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Informace z jednání předsednictva Českého krasobruslařského svazu 

konaného dne 7. 10. 2019 v Praze 

 

 

 

 

1. Informace předsedy  

 

a/ Hodnocení výkonnosti, zejména juniorské reprezentace 

Předseda vyjádřil nespokojenost, až na malé výjimky, s výsledky úvodu sezóny, 

které měly zejména u juniorských kategorií zobrazit připravenost jejími 

vystoupeními na ISU JGP. 

Především u juniorek se ukázalo, že vystoupení na Prověrkách nebylo 

náhodným zaváháním, ale pravděpodobně ukázalo na přípravu v průběhu 

celého letního období. 

Nutno pochválit celkové zlepšení tanečního páru sourozenců Taschlerových, 

kterým bude nezbytné pomoci pro další nárůst výkonnosti s cílem kvalitních 

výsledků nejen k MSJ, ale zejména k zahájení soutěží v kategorii seniorů s cílem 

případné účasti na ME, MS a dlouhodobého cíle směrem k ZOH.  

Junioři vystupovali s rozporuplnými výkony, a i oni svými výsledky ne zcela 

uspokojili. Přesto je umístění výrazně kvalitnější než u juniorek. 

 

Senioři mají významné soutěže ještě před sebou, ale dosavadní vystoupení  

E. Březinové rovněž neukázalo na kvalitní přípravu v létě. 

 

Je zcela nezbytný podrobný rozbor a přijetí konkrétních závěrů. 

 

b/ IDP Novice 2019-20 v Ostravě 

Předseda svazu informoval, jako člen organizačního týmu, že v současnosti je 

odesláno na ISU podrobné finanční i organizační hodnocení celého 1. roku. Je 

nezbytné rovněž poděkovat GS svazu za jeho důsledný přístup k těmto 

záležitostem. 

Byly zaslány rovněž veškeré podkladové studijní materiály k oběma proběhlým 

kempům. 

 

V současné době se již podařilo zajistit zejména na 3. kemp v r. 2020 vyučující. 

Předseda, GS a Maria McLean současně připravují žádost o dotaci, vč. všech 

podkladů pro „Development“ komisi ISU tak, abychom naplnili veškeré 

podmínky pro schválení dalšího, závěrečného roku projektu. 

 

c/ Otázka zpracování podkladů pro projekty k MŠMT 

V minulém týdnu obdržely svazy informace o zahájení podávání žádostí svazů 

na projekty Reprezentace a Talent a klubů na projekt Můj klub. 
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Je nezbytné, aby se všichni členové P ČKS těmito otázkami zabývali a výrazně tak 

napomohli sekretariátu splnit nejen termíny, ale především podklady k 

žádostem. 

Je to pravděpodobně poslední zpracování směrem k MŠMT, v příštím roce se 

budeme více zaměřovat na spolupráci s nově vytvořenou Agenturou sportu.  

  

d/ Podpora SD a TP v rámci VSC, sekce krasobruslení Praha 

Je nutno poděkovat vedení sekce krasobruslení při VSC, že se podařilo naplnit 

příslib paní ředitelky VSC, a tak jak SD, i TP bude možno finančně i organizačně 

podporovat. 

Stále nejistá je otázka uvolnění závodnice Zhuk pro náš svaz, a tím získání 

oficiální možnosti SD Zhuk/Bidař soutěžit na závodech ISU za ČKS, a případně 

bojovat o účast na ME a/nebo MS. 

Předseda se spojil s GS svazu krasobruslení Ruska, projednal s ním podrobně 

stávající možnosti a postupy k dosažení uvolnění jejich sportovkyně. 

Nutno konstatovat, že to nebude vůbec jednoduché a pokud, tak jsou ohroženy 

termíny jejich nejbližších plánovaných startů na soutěžích. 

 

e/ Organizační záležitosti 

- Bohužel se částečně komplikuje uspořádání některých soutěží, ale zejména 

MČR juniorů. 

