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Informace z jednání předsednictva Českého krasobruslařského svazu 
konaného dne 23. 4. 2020 online formou 

 
 

1. Informace předsedy  
Předseda ČKS zahájil vlastní jednání P ČKS a návazně se zabýval některými velmi 
důležitými body: 
 

a/ IDP Novice 2019-20 v Ostravě 
Předseda svazu informoval: 
- nutnosti přesunout oba kempy do stavu e-learningu 
- organizační tým připravil kompletní program, za pomoci P. Juříčka proběhne on-
line výuka 
- nyní probíhá diskuse s ISU ohledně obsahu a financování 
Květnový kemp by měl probíhat v první týdnu intenzivně (denně) a dále 2 x týdně 
on-line výukou.  

 
b/ JGP Czech Skate 2020 v Ostravě 

Po jednání předsedy s halou a hotely i dalšími dodavateli je ČKS schopen JGP 
kvalitně uspořádat. Záleží na tom, budou-li otevřeny hranice a jak se ISU postaví 
k celému seriálu JGP (předpokládáme na jednání Councilu 27.4.) 

 

c/ činnost PR skupiny 
Start eshopu bylo nutné odložit. Na základě připomínek GS předložil P.Juříček  návrh 
na komplexnější eshop. P ČKS návrh projednalo s tím, že by chtělo eshop co 
nejdříve rozjet v uživatelsky přívětivější variantě s možností dalšího „upgradu“ v 
budoucnosti. 
 
Zástupci možných reklamních partnerů musí vzhledem ke koronaviru omezit 
reklamní aktivity, zájem mají, ale nyní nemají marketingové rozpočty.  
 
Na základě debaty o spolupráci s P. Juříčkem a PR skupinou navrhl předseda, aby 
proběhla Zoomová diskuse s P.Juříčkem na téma zhodnocení vzájemné spolupráce a 
jejího pokračování v co nejkratším termínu. S výstupy pak bude seznámena i RK. 

 
d/ VT s trenérem Rafaelem Arutyunyanem 

Pan Rafael by byl k dispozici začátkem srpna, pokud již bude možné cestovat. Hala 
a hotel by se daly využít v době konání IDP, kdy byly připravené kapacity pro IDP. 
Záleží, zda se podaří zajistit účast RA, jakožto zahraničního experta (jedna z výjimek 
cestování do ČR).  
P ČKS souhlasí, pokud to bude časově vhodné (nebude-li série JGP, a tudíž by bylo 
možné posunout prověrky výkonnosti). Konečné rozhodnutí bude možné dle 
vyjádření ISU k seriálu JGP. 
 

e/ World Skating Day – iniciativa ISU 
Předseda odeslal na ISU zpracovanou informaci za ČKS. 

 
 
2. Jednání tří komisí 18. 4. 2020 
P ČKS projednalo návrhy ze zápisu tohoto jednání se závěry: 
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Část I. Český pohár a Pohár ČKS: 

 

i/ Změna náplní kategorie nováčci Pohár ČKS – náplň zašle TMK, do pravidel 

vloží STK 

ii/Sladit počet komponentů v kategorii nováčci v Poháru ČKS a ČP na 2, vloží do 

pravidel STK 

iii/Nástupy na rozjížďky – v obou pohárech po opuštění ledové plochy 

posledního závodníka, na M ČR po vyhlášení bodů posledního závodníka 

iv/ Trenér závodníka může vyzvat do 5 minut po skončení kategorie VR a TK ke 

konzultaci, ta dle časových možností proběhne buď v průběhu soutěžního dne, 

nebo telefonicky v následujícím týdnu 

v/ STK vytvoří do Pohárové směrnice šablonu Rozpisu závodu včetně časového 

plánu. Pořadatel při podání přihlášky k závodu napíše STK, o které kategorie má 

zájem, STK propočte časové možnosti. 

vi/ Přihlášky na závody budou kluby posílat dle rozpisu, startovné musí být 

připsáno na účtu pořádajícího klubu nejpozději do pondělí před konáním závodu 

do 20,00 hod. Losování proběhne ve středu. 

