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Informace z jednání předsednictva Českého krasobruslařského svazu 

konaného dne 12. 4. 2019 v Praze 

 

 

1. Kontrola posledního zápisu, vč. plnění úkolů P ČKS  

 

i/ B.Silná zpracuje podmínky pro přijetí TP do PRTM a SCM. 

Vzhledem k předpokládaným změnám pravidel po semináři ISU ve Frankfurtu 

bude konečná verze podmínek dopracována až v létě 2019. 

 

ii/ PR svazu 

P ČKS projednalo následující body představené Petrem Juříčkem: 

• stav přípravy materiálů pro možné partnery 

 

• merchandise 

Řeší se právní náležitosti (např. reklamační řád a pod). 

 

• dárky 

P. Juříček představil návrhy možných dárků, které by reprezentovaly náš svaz při 

různých vrcholných sportovních příležitostech. P ČKS schvaluje částku na výrobu ve 

výši 50 000 Kč.  

 

 

2. Informace předsedy  

 

a/ soutěže ISU 

Předseda v souladu s usnesením P ČKS zpracoval veškeré předepsané formuláře 

ISU, projednal s vedením Ostravar Arény nezbytné informace v souladu s realizací 

plánovaných investic pro zlepšení komfortu diváků i účastníků a některými hotely 

v souvislosti se změnou majitelů. P. Juříček zpracoval nezbytné fotografické přílohy 

sportovišť a hotelů, které jsou plánovány využít. Po důsledné kontrole GS následně 

žádost o pořadatelství Mistrovství Evropy 2022 v Ostravě (10. – 16. 1. 2022) podal.  

 

b/ spolupráce s M. Kučerovou a SPR Media 

Na základě žádosti SPR Media, proběhlo v Ostravě jednání o možném převzetí 

záštity nad Exhibicí za účasti řady světových krasobruslařských hvězd – loučení J. 

Sabovčíka s kariérou v Ostravě 6. listopadu 2019 v Ostravar Aréně.  

P ČKS s převzetím záštity souhlasí za podmínek, které byly předběžně 

odsouhlaseny oběma stranami. Skupina PR svazu dohodnuté podmínky dotáhne 

k realizaci (např. společný trénink členů PRTM a SCM s aktéry této exhibice – 

J.Fernandez, A.Jagudin atd., poskytnutí adekvátního počtu vstupenek svazu). 

 

c/ Louskáček na ledě 

O podobnou spolupráci se svazem požádali i organizátoři uvedené akce. 

Vzhledem k tomu, že se nejedná o účast našich sportovců a je to pouze 
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komerční akce, P ČKS souhlasí s případnou nabídkou využití našich sítí (nových 

médií) za příslušnou úhradu. P. Juříček provede nacenění. Spolupráce by 

případně proběhla čistě na komerční bázi. 

 

 

3. Informace místopředsedy o závěrech společného jednání komisí STK, KR a 

TMK 

Konalo se dne 31. 3. 2019 v Praze 

Přítomni: J. Baudyšová, M. Škorníčková, E. Milčinský, V. Kopřivová, J. Mokrá, J. 

Sviatko, H. Kuglerová, M. Ošmera, R. Schejbalová 

Závěry jednání: 

a/ Soutěže: 

• Závody se od sezóny 2019/2020 budou konat ve dvou pohárových 

soutěžích: Český pohár a Pohár ČKS 

• Pohár ČKS bez dělení na A a B, rozvolněnou náplň pro jednotlivé kategorie 

zpracuje TMK, doba trvání programu bude kratší než v Českém poháru 

• Závodníci z Českého poháru se mohou účastnit max. 2 závodů Poháru ČKS 

a vice versa 

• Klubové soutěže (dříve C) - rozpis a výsledky budou zveřejňovány na webu 

ČKS, žebříček nebude ČKS zpracovávat 

• Pořadatel nesmí kombinovat závod Českého poháru a Poháru ČKS se 

soutěžemi rozhodovanými v OBO systému 

• STK zveřejní na webu ČKS aplikaci pro výpočet časového rozpisu  

• V Českém poháru může pořadatel v kategorii nejmladší žačky, mladší žačky 

a žačky přijmout až 42 závodníků do jedné kategorie, startovné bude zasíláno 

současně s přihláškou na závod, v případě nepřijetí závodníka z důvodu 

naplněnosti kategorie pošle pořadatel startovné zpět 

• Maximální doba trvání závodu je v sobotu od 7.00 do 22.00 hod, v neděli od 

7.00 do 20.00 hod. 