Předpokládáme, že nově vypsaný konkurz na pořadatele dopadne dobře a 

juniorské mistrovství ČR a Přebor ČR seniorů bude mít důstojné prostředí s 

výbornou organizací. 

- Ve spolupráci se statutáry svazu se sekretariátu svazu podařilo naplnit 

veškeré podmínky pro závěrečné schválení investiční dotace na nový hardware 

pro ISU systém hodnocení. 

- Probíhá bez větších problémů výměna nových členských průkazů, a naplňují 

se i předpoklady k uvedení nového systému přihlášek v rámci závodů ČP v život. 

 

f/ PR svazu 

Předseda podal informaci o postupu činností PR skupiny svazu: 

i/ P ČKS schválilo per rollam vytvoření „mediální sekce“ na webu ČKS (P ČKS 

souhlasí s názvem sekce „Napsali o nás“). Naplňovat jí bude PR skupina ČKS.  

 

ii/ Reprezentační bundy  

Většina již je rozdána sportovcům. Fakturace již proběhla. Vše řeší E. Hrdličková.  

 

iii/ Proběhlo jednání majitele firmy Los Křupos, pana Volného, se sportovkyní K. 

Štěpánovou, rodiči a trenérem, které bylo úspěšně zakončeno sponzorstvím. 

V Ostravě proběhlo společné jednání předsedy s majitelem Mgr. Volným. Pan 

Volný má zájem ve spolupráci pokračovat, i když jeho idea není sponzorovat 

hvězdy, naopak podporovat mladé nadějné bruslaře. 
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Předseda s ním bude nadále v kontaktu. Smlouva mezi s.r.o. a Los Křupos 

týkající se podpory K. Štěpánové byla vzájemně schválena a podepsána.  

Podpora je rozdělena na půl do konce roku a do konce sezóny. 

 

iv/ e-shop + smlouva svaz vs. s.r.o. 

P ČKS ukládá jednatelům s.r.o., aby dotáhli zahájení prodeje přes e-shop a 

zároveň dotáhli přípravu smlouvy o spolupráci mezi svazem a s.r.o. zahrnující i 

vymezení reklamní výměny a reklamního zastupování svazu. 

 

 

g/ Příprava MM ČR 2020 

Předseda a GS vytvořili rozpis MM ČR, který byl odeslán na ostatní federace, 

zatím jsme neobdrželi žádnou připomínku. 

Předsedovi se podařilo předjednat dotaci od MSK ve výši 200 000 Kč, která bude 

moci být použita na úhradu ubytování účastníků akce a dále zajistil dotaci pro 

klub BK Ostrava od statutárního města Ostrava ve výši 200 000 Kč, kterou lze 

použít na úhradu nákladů na pronájem Ostravar Areny (o to budou náklady ČKS 

nižší). 

Probíhají jednání s ČT o záznamu soutěže a s možnými partnery, díky kterým by 

se tyto přenosy zaplatili.  

 

 

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

 

a/ Ochranné známky 

Tento týden došlo k dokončení podání žádostí přes datovou schránku ČKS. 

 

b/ Rozstřel MS/MSJ SB 

P ČKS ukládá předsedkyni TMK, aby v termínu do 10. 9. zajistila od VSK Technika Brno, 

oddíl krasobruslení závaznou informaci o tom, bude-li skupina Team Darlings 

startovat v sezóně 2019/2020 v kategorii juniorů nebo seniorů. Dle toho bude 

následně rozhodnuto o případné nominační soutěži v seniorské kategorii. 

Nominační soutěží pro juniorské skupiny určuje P ČKS Zagreb Snowflakes Trophy.   

 

Po informaci klubu VSK Technika Brno, že Team Darlings bude soutěžit 

v seniorské kategorii, rozhodlo P ČKS per rollam, na základě návrhu zástupkyň 

SB v odborných komisích ČKS prezentovaného P ČKS předsedkyní TMK a dle 

informací, že je tento návrh ve shodě s dohodou seniorských skupin, že 

nominační soutěží seniorských skupin bude Amber Cup v Rize. 