vii/ Náplně a hudební doprovod vloží kluby do online přihlašovacího systému 

viii/ Max počet závodníků v kategoriích: nejml. žačky 42, ml. žačky a žačky 35. 

ix/ Soutěž může probíhat v sobotu pouze od 8 do 22 hod, v neděli od 7.30 do 

19 hod. 

x/ Doporučené startovné – při jednom programu max. 600 Kč, při více 

programech max. 800 Kč. 

xi/ Body v/ – x/ doplní STK do Pohárové směrnice. 

xii/ Počet závodů bude omezen na max. 9 závodů/závodník a zachovají se max. 

2 starty ve „druhém“ poháru. 

xiii/ Posun MČR žactva o týden dopředu. 

xiv/ Nominace juniorek na MČR  - jako náhradnice budou pouze dvě následující 

v žebříčku po nominovaných 

xv/ Diplomy na pohárových závodech podepisuje jen ředitel závodu. 

xvi/ Při Poháru ČKS bude počet rozhodčích v kategorii vždy VR + 3 bodující, 

celkový počet nominovaných rozhodčích na závodě min. 5. V soutěžích ČP 

nováčkovských kategorií budou sbory: rozhodčích VR + 3 bodující a 

technického panelu 1 TK +1 TS. 

xvii/ Od sezóny 2020/21 může být člen TP zároveň trenér, pokud má v soutěži 

krasobruslaře max. ve 2 kategoriích daného závodu 

xviii/ KR vyznačí v seznamu členů technického panelu ČKS osoby, které budou 

přednostně vykonávat funkci TK (pouze rozhodčí) 

xix/ Od sezóny 2020/2021 náleží rozhodčím, členům technického panelu a 

data/video operátorům odměna 160Kč/hod. Do hodinové sazby se započítává 

úprava ledové plochy i rozjížďky, nezapočítává se doba oběda a večeře. Sazba 

se bude počítat dle konečného časového rozpisu předloženého STK po losování 

soutěží (a to i v případě, že soutěž skončí rychleji nebo se prodlouží). 
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Zaokrouhlovat se bude na půl hodiny. Pro mistrovské a mezinárodní soutěže a 

ODM platí koeficient 1,25. 

DVO dále náleží odměna 500Kč za instalaci a 500Kč za odinstalaci systému, 

Data Operátor má navíc odměnu 300 Kč za přípravu losování a publikaci 

startovního pořadí na webu ČKS. Určenému vrchnímu rozhodčímu (rozpis, 

komunikace s pořadatelem a ostatními rozhodčími) náleží jednorázová odměna 

300 Kč za závod. Určenému TK (rozpis, komunikace s pořadatelem a ostatními 

členy TP) náleží jednorázová odměna 200 Kč za závod. Rozhodčí i technický 

panel SB - zůstává současný stav odměňování.  

xx/ Cestovné se upravuje – 4Kč/km jedna osoba, 6Kč/km dvě osoby, 8 Kč/km 

pro 3 a více osob a/nebo převoz objemného materiálu. Žádáme rozhodčí a 

členy TP, aby organizátorům účtovali skutečné náklady dopravy.  Nepojedou-li 

autem, které nebudou řídit, nebudou cestu autem účtovat! 

xxi/ Práce s aktualizací systému ISU SH, případné opravy a údržba HW a SW, 

budou hrazeny mimo odměny na soutěžích dle ekonomické směrnice 2, a to na 

základě objednávky a dle potřeb ČKS. 

 

P ČKS uvedené návrhy schvaluje a ukládá ekonomce na základě přijatých změn 

v případě odměn rozhodčích, technického panelu a data operátorů při soutěžích 

upravit související směrnici, stejně tak i směrnici týkající se cestovného. Termín 

do 30. 6. 2020. 