• Online přenos výsledků 

 

 

b/ M ČR: 

• Na MČR bude postupovat prvních 30 závodníků z žebříčku 

• Losování - při M ČR na volnou jízdu do kategorie ml. žactvo a na krátké 

programy se bude losovat podle žebříčku, a to 1. – 12. umístěný v žebříčku losují o 

19. – 30. startovní pořadí, 13. – 30. v žebříčku losuje o 1. – 18. startovní pořadí. Po 

krátkém programu se bude losovat jako nyní, tj. poslední dvě rozjížďky se rozdělí 

na dvě poloviny. Při menším počtu závodníků než 30 se závodníci rozdělí na dvě 

poloviny, větší polovina jede v posledních rozjížďkách/poslední rozjížďce 

 

 

c/ Rozhodčí a technický panel: 

• Počet rozhodčích při závodech Českého poháru min. 5 bodujících včetně 

vrchního rozhodčího, při počtu závodníku 10 a méně min. 3 bodující rozhodčí 
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včetně vrchního, při závodech Poháru ČKS min. 3 bodující rozhodčí včetně vrchního 

• Na závody budou zváni min. 4 členové technického panelu 

• Člen technického panelu musí být k dispozici na všechny kategorie daného 

závodu, bude-li soutěžit závodník, jehož trenér je v příbuzenském vztahu s členem 

technického panelu, může být tento člen asistentem technického specialisty 

• Na závody Českého poháru bude zváno min. 8 rozhodčích, na závody 

Poháru ČKS min. 5 rozhodčích, sbory sestaví vrchní rozhodčí nominovaný svazem, 

který rovněž ručí za dodržování pravidel a pauz v rozhodování 

• Odměny pro rozhodčí a technický panel zůstanou pro příští sezónu ve 

stejné výši, pro závody Českého poháru budou přidány dvě rozjížďky: počet 

závodníků 30 – 36 (480Kč), 37 – 42 (560Kč) 

• Doporučujeme přestávku na večeři 30 min 

• V kategorii juniorek nebude udělována srážka za pád při  3F, 3Lz, 3A a 

jakémkoliv čtverném skoku, v kategorii juniorů nebude udělována srážka za pád při 

3A a jakémkoliv čtverném skoku 

• Od sezóny 2019/2020 bude určen časový limit pro technický panel pro 

zpracování jízdy, a to 2 min. pro krátké programy a volné jízdy do kategorie ml. 

žactva, 2,5 min pro volné jízdy od kategorie žactva, zodpovědný za dodržení času je 

technický kontrolor 

• Komise rozhodčích zavede od sezóny 2019/20 aplikaci tymuj.cz pro 

registraci časových možností rozhodčích na jednotlivé závody, z aplikace komise 

rozhodčích bude vybírat vrchní rozhodčí a organizátoři rozhodčí – zpracuje: 

Baudyšová, Ošmera 

• Losování - při soutěžích Českého poháru a Poháru ČKS před závodem bude 

provedeno losování počítačem, po krátkém programu se volná jízda pojede v 

obráceném pořadí, první pojede poslední umístěný závodník, poslední pojede 

první umístěný závodní, nebude se losovat 

 

d/ Synchro musí dořešit pravidla pro rozhodčí a technický panel ve vztahu k 

funkci trenéra a závodníka – zodpovědné: Mokrá, Kuglerová, Charyparová 

 

4. Projednání příprav Aktivu předsedů klubů ČKS 

P ČKS schvaluje změnu programu Aktivu: 

Bod „PR a marketing svazu – prezentace P. Juříček“ bude přesunut na začátek 

jednání, aby Petr Juříček a jeho kolegové mohli po skončení diskuse k jejich bodu 

pokračovat v jejich dalších naplánovaných služebních činnostech v Praze. 

 

Počet přihlášených klubů: 72 klubů 

Počet omluvených klubů: 14 klubů 

Neozvali se: 7 klubů 

 

5. Projednání příprav VH ČKS 

  

P ČKS schvaluje program VH, pozvánku a jednací řád VH. 
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6. Informace z komisí 

 

Ekonomka svazu  

 

a/ Čerpání rozpočtu 2018 

P ČKS schvaluje konečné čerpání rozpočtu 2018. 

 

Rozpočet ČKS schválený VH 2018 skončil s kladným hospodářským výsledkem ve 

výši 239 975 Kč (při započtení fondů ISU). 

 

Z účetního hlediska skončilo hospodaření ČKS ztrátou -12 370 Kč způsobenou 

především ztrátou ze zrušení Sporokonta ve výši -1 407 386 Kč. K vylepšení 

hospodářského výsledku byly použity fondy ISU (ME v Ostravě). 

 

b/ Návrh rozpočtu 2019 

P ČKS bere na vědomí předběžný návrh rozpočtu 2019 předložený ekonomkou 

svazu a GS a ukládá odborným komisím, aby se zamysleli nad možnými 

úsporami, případně navýšením příjmů z jednotlivých akcí ČKS (semináře, školení 

výcvikové tábory a kempy). Konečný návrh rozpočtu musí být předložen VH ČKS. 

Případná ztráta bude dorovnána z fondů ISU (ME v Ostravě). 

 

c/ Dotace MŠMT 2019 

P ČKS byla schválena dotace z programu TALENT ve výši 4 816 500 Kč, tj. o 916,5 

tisíce více, než v roce 2018. 