 

 1.10. proběhlo jednání předsedkyně TMK se zástupci skupin SB 

 

P ČKS projednalo body, které byly v zápisu zaslány M. Škorničkové včera 

6.10.2019, večer.  
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– úhrada nebo částečná úhrada účastí skupin na seminářích ISU:  

P ČKS upozorňuje skupiny SB, že ani u ISU seminářů pro ostatní kategorie (sólo, 

SD, TP) nehradí účastníkům žádné poplatky a náklady na účast. 

 

- Seminář pro žákovské a mixed age kategorie 

Kategorie mixed age není ISU kategorií, proto P ČKS nevidí důvod k tomu, aby 

byly jakékoliv náklady na kempy této kategorie hrazeny z rozpočtu ČKS, stejně 

jako nejsou hrazeny semináře pro obdobné kategorie ostatních disciplín. 

Seminář pro žákovské kategorie může pro kategorii SB nahrazovat činnost 

PRTM. Otázku rozpočtu a příspěvku ČKS je možné řešit až dle rozhodnutí VH 

ČKS. 

 

- seminář zahraničního lektora v ČR  

Podobně jako u semináře pro žákovské kategorie je možné takový seminář 

uspořádat, ale opět závisí na rozpočtu a ochotě VH ČKS vynaložit více 

prostředků svazu na účely rozvoje SB na úkor ostatních kategorií a/nebo klubů. 

Ale již nyní je například 20% všech nákladů na reprezentaci alokováno na 

neolympijskou disciplínu synchronizovaného bruslení. 

 

- samostatné složky webových stránek 

P ČKS nesouhlasí. Stránky by byly příliš komplikované, už nyní jsou všechny 

soutěže SB v kalendáři soutěží speciálně označovány a i v pravidlech mají 

soutěže SB vlastní dokument náplní. 

 

- testy SB 

P ČKS chápe složitost u této kategorie, nicméně ocení, pokud i pro SB budou 

platit pravidla, která platí i pro ostatní kategorie, tedy včetně plnění testů 

výkonnosti jako nutné podmínky pro účast na pohárových a mistrovských 

soutěžích ČKS. 

 

 

V návaznosti na situaci ohledně nominační soutěže na MS SB 2020 i neustálých 

dalších stížností ze strany některých zástupců SB ohledně M ČR SB a dalších 

soutěží SB v ČR, vyzývá P ČKS zástupce synchronizovaného bruslení v odborných 

komisích ČKS i v klubech, které se skupinám SB věnují, aby předložili jasný a 

nezpochybnitelný návrh materiálu, jak má ČKS postupovat při tvorbě kalendáře 

soutěží SB s ohledem na jiné zájmy vrcholných skupin (seniorské a juniorské 

bojující o právo účasti na MS) a ostatních skupin SB v mistrovských žákovských a 

nemistrovských kategoriích. Dále tyto zástupce žádá o návrhy způsobu 

nominace na MS SB seniorů i juniorů, který ale nemůže být odlišný, než mají 

ostatní kategorie (sóla, páry, tance). 

 

 

 

 



                                                                P ČKS 7. 10. 2019 
 

5 

 

3. Reprezentace  

                                                                                                                                                                                                                                                                                              

a/ Hodnocení výsledků 

M. Škorničková seznámila P ČKS s přehledem, většinou neuspokojivých, 

výsledků sólových kategorií v úvodu sezóny a dále představila materiál 

s rozborem příčin a návrhem opatření na zlepšení těchto výsledků. 

 

1. Setkání s trenéry sportovců – účastníků JGP v sólových kategoriích (první bude 

v Novém Jičíně v rámci VT PRTM) 

- Hovořit o tom, proč výsledky byly takové, jaké byly 

- Vyvodit z toho závěry + určit kontrolní závod, určit postihy, když vývoj 

výkonnosti nebude optimální 

 

P ČKS souhlasí a schvaluje jako kontrolní závody začátkem listopadu pro 

seniorky a juniorky PIC Praha a Warsaw Cup. 

 

2. Důsledně trvat na plnění povinností vyplývajících z Reprezentačních smluv a 

v případě i částečného neplnění realizovat finanční postihy.  