 

xxii/ Odměny pro R na mezinárodních soutěžích z kalendáře ISU bez hrazení 
„Honoraria“ ze strany pořadatele – GS připraví podklady ze stávající sezóny a 
bude projednáno na příštím zasedání předsednictva. 
 

 

Část II - ostatní úkoly: 

 

i/ Doplnit  v Zásadách pro rozhodčí a v zásadách pro trenéry: 

rozhodčím/trenérem III.třídy se může stát pouze bývalý aktivní závodník min. 

v kategorii nováčci, rozhodčím/trenerém II.třídy a členem technického panelu 

bývalý aktivní závodník min. v kategorii nejml. žactvo.  Synchro dtto + jedna 

sezóna v kategorii SB, nebo min. 3 sezóny v kategoriích SB vyjma Adult a/nebo 

Masters. Zajistí TMK a KR. 

ii/ Školení: nových komisařů pro testy výkonnosti– zajistí M.Škorničková, TP a 

rozhodčích – zajistí R.Schejbalová/KR, synchro – zajistí H.Kuglerová, DVO – 

zajistí K.Kamberská 

iii/ Upravit v pravidlech o postupu na M ČR u TP a SD požadované testy (TP 

Basic Novice test 4, TP Intermediate Novice test 5 a TP Advanced Novice test 6; 

SD Basic Novice test 5, SD Advanced Novice test 6) – zajistí STK 

iv/ Na jednání P ČKS předložit ke schválení testy SB od sezóny 2021/22– viz 

Koncepce synchronizovaného bruslení předložená H.Kuglerovou. 

v/ STK doplní k seznamu DVO jejich emailové adresy a telefonní čísla. 

vi/ kategorie SB: 
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M ČR synchro a nominace pro MS sezóna 2020/2021: 

M ČR J a S a zároveň nominace pro MS – Challenger Series Salzburk 
M ČR ostatní kategorie v rámci závodů v Jihlavě (03/2021) 
Zároveň s ohledem na termín závodů v Salzburku a předpokládaného termínu 
v Pardubicích požádá H. Kuglerová, aby pořadatel přesunul soutěž v Pardubicích 
na jiný termín. 
Zároveň je povinná účast týmů na 1 závodě v rámci ČR před účastí na M ČR 

(Salzburg, Jihlava) 

 

P ČKS s návrhy souhlasí. 

 

Podklady z jednání KR 
 
a/ KR navrhuje, aby Lucie Jaroňová a Tomáš Janečko byli na základě vyhodnocení 
sezóny s účinností od 1. 9. 2020 zařazeni mezi rozhodčí 1. třídy. 
 
P ČKS souhlasí. 
 
b/ školení 
KR navrhuje školení pro nové rozhodčí + zvýšení kvalifikace v Praze, VN 9 dne 
22.8.2020 od 10.00, vedoucí školení R.Schejbalová, školitelé: R.Schejbalová, 
V.Tauchmanová. 
KR navrhuje školení pro nové členy TP v Praze, VN9, dne 23. 8. 2020 od 10.00, 
vedoucí a školitel V. Tauchmanová. 
 
P ČKS rozhodlo, že za praktickou část těchto školení, pokud je frekventant absolvuje, 
se bude platit dalších 500 Kč (podobně, jako v případě trenérů u zkoušek). Za 
praktickou část při pohárových soutěžích bude odměny školitelům hradit přímo ČKS. 
Školení proběhne při kategorii, kterou školitel nehodnotí. Obsluha ISU SH zajistí pro 
praktické školení R jedno PC navíc, pro praktické školení pro členy TP dvoje sluchátka 
navíc. Pořadateli soutěže to bude oznámeno sekretariátem a pořadatel zajistí stolek / 
stolky navíc pro potřeby těchto školení. 
 
KR žádá sekretariát o přípravu pozvánky a její uveřejnění na webu ČKS. 
 
