krátký program.  

P ČKS souhlasí s tím, že by pár měl předvést také alespoň prvky z volné jízdy, 

které nejsou součástí KP, případně části VJ, které již bude mít nacvičeny 

(podobně, jako tomu bylo v předchozích letech). 

 

d/ seriál ISU Junior Grand Prix 2020 

Zrušeny byly i JGP Kanady a Japonska. Naopak přibyla v říjnu JGP Lotyšska v Rize. 

Dva organizátoři potvrdí konání JGP do 30. 6. Následně ISU začátkem července 

rozhodne o celém seriálu a v případě uskutečnění se i o přerozdělení kvót.  

 

e/ vzdělávání trenérů 

i/školení a zkoušky 

Odložené školení trenérů III. třídy, licence C se uskuteční v Ostravě při 

prověrkách.  

Zkoušky licence C a opravné zkoušky licence B se uskuteční také v Ostravě při 

prověrkách. 

 

Program a rozpočty těchto školení a zkoušek zašlou S. Židek a K. Kamberská ke 

schválení P ČKS per rollam ihned po vyjasnění rozsahu prověrek a dohody 

s halou a vedoucím školení licence C, Milanem Harantem. 

 

ii/Zásady pro trenéry ČKS  

TMK žádá o posun platnosti nových Zásad od 1. 9. 2020.  

Důvody: 

 - je nutno dokončit školení trenérů licence C dle stávajících pravidel (neměnit 

pravidla v průběhu školení)  

- je nutno zpracovat důkladně podklady od ředitelky VSC k systému vzdělávání 

trenérů dle nových pravidel EU. 

Zásady připravuje K. Kamberská. 

P ČKS souhlasí. 



                                                                P ČKS 26. 06. 2020 
 

6 

 

iii/Trenéři do lavic 

Jedná se o projekt VSC na podporu studia trenérů malých sportů pro udělení 

licence A, trenér I.třídy. VSC vyhradilo pro svaz 2 místa a pro sekci krasobruslení 

VSC také dvě místa. 

P ČKS souhlasí s návrhem TMK na zařazení trenérů B. Heroldové a L. Ovčáčka za 

ČKS a bere na vědomí zařazení T. Vernera a P. Bidaře za VSC 

 

f/ VSC 

i/ jednání na VSC dne 28. 5. 2020.  

Za ČKS se zúčastnili S. Židek a M. Škorničková, za VSC ředitelka L. Kovářová a za 

sekci krasobruslení T. Verner a V. Kopřivová.   

Předsedkyně TMK podala informace z tohoto jednání.  

 

TMK souhlasí s tím, aby v případě, že to bude mít smysl a sportovci/páry budou 

mít odpovídající výkonnost, došlo k zařazení sportovců příslušného věku z VSC i 

do SCM a naopak. Před zařazením bude jasně specifikováno, co bude, která 

strana platit a za co bude kdo zodpovědný. První takovýto případ dořeší TMK 

v případě sourozenců Taschlerových a na srpnové jednání připraví seznam 

nákladů, které bude hradit SCM, a po dohodě s VSC, seznam nákladů, které 

bude hradit VSC. 

 

ii/ M. Škorničková se za Český krasobruslařský svaz zúčastnila semináře VSC  

"Snídaně nad tréninkovými deníky Yarmill", který se konal 29. 6. 2020. 

 

iii/ UNIS 

Prezentace pokračování tohoto projektu VSC se 17. 6. zúčastnil GS. 

V roce 2020 jsou zařazeny a stipendia obdržely Eliška Březinová a Anna 

Dušková. 

Do září 2020 je nutno dořešit návrhy ČKS pro rok 2021. Administrací a 

komunikací s VSC a jednotlivými školami bude GS pověřena paní Hrdličková. 

 

iv/ Stav členů VSC 

M. Bělohradský požádal ČKS o možnost trénovat v Egně, s čímž P ČKS 

souhlasilo. Následně se zjistilo, že k tomu došlo bez řádného projednání 

s vedením VSC a že to může znamenat ukončení spolupráce s R. Arutyunyanem.  

TMK situaci projedná se sportovcem po jeho návratu po operaci. 

Zahraniční partneři SD E. Zhuk a M. Husakov se stále ještě nemohli zapojit do 

tréninkového procesu, nedostanou vstupní povolení do ČR, a to i přes 

intervence ČKS i VSC. 

