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Zápis č. 1/2018 
z jednání komise STK konané v úterý 05.06.2018 v Praze, sekretariát 

ČKS,Václavské náměstí 838/9 
 

Přítomni:  E.Milčinský, J.Mokrá, J.Sviatko, P.Bidař 
  
Omluveni: B.Říhová        
 
 
Program: 
 

1) Kontrola posledního zápisu STK 
2) Rozdělení úkolů jednotlivých členů STK 18-22 
3) Úkoly z VH 2018 
4) Úkoly z P-ČKS ze dne 25.5.2018 
5) Nový registrační systém 
6) Úprava Pravidel a Směrnic ČKS 
7) Různé 

 
1. Kontrola posledního zápisu STK 

přetr 
 

2. Rozdělení úkolů jednotlivých členů STK 2018 – 2022 
 

Milčinský Evžen – žebříček ČP, Pravidla 
Mokrá Jitka – překlady pravidel SSb, GDPR, úprava směrnic, pravidla 
Sviatko Juraj – žebříček ČKS A, B, kalendář závodů - evidence 
Říhová Blanka – přestupy, přestupní řád,  
Bidař Petr – žebříček ČKS C, schvalování rozpisů pohárových závodů  
 
 

3. Úkoly z VH 2018 
a/ Úprava Registračního řádu s ohledem na právní předpisy související s 
ochranou osobních údajů, konkrétně Nařízení Evropského parlamentu č. 
216/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) 
 
Z:  Mokrá    T: 31.7.2018 
 
 
b/ Komisím ČKS zpracovat jednací řád komise, který bude ukládat 
komisím povinnost vyhotovovat zápisy z jednání a ukládat je v 
sekretariátu a dále zveřejňovat informace z jednání na stránkách ČKS 
  
Z: Sviatko   T: do 31. 7. 2018 
Úkol splněn jednací řád předložen 5.6.2018. 
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C/ Upravit Pravidla v krasobruslení (Zásady pro rozhodčí) a Organizační 
směrnici pořádání pohárových soutěží ve věci jednoznačného určení 
způsobu nominace vrchních rozhodčích na soutěže 
 
Z: Mokrá   T: do 1.7.2018 (Zásady pro rozhodčí)KR,  
     T: do 1.9.2018 (OSPS) STK 
 
 
 

4. Úkoly z P-ČKS ze dne 25.5.2018 
 
 a/ GDPR 

GS, sekretariát a STK připraví ve spolupráci s právní kanceláří registrační 
formulář a směrnici pro použití osobních dat fyzických osob správcem.  
 Z: za STK Mokrá T: ve spolupráci s sek. a GS 

 
b/ úpravy dokumentů a pravidel ČKS 
Z18/04: KR navrhuje úpravu dokumentů týkající se pravidel ČKS: 
- vypracování a zveřejnění před zahájením soutěžní sezony jednotného 
dokumentu obsahujícího náplně všech kategorií včetně uvedení délky 
programů, systému a délky rozjížděk, hodnocených komponentů a 
srážek. 
- chronologické číslovaní zveřejňovaných dokumentů. 

 
 STK souhlasí bude upraveno po upřesnění nových pravidel po kongresu 
ISU. 

 
Z18/04: KR navrhuje zavedení pravidelného školení pro DATA, REPLAY a 
VIDEO operátory ISU systému hodnocení a otevření možnosti vyškolení 
na tyto funkce pro zájemce z řad rozhodčích, trenérů, bývalých závodníků 
i jiných zájemců. 
 

Komise STK nesouhlasí z důvodu rozporu se smlouvou zajišťující 
obsluhu  ISU SH a navýšení ekonomických nákladů pro pořadatele.  

 
 

 
 
   b/ aplikace pro registrace ČKS 
  Z18/04: - smlouva s Mgr. Silným je uzavřena včetně termínů dodání 
jednotlivých modulů; je nutné zohlednit GDPR a registr sportovců 
 
Do 30. 5. by měl ČKS obdržet první modul – registrace.  
Nutno domluvit s P. Silným, aby přidal výstupy ve formátech 
požadovaných MŠMT (.csv, .xls, .pdf).  
Z: E. Milčinský     T: neprodleně 
 
Nutno objednat tiskárnu karet – O: STK + sekretariát,  

T. do 31. 7. 2018 
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a) soutěž Českého poháru – ISU systém – max. 30závodníků v kategorii (1 
soutěž za víkend) – finanční podpora ČKS 
b) soutěž Poháru ČKS  - ISU systém (malá sada) – Pohár A – 30 
závodníků; náplně Českého poháru; Pohár B – 36 závodníků; náplně nižší 
(jako nyní) – finanční podpora ČKS 
c) soutěž Poháru „C“ – OBO hodnocení – 36 závodníků; náplně Poháru B; 
žebříček veden pouze v oficiálních kategoriích ČKS  

 
 
 
d/ Úpravy dokumentů 
 
Z18/04: - přestupní řád – výchovné; v návaznosti na dosavadní praxi a 
problematické stanovování výše výchovného v rámci dohadovacího řízení 
doporučuje STK úpravu systému výchovného včetně výše: 
a) na výchovné by měl nárok každý mateřský klub a bez jeho úhrady by  

nebyl přestup povolen, resp. P ČKS schválen; přestup by byl definován 
již od kat. nováčci; ohlašovací povinnost pouze u kat. Adult a pokud je 
registrovaný sportovec mladší 6 let (před kat. nováčci) 

b) výše výchovného:  
ml. a st. nováčci dívky a nováčci chlapci – 2.000 Kč    
nejml.ž. – 3.000 Kč 
ml. žactvo – 4.000 Kč 
žactvo – 5.000 Kč 
junioři, senioři – 7.000 Kč 

c) pokud mateřský klub investuje do sportovce vlastní finanční prostředky  
vyšší – doporučuje STK řešit podporu individuální smlouvou mezi 
klubem a závodníkem 
 
Z. Říhová    T:30.6.2018 

 
 

5. Nový registrační systém 
Viz úkoly a body z kontroly zápisu P-ČKS 
 
 

6. Úprava Pravidel a Směrnic ČKS 
Pravidla a směrnice budou upraveny v návaznosti na změny dle 
rozhodnutí kongresu ISU. 
Náplně jednotlivých kategorií dodá TMK 
 
 

7. Různé 
- Zřídit svazovou mailovou adresu pro Petra Bidaře  
- Odměny pro rozhodčí při MČR mimo dotaci 

 
  