P ČKS souhlasí a žádá R.Schejbalovou o předložení rozpočtu obou školení. 
 
 
c/ Společný seminář R a T a seminář členů TP 
KR navrhuje termín a místo společného semináře pro trenéry a rozhodčí ČKS v Praze, 
na FTVS, v sobotu 5. 9. 2020.  
P ČKS souhlasí a navrhuje přidat i seminář pro členy technických panelů po skončení 
seminářů R a T. 
 
 
3. VH 2020 

P ČKS schvaluje termín pro VH 2020 -  16. 5. 2020. 
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P ČKS projednalo současná omezení v nouzovém stavu a i s ohledem na plán jejich 
uvolňování zveřejněný Vládou ČR rozhodlo o odložení termínu VH ČKS na podzim 2020 
s předpokládaným uspořádáním v průběhu září 2020 (předběžně v neděli 6.9.2020 ve 
spojení s podzimními semináři ČKS).   
Zároveň předseda a GS podali P ČKS informace o komunikaci s Dr. Jirouskem ohledně 
možnosti uspořádat VH až po 30. 6. To bude možné, pokud bude úspěšně dokončen 
legislativní proces vládního návrhu zákona o opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie 
koronaviru, který řeší možnost odložení schválení důležitých dokumentů i voleb členů 
volených orgánů do konce roku 2020. Pro uspořádání VH jinou formou (emailové 
hlasování, videokonference) není opora ve Stanovách ČKS, ani v zákoně. 
 
P ČKS ukládá GS přípravu dopisu pro členské kluby s vysvětlením odložení VH ČKS. 
Tímto budou prodlouženy i lhůty na zaslání návrhů změn programu a návrhů na 
kandidáty na předsedu / předsedkyni KR do tří týdnů před datem konání VH, kdy 
budou nejpozději zaslány i podklady pro jednání VH. 
 
P ČKS také ukládá K.Tykalové, K.Oubrechtovi, E.Hrdličkové a paní účetní Řehákové 
přípravu podkladů pro daňové přiznání, přípravu podkladů pro účetní závěrku 2019 a 
přípravu předběžného rozpočtu 2020. 
 
 
4. Kontrola posledního zápisu, plnění úkolů P ČKS, vč. schválení či rušení per 
rollam rozhodnutí vzhledem ke stávajícímu nouzovému stavu  

 
 

a/ Kontrola posledního zápisu 
 i/ Nová sada ISU SH 

T celkové likvidace starých kusů sady z r. 2005: 31. 03. 2020  
Trvá. V nouzovém stavu nelze uskutečnit. 
 
 

b/ Schválení či rušení per rollam rozhodnutí vzhledem ke stávajícímu 
nouzovému stavu 
  

P ČKS po zavedení mimořádných opatření a následně po vyhlášení nouzového stavu 
schválilo per rollam následující: 
 
i/ Dne 11. 3. 2020 zrušení s okamžitou platností konání všech krasobruslařských 
soutěží do odvolání s výjimkou pořádání testů výkonnosti, a to na základě vyhlášení 
zákazu hromadných akcí s účastí nad sto osob. 
V návaznosti na toto rozhodnutí P ČKS ze dne 11. 3. 2020, kterým byly z důvodu 
epidemie koronaviru a postupu vlády ČR bez výjimky a s okamžitou platností 
zrušeny veškeré další krasobruslařské soutěže na území ČR, ruší PČKS své 
rozhodnutí ze dne 9. 3. 2020, kterým potvrdilo, že nominační závod na MS SB a MSJ 
SB je zároveň i Mistrovstvím České republiky a že vítěz nominačního závodu je 
zároveň i Mistrem ČR v kategorii seniorů SB pro rok 2020 a Mistrem ČR v kategorii 
juniorů SB pro rok 2020. Protože v důsledku cit. rozhodnutí P ČKS ze dne 11.3.2020 
došlo mj. ke zrušení Mistrovství ČR a Přeboru ČR v SB, rozhodlo P ČKS, že pokud 
nebude možné toto mistrovství uskutečnit ani do konce této sezóny 2019/2020, 
nebudou pro rok 2020 mistrovské tituly v SB uděleny. 
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ii/ Dne 12. 3. 2020 zrušení testů výkonnosti a opravných zkoušek trenérů III. třídy, 
licence C na základě vyhlášení nouzové stavu a uzavření sportovišť 
 
iii/ Dne 1. 4. 2020 zrušení plánovaných výcvikových táborů členů PRTM, PPRTM, 
SCM a VSC, zrušení jarního školení trenérů III.třídy, licence C, zrušení zkoušek 
trenérů II.třídy, licence B  
 