 

g/ synchronizované bruslení  

H. Charyparová a V. Paulusová připravili podklady k žádosti „Visiting ISU Coach“, 

které GS následně odeslal na ISU. 

Školení trenérů SB se uskuteční v Praze 5. 9. 2020. 
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Komise rozhodčích 

 

a/ KR navrhuje školení členů technického panelu pro SB. Pozvánku vypracovala H. 

Kuglerová. Rozpočet zašle po termínu přihlášek na základě počtu přihlášených.  

P ČKS souhlasí. 

 

b/ Jednání KR proběhne 1. 8.  

 

4. Různé 

 

a/ Kontrola RK na VN 9 v červnu 2020 

Předseda RK podal P ČKS informaci o kontrole komise, která proběhla v sídle ČKS 

ve dnech 19. a 20. června.  

Revizní komise na žádný zásadní problém v účetnictví nenarazila, pouze v závěrce 

roku 2019 byl paní účetní použit nesprávný kurz některých cizích měn (kurz není 

k rozvahovému dni). Dlouhodobý majetek uvedený v rozvaze k 31. 12. 2019  lze 

konečně ověřit na inventurní sestavu (je doložen soupisem), ale bylo potřeba 

účetně opravit chyby z minulých let. 

Při namátkové kontrole nebyly nalezeny přílohy k některým fakturám. Toto 

sekretariát s vedoucím PRTM dohledá a doloží. 

 Co se týče kontroly spolupráce s P. Juříčkem (PR fakturace), tak účelnost byla 

zkontrolována, ale hospodárnost a efektivnost se ověřit nedá.    

RK doporučuje, aby byl kladen větší důraz na přílohy zápisů, které jsou předmětem 

schvalování (např. konečné rozpočty akcí) a aby všechny přílohy zápisů byly 

v originálech řádně číslovány.  

Většina dalších nálezů jsou věci, které lze doplnit, případně RK upozorní na možné 

sankce kontrolních orgánů, když nebudou doloženy (např. zápočtové listy). A 

součástí zprávy budou i některá další doporučení (např. účtování Dohod). 

 b/ Clearance ISU 

GS byl požádán rodiči Samanthy (členka PPRTM) a Zoe Robinson a zástupkyní 

jejich klubu VSK Technika Brno o zajištění Clearance Certificate pro obě 

sportovkyně.   

P ČKS s vyřízením souhlasí. 

 

Americký svaz souhlasil se startem Ellen Sandry Slavíčkové (USK Praha) na 

pohárových a mistrovských soutěžích v ČR od sezóny 2020/2021, ale povolení pro 

mezinárodní soutěže a tedy k udělení Clearance Certificate ISU vydá až k 1.7.2021 

(dle interních pravidel USFSA). 



                                                                P ČKS 26. 06. 2020 
 

8 

 

 

c/ ukončení činnosti sportovců 

P ČKS obdrželo emailovou cestou informaci o ukončení činnosti Anny Duškové ze 

zdravotních důvodů, oznámení Anny ze dne 22. 6. 2020. Anna by u krasobruslení 

ráda zůstala a to tak, že se přihlásila na školení pro technický panel a dále se 

zapojuje trenérsky, zatím jako výpomoc paní trenérce Horklové, od níž získá cenné 

trenérské zkušenosti, aby si následně mohla udělat také trenérské třídy. 

 

P ČKS děkuje Anně za vzornou reprezentaci ČR, včetně zisku prvního historického 

titulu pro ČR na MS juniorů v kategorii sportovních dvojic, a přeje hodně úspěchů 

v náročném studiu i v dalších činnostech pro a kolem krasobruslení. 

 

P ČKS obdrželo emailovou cestou informaci o ukončení činnosti Elizavety Ukolove 

ze studijních důvodů (pobyt v zahraničí), oznámení Elizavety ze dne 25. 5. 2020.  

 

P ČKS děkuje Elizavetě za reprezentaci ČR, včetně účasti na Zimních Olympijských 

hrách 2014 v Soči, a přeje hodně úspěchů v náročném studiu a pevně doufá, že se 

Elizaveta ke krasobruslení v budoucnu jakoukoliv jinou formou vrátí.  

 

 

Příští jednání P ČKS se uskuteční v Ostravě ve středu 26. 8. 2020 od 16:30 hodin.  

 

 

Informaci zpracovali S. Židek a K. Oubrecht.      