 

d/ Ekonomické směrnice ČKS 

P ČKS schvaluje návrh úprav ekonomických směrnic ČKS č. 2 a č. 6 předložené 

ekonomkou. Všechny směrnice budou publikovány na webu ČKS do 1.9.2019. 

 

e/ rozpočet projektu Rafael v LA 

P ČKS bere na vědomí předběžný návrh rozpočtu kempu 6 sportovců a 2 trenérů 

v tréninkovém středisku Rafaela Arutyunyana v Hackensacku. Případný termín 

bude potvrzen po schválení kalendáře ISU a nominací na soutěže Grand Prix 

(projednán i s trenérem Arutyunyanem v Ostravě). Výběr kandidátů navrhne 

předsednictvu ČKS TMK. Náklady budou hrazeny z programu Talent MŠMT. 

 

f/ Čerpání SCM a repre smluv 

P ČKS bere na vědomí stavy čerpání členů SCM a reprezentačních výběrů 

předložené ekonomkou a GS.  

 

g/ Testy Ml. Boleslav 

P ČKS bere na vědomí informaci předsedy RK o nesrovnalostech ve vyúčtování TV 

v Ml. Boleslavi (29. 9. 2018) a rozhodlo, že špatně vyúčtovaná částka bude klubu 
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odečtena z příspěvku na ledy 2019. P ČKS zároveň upozorňuje E. Hrdličkovou, že 

musí vyúčtování testů důsledně kontrolovat. 

 

 

Sportovně technická komise 

  

a/ Žádosti o registraci nových klubů 

 

Orel jednota Žďár nad Sázavou, IČ 488 975 40 – možné IDČ 83 

Klub bude přijat poté, co dojde k zápisu stanov obsahujících krasobruslení 

v rejstříku spolků. 

 

Krasobruslení Teplice, z.s., IČ 790 53 51 – možné IDČ 95 

Všechny náležitosti pro vstup byly splněny. P ČKS souhlasí s přijetím klubu. 

 

Krasobruslařský klub Západ, z.s., IČ 2673924 – možné IDČ 96 

Všechny náležitosti pro vstup byly splněny. P ČKS souhlasí s přijetím klubu. 

 

 

Komise rozhodčích 

 

a/ Školení Technického panelu 

27. 4. 2019 proběhne seminář členů technických panelů ČKS v Hradci Králové. 

V současné době je přihlášeno 12 účastníků. Uzávěrka přihlášek je do 19. 4., proto  

P-ČKS předpokládá plně naplněnou kapacitu. 

 

 

Trenérsko-metodická komise 

 

a/ Projekt Rafael 

P ČKS schvaluje metodický materiál. Dle tohoto materiálu se následně připraví smlouvy 

se sportovci (jejich zákonnými zástupci). 

P ČKS projednalo připomínky Dr. Jirouska. Velký je zejména problém s GDPR.  

P ČKS žádá, aby se K. Tykalová na problematiku podívala a následně s doplněním  

S. Židka připravila návrhy dohod se členy projektu, které předají Dr. Jirouskovi 

k právnímu posouzení. 

 

b/ školení trenérů II třídy 

Termín posledního školení v květnu v Ostravě bude upřesněn dle programu IDP ve 

spolupráci M. Škorničkové a S. Žídka s možností úprav již schváleného programu. 

 

c/ Program IDP Ostrava 
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L. Rakowski zrušil svou účast na projektu IDP i účast svého svěřence Damiana 

Malczyka. Přes snahu předsedy ČKS o změnu názoru L. Rakowského, pan Rakowski 

na svém rozhodnutí trvá.  

Ze zdravotních důvodů se omlouvá z první části projektu IDP Lucie Datlová. 

Trenérka se prvního kempu zúčastní.  

 

P ČKS rozhodlo, že účast závodníků a trenérů ČKS se v rámci IDP snižuje na 5.  

 

 

d/ Testy výkonnosti 

M. Škorničková zaslala P ČKS ukázková videa změny TV od č. 5 do 7. 

P ČKS ale uložilo, aby nejprve vznikl metodický materiál konkretizující dílčí změny 

uvedených TV v písemné podobě a teprve po jeho schválení byla natáčena videa.  

Předsedkyně TMK proto zašle ke schválení do 17. 4. 2019 metodický materiál 

s podrobným popisem jednotlivých prvků testů, které mají být změněny. 

 

 

e/ Hodnocení sezóny 2018/2019 

M. Škorničková představila materiál hodnocení sezóny 2018/2019. Materiál bere P 

ČKS na vědomí. 

 

 

7. Různé 

 

a/ Dotace ČOV - EYOF  

P ČKS schvaluje přidělení částek z dotace ČOV na přípravu sportovců na soutěže 

EYOF. 

Účastníkům EOYF Kláře Štěpánové a Danielu Mrázkovi budou navýšeny jejich 

reprezentační smlouvy.  

 

b/ Příští zasedání P ČKS se uskuteční 17. 5 2019 ve 13,00 hod. v Praze na VN 9.  

 

 

 

Informaci zpracovali S. Židek a K. Oubrecht. 

      