Zrušené akce budou v případě možností zorganizovány ve druhé polovině roku 
2020. Zrušené mistrovské a pohárové soutěže a testy výkonnosti nelze nahradit 
z důvodu začátku nové sezóny (např. změna věku sportovců, kategorií, pravidel a 
náplní). 
 
iv/ Změny ve složení SCM, PRTM, PPRTM a Projektu Rafael platné od 1. 4. 2020. 
Seznamy stávajících členů těchto talentových projektů ČKS jsou publikovány na 
webu ČKS. 
 
v/ Mimořádnou pomoc OSVČ trenérům II. a vyšších tříd z talentových projektů ČKS. 
Podklady připravily M.Škorničková, K.Kamberská a K.Tykalová. 
 
vi/ Dopis předsedovi Národní sportovní agentury, panu Milanovi Hniličkovi, ze dne 
21. 4. 2020 se žádostí o projednání otevření ZS pro členy reprezentace a 
talentových projektů ČKS se zástupci Ministerstva zdravotnictví a epidemiology. 
Dopis na základě podkladů od předsedy a vedoucích detašovaných pracovišť SCM 
připravila ekonomka. 
 
P ČKS dále v mezidobí vzalo na vědomí: 
 
i/ Rozhodnutí ISU o odložení a posléze zrušení MS a MS SB ISU a na to navazující 
informaci GS o řešení vratek již vynaložených nákladů. 
 
ii/ Rozhodnutí ISU a členských federací (hlasování emailem) o odložení Kongresu 
ISU na rok 2021 a na to navazující informaci GS o přesunutí již objednaných a 
zaplacených letenek a ubytování pro české delegáty na rok 2021. 
 
iii/ Rozhodnutí ISU o zrušení všech seminářů pro sportovce, trenéry, rozhodčí, členy 
TP, a to v období od března do srpna 2020. Většina seminářů je odložena na rok 
2021, v případě činovníků, kterým by vypršely platné semináře, přijalo ISU 
rozhodnutí o prodloužení období platnosti o sezónu 20/21.  
P ČKS také rozhodlo, že v platnosti zůstávají všechny již schválené nominace 
činovníků na tyto semináře, pokud se uskuteční v roce 2021. V případě sportovců a 
trenérů bude záležet na podmínkách těchto seminářů v roce 2021, ale pokud to 
bude možné, přednost dostanou letos nominovaní. 
 
iv/ dopis předsedkyně TMK ze dne 30. 3. publikované v sekci „Informace TMK“ 
webu ČKS, který odkazuje trenéry a sportovce na přehledný soubor cviků na posílení 
svalových skupin potřebných především pro krasobruslařské skoky z bakalářské 
práce Dity Čtrnácté. 
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Ostatní úkoly jsou průběžně plněny, případně řešeny v části „Informace 
z komisí“. 

 
 

 
5. Informace a návrhy z jednání komisí  
 
Trenérsko-metodická komise 

 
a/ Talent 

 
i/ VT Příbram - 12. - 14. 6. 2020 – PPRTM, PRTM, PRTM TP 
Vedoucí VT: M. Škorničková 
P ČKS ukládá TMK podat mu bližší informaci, zda je možné, při respektování 
hygienických norem a omezení počtu účastníků (momentálně do 50 lidí) a dále 
zajištění ubytování a stravování, kemp uspořádat. Případně rozšířit i o členy SCM a 
prodloužit kemp na více dní. TMK by měla provést anketu mezi trenéry, bude 
nutná otázka dobrovolnosti. TMK by dále měla předložit předběžný rozpočet 
kempu. 
 