 

3. Díky projektu Rafael vyžadovat vyšší výkonnost. Pokud nebude, dojde 

k vyřazení z projektu, ale s možností návratu v budoucnu při opětovném plnění 

kritérií. 

 

Do budoucna: 

4. Snažit se nabrat raději více dětí do projektů PPRTM, PRTM (kandidáti), aby 

byla vytvořena přirozená konkurence a stanovit přísná pravidla pro setrvání 

v nich. 

 

5. Peníze rozdávat za výkonnost – nový trojitý, čtverný skočený skok, skočený v 

soutěži atd. 

 

6. Peníze odebírat za nevýkonnost  

 

7. Pokud bude reprezentační výkon až ostudný – nechat závodníka zaplatit 

některé náklady spojené se závodem a naopak 

 

8. Dát českému krasobruslení výkonnostní kritéria – např. 2 umístění juniorů do 

první desítky na JGP atd. 

 

 

b/ Ukončení / přerušení činnosti 

Aneta Janiczková oznámila emailem a dopisem dne 25. 9. 2019 ukončení 

reprezentační kariéry ze studijních důvodů. P ČKS děkuje Anetě za reprezentaci 

ČR a přeje jí hodně studijních úspěchů, a doufá, že po završení studia se ke 

krasobruslení vrátí, byť v jiných rolích. 
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Tomáš Kupka – oznámil GS emailem dne 4. 10. 2019 ukončení sezóny 

2019/2020 ze zdravotních důvodů (obnovení zdravotních komplikací z léta). 

Předpokládá, že se do tréninkového procesu bude schopen vrátit až v průběhu 

jara 2020. 

 

c/ mez.soutěže 

P ČKS bere na vědomí změny v nominacích a účastech sportovců / párů na 

mezinárodních soutěžích. Informace podal GS. 

 

Zároveň byl GS požádán o nominace sportovců juniorské kategorie, kteří se 

nezúčastnili prověrek nebo se z nich řádně neomluvili, aby je přihlásil na 

mezinárodní soutěž (především Prague Ice Cup).  

GS navrhuje, v rámci spravedlivých podmínek, aby takoví sportovci zaplatili 

poplatek shodný s poplatkem, který museli hradit samoplátci při prověrkách 

výkonnosti (tedy 1 000 Kč sólo a 1 500 Kč pár, platilo by jednou za sezónu před 

první přihláškou). Tento poplatek samozřejmě nezahrnuje úhradu startovného 

na soutěžích.  

P ČKS souhlasí. 

 

d/ YOG 2020 

Rozhodčí: nominaci zašle předsedkyně KR sekretariátu do konce srpna 2019 

Předsedkyně KR nominovala V. Tauchmanovou. P ČKS s nominací souhlasí. 

 

Sourozenci Taschlerovi vybojovali v seriálu soutěží JGP kvótu pro ČR v tancích. 

GS potvrdil ČOV vyslání 3 sportovců a 2 členů doprovodu (bohužel jeden bude 

následně ubytován mimo vesnici.) 

Konečný termín pro podání přihlášek na ČOV (včetně dodání všech smluv a 

dotazníků sportovců a doprovodu) je 10. 12. 2019.  

 

P ČKS proto rozhodlo, o konečných nominacích takto:  

Kategorie taneční páry - nominace Denisy Cimlové a Viléma Hlavsy. 

Kategorie junioři: VC USK bude nominační soutěží mezi Danielem Mrázkem a 

Lukášem Vochozkou. Vítěz bude nominován na YOG. 

 

e/ přehled mez.startů skupin SB 

Zaslala J. Charyparová a GS s ní seznámil P ČKS. 

 

 

4. Informace a návrhy z jednání komisí  

 

Trenérsko-metodická komise 

a/ Testy výkonnosti 

P ČKS schválilo per rollam komisaře na testy výkonnosti v září / říjnu 2019: 
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Liberec: Kateřina Kamberská - vedoucí testů, Petra Římalová Lehká, Hana 

Křivová 

Kopřivnice: Monika Škorničková - vedoucí testů, Vladimíra Milčinská, Lukáš 

Ovčáček. 

 

P ČKS také vzalo na vědomí proškolení dalších komisařů pro TV, kteří se nemohli 

zúčastnit semináře v Brně. 

 

Konečný seznam komisařů pro testy výkonnosti platný pro sezónu 2019/2020 P 

ČKS schvaluje a je publikován na webu ČKS. 

 

 

b/ Seznamy členů projektů talentované mládeže ČKS 

P ČKS zařazuje od 7. 10. 2019 Barboru Kuciánovou jako sparingpartnerku 

Lukáše Vochozky do SCM ČKS, detašované pracoviště Praha. 

 

P ČKS schvaluje dokument se seznamy členů talentových výběrů ČKS a kritérií 

jejich výběru a setrvání v nich. Soubor je publikován na webu ČKS. 

 

c/ lektoři bruslení, KKK Pardubického kraje 

P ČKS bere na vědomí, že krajská komise uspořádala školení lektorů bruslení ve 

dnech 5. a 6. 10. 2019. Seznam úspěšných účastníků je uložen na sekretariátu. 

 

d/ Prověrky výkonnosti 2020 

P ČKS rozhodlo, že se prověrky uskuteční v termínu 14. a 15. 8. 2020. 

Prověrky se pojedou formou závodu a TMK tomu přizpůsobí nominační kritéria. 

 

 

Komise rozhodčích 

 

a/ Připomínky a návrhy ze semináře SB 

1. Zvážit účastnický poplatek pro jednu sekci svazu - synchronizované bruslení, 

ponechat výši 300 Kč (ve srovnání se seminářem pro sólo, sportovní dvojice, taneční 

páry) 

 

P ČKS nevidí důvod, proč by pro SB měla platit jiná pravidla než pro ostatní. 

 

2. Doporučení pořídit třetí sadu výpočetní techniky (Pardubice nemohou pořádat 

synchro závody vzhledem k tomu, že není k dispozici třetí sada) 

 

Soutěž v Pardubicích se neuskutečnila proto, že informace z komunity SB byla, 

že ve stejném termínu bude Příbram pořádat pohárovou soutěž SB, včetně M 

ČR (a ta také byla v jednom z prvních seznamů soutěží STK). Proto klub 

v Pardubicích (potvrzeno M. Blaťákem) rezervaci ZS zrušil. Příbram následně 

soutěž zrušila. Toto třetí sada nevyřeší, navíc není k dispozici tolik členů 
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technických panelů a obsluhy ISU SH, aby se tři soutěže o jednom víkendu mohli 

uskutečnit. 

 

3. V soutěžním řádu Poháru ČKS chybí v přehledu kategorií kategorie "žactvo 

nejmladší", doporučujeme doplnit. 

 

Nechybí, doporučujeme zástupkyním SB, aby četly pravidla pozorně. 

 

4. Pro soutěže v ČR u kategorie Mixed Age povolit prvek "Unsustained Lift" 

 

P ČKS požádá o konzultaci J. Charyparovou, ale doporučuje, aby náplně v ČR 

byly shodné s náplněmi v mezinárodních soutěžích. 

 

 

b/ Zvýšení kvalifikace rozhodčí SB 

Na závěr semináře SB úspěšně složily test pro zvýšení kvalifikace R SB: 

 

na R II. třídy - Kateřina Zemanová, Dominika Patáková, Dita Šindlerová 

na R I. třídy - Iva Vašáková 

 

c/ nominace členů TP na soutěže Poháru ČKS 

J. Baudyšová podala P ČKS informace, že na soutěže Poháru ČKS je obtížné 

sehnat 4 členy TP, proto P ČKS souhlasí s návrhem, aby byla pořadatelům 

povolena možnost nominovat pouze 3, po schválení předsedkyní KR. 

 

d/ Odměny přednášejícím na školeních 

J. Baudyšová navrhuje, aby se odměny sjednotili, a pokud někomu nevyhovují, 

nemůže pro ČKS přednášet. 

P ČKS souhlasí, ale tento bod se uzavře až za přítomnosti ekonomky svazu. 

 

e/ školení tanečních rozhodčích a členů TP, Olomouc 

KR navrhuje termín při PRM Olomouc. 

P ČKS souhlasí. 

 

f/ P ČKS gratuluje J. Mokré k úspěšnému složení zkoušek a zařazení na listinu ISU 

rozhodčích pro sóla a páry.   

 

 

Ekonomka svazu  

 

a/ Čerpání rozpočtu a repre 

Ekonomka seznámila písemně P ČKS se stavem čerpání rozpočtu a se stavem 

čerpání reprezentačních smluv. 
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Nutno dořešit – odměny členů odborných komisí (pouze DPP), odměny 

činovníkům při MM ČR (DPP).  

V rozpočtu je počítáno s podporou pořadatelů mezinárodních soutěží v ČR 

(Prague Ice Cup a Memoriál Pavla Romana) ve výši 10 000 Kč na každou soutěž a 

to na přímou úhradu nákladů v přidělené výši. 

Ostatní finanční záležitosti byly řešeny v rámci bodu reprezentace. 

 

b/ rozpočty školení a seminářů 

i/ Ekonomka předložila ke schválení rozpočet na zkoušky trenérů III. třídy, náklady 

budou pokryty kladným hospodářským výsledkem vlastního školení. 

P ČKS rozpočet schvaluje.  

 

ii/ Předsedkyně KR předložila ekonomce a ta následně schválila rozpočet a jeho 

čerpání při semináři SB pro sezónu 2019/2020, který se uskutečnil 14. 9. 2019 

v Jihlavě. 

 

iii/ Vedoucí PRTM předložil rozpočet VT v Novém Jičíně, který P ČKS schvaluje.  

 

 

Sportovně technická komise 

 

a/ Přestupy a hostování 

 

P ČKS schvaluje přestup K. Záhorce z klubu KK Plzeň do klubu KK Stadion Praha 

mimo přestupní termín, a to z důvodu změny bydliště.  
 

Předseda STK seznámil P ČKS s přestupy a hostováními ze zářijového přestupního 

termínu. U některých přestupů jsou ještě oslovovány mateřské kluby, s ověřením 

zaplaceného výchovného. Část přestupů ještě není úplně dořešena (např. 

nedohledané platby).   

 

b/ Mistrovství ČR juniorů 

Klub BK České Budějovice se vzdal pořadatelství (hokejisté nevyšli vstříc s přeložením 

zápasů). Předseda STK kontaktoval druhý klub v pořadí výběrového řízení HC 

Strakonice.  

Předseda klubu HC Strakonice, Luboš Parkoš, informoval předsedu STK dopisem 

dne 20. 9. 2019, že klub není schopen M ČR uspořádat z důvodu plánovaných 

rekonstrukcí ubytovacích a stravovacích zařízení. Proto P ČKS souhlasilo per 

rollam s vypsáním nového výběrového řízení, které E. Milčinský publikoval na 

webu ČKS. 

 

c/ Zrušení soutěží  

Předsedkyně SK Kraso Bílina M. Koberová informovala předsedu STK emailem 

dne 29. 9. 2019, že klub ruší Podkrušnohorský pohár v Bílině ve dnech 23. - 24. 

11. 2019. 
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Předsedkyně Spartak Žebrák z.s. H. Křivová oznámila předsedovi STK emailem ze 

dne 4. 10. 2019 zrušení závodu Poháru ČKS dne 29. 2. 2020 z důvodu malého 

množství přiděleného ledu od provozovatele zimního stadionu. Klub ve stejném 

termínu uspořádá pouze Klubovou soutěž.  

 

d/ změny pravidel a úpravy směrnic a dokumentů 

P ČKS schválilo per rollam v období od skončení posledního jednání tyto 

dokumenty: 

 

Pravidla ČKS – kategorie, věk, náplně a hodnocení 2019/2020 

Organizační směrnice pohárových soutěží (2019-20) 

Metodické pokyny a popis testů výkonnosti (platné od 25. 9. 2019) 

Organizační směrnice testů výkonnosti (platná od 1. 9. 2019) 

 

A pověřilo GS jejich publikováním na webu ČKS.  

 

Připomínky ze seminářů v Brně sepsané členkou STK, Blankou Říhovou: 

Určeno pro STK: 

Do organizační směrnice napsat: 

- kdo má právo regulovat počty přijatých závodníků v případě, že se nevejdou do 

časového plánu 

Pořadatel, není nutné psát do směrnice. 

 

- kdo rozhoduje o zařazených kategoriích 

Ředitel závodu ve spolupráci s komisí STK. 

 

- kdo rozhoduje o počtu závodníků na rozjížďce  

Rozhoduje VR s ředitelem závodu. 

 

Pro TMK: 

- náplně: bonusy a srážky napsat vždy k dané kategorii 

- přidat level 4 u kategorií žactva 

- u juniorek nehlásit pád u 3A a čtverných skoků 

 

P ČKS ukládá STK a GS doplnit / upravit výše zmíněné v pravidlech a publikovat na 

webu spolu s úpravami pro kategorii SB (až budou přeloženy náplně Masters).  

 

e/ Hardware ISU SH 

 

i/ Obsluha Hardware ISU SH 

Do výběrového řízení na obsluhu nové sady, publikovaného na webu ČKS, se 

nikdo nepřihlásil. Nadále tedy bude ISU SH obsluhován z Moravy i pro české 

soutěže a stávajícímu dodavateli bude předána i nová sada pořízená z dotace 

MŠMT. 
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ii/ Třetí sada Hardware ISU SH 

P ČKS ukládá předsedovi STK a paní Hrdličkové urychlenou přípravu a vyhlášení 

výběrového řízení. 

P ČKS schválilo per rollam vyhlášení výběrové řízení prostřednictvím právní 

kanceláře JUDr. Zuzany Dohnalové doporučené JUDr. Jirouskem. 

JUDr. Dohnalová připravila ve spolupráci s paní Hrdličkovou kompletní 

dokumentaci. Přihlášky byly směřovány na adresu její právní kanceláře. Výběrová 

komise se sešla v pondělí 30. 9. 2019 ve složení Karel Oubrecht (předseda), Eva 

Hrdličková a Zuzana Dohnalová a konstatovala, že jediný přihlášený uchazeč, 

KUMI- ELECTRONIC, spol. s r.o., splnil všechny náležitosti řízení, nabídl cenu o 

několik tisíc nižších, než byla předpokládaná, a vyhlásila jej vítězem výběrového 

řízení. Dodavatelská smlouva je připravena k podpisu, všechny náležitosti 

k získání dotace jsou odeslány na MŠMT. 

 

f/ úpravy registračního systému 

P Silný připravil na základě žádostí STK a sekretariátu a změn pravidel ČKS úpravy 

registračního systému. Na části úprav se ještě bude pracovat. 

 

g/ bonusy 

E. Milčinský podal informace, že se podařilo naprogramovat bonusy do Calcu a 

budou funkční již od první soutěže ČP (zobrazují se jako extra prvek s příslušnou 

bodovou hodnotou dle pravidel ČKS). 

 

 

7. Různé 

 

a/ exhibiční vystoupení držitelů reprezentačních smluv 

P ČKS bere na vědomí a schvaluje: 

- účast Michala Březiny a Elišky Březinová na exhibičním turné Fire on Ice ve 

Ostravě a Bratislavě 6. a 7. 11. 2019 (předpokládaný příjem bude upřesněn).  

 

b/ žákovské TP Borovičková / Tokarev, Šímová / Straub, Černíková / Štrubl 

P ČKS souhlasí s tím, aby GS požádal o Clearance Certificate pro partnery v TP, kteří 

jej potřebují k mezinárodním startům za ČR. 

 

 

Příští jednání P ČKS se uskuteční ve čtvrtek 21. listopadu od 10 hodin v Praze. 

 

Informaci zpracovali S. Židek a K. Oubrecht.      