P ČKS zároveň ukládá vedoucím DP SCM, aby v případě dřívějšího otevření ZS 
zjistili zájem členů SCM, PRTM a PPRTM o účast na trénincích v Praze, Brně, 
Ostravě a aby zjistili náklady na tréninkovou jednotku. Následně by ČKS rozhodlo o 
případné finanční pomoci s úhradou těchto nákladů z prostředků programu Talent. 
 
ii/ Úkol: M. Škorničková zařídí na dubnový kemp smlouvy pro členy PRTM mezi 
zákonným zástupcem sportovce a ČKS 

 
Předsedkyně TMK ve spolupráci s ekonomkou předložili návrh smlouvy člena 
PRTM, který P ČKS s úpravami schvaluje.  
Dále P ČKS ukládá TMK přípravu obdobné smlouvy i pro kandidáty PRTM.  
 
iii/ Předsedkyně TMK podala zprávu o kontrolních trénincích SCM a PRTM v únoru 
a března 2020 uskutečněných v detašovaných pracovištích SCM.  
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. 
 
iv/ P ČKS ukládá TMK upravit Pravidla ČKS – Zásady pro trenéry tak, aby 
požadavky na trenérské licence při trénování členů talentových projektů ČKS 
odpovídaly požadavkům MŠMT, příp. NSA, a dotačních programů. 
 
v/ SD Novotná / Husakov a komunikace s VSC. 
P ČKS dnes obdrželo žádost T.Vernera, vedoucího sekce krasobruslení VSC, o 
zařazení SD do VSC Praha k 1.7.2020. 
Žádost ve zrychlené formě projednalo emaily TMK a není proti jejich zařazení, ale 
v tom případě navrhuje nezařazení SD do SCM a tím neuzavření smlouvy členů 
SCM. 
P ČKS s návrhy souhlasí. 
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P ČKS ukládá zástupcům svazu, kteří budou přítomni výročnímu hodnocení VSC, 
aby zástupcům VSC připomněli nutnost včasné komunikace se zástupci svazu 
v případě, že budou uvažovat o zařazení sportovců ČKS do VSC.  
 
P ČKS dále projednalo a souhlasilo s návrhem předsedkyně TMK, aby i do smluv 
SCM byly dodatkem přidány body shodné se smlouvami PRTM (minimální 
trenérská třída pro úhradu odměn a nákladů, oznamovací povinnost). 

 
b/ Testy výkonnosti 

TMK navrhuje školení nových komisařů na testy výkonnosti sóla a SD a komisařů na 
testy pro TP -  12. 6. 2020 v Příbrami. P ČKS souhlasí.  
Zároveň proběhne školení trenérů na nové testy 1 – 4. 
Natáčení testů proběhne 7. dubna. 
 
Z důvodu nouzového stavu natáčení neproběhlo a vzhledem k vývoji situace P ČKS 
doporučuje, aby zavedení celého projektu do systému testů ČKS bylo o jednu 
sezónu odloženo. Vzhledem ke schválené rozpočtové částce by ale bylo vhodné, 
kdyby natáčení proběhlo v roce 2020. 
 
 

c/ Spolupráce - kategorie SD 
P ČKS souhlasí s tím, aby se Ondřej Hotárek stal spolupracujícím trenérem pro české 
sportovní dvojice. Formy spolupráce budou dohodnuty po skončení nouzových 
opatření. 
 

 
Sportovně technická komise 
 

a/ Přeregistrace 
Trenéři a činovníci byli obesláni, zatím se jich přeregistrovalo pouze 47. 
Ke dni 31. 3. se nepřeregistrovalo 7 trenérů a tři členové TP ČKS. P ČKS souhlasí 
s jejich vyřazením z příslušných seznamů ČKS s okamžitou platností. 
 
b/ Pohárové soutěže 
STK na svém jednání 17. 3. (video konference) k systému pohárových soutěží 
projednalo a navrhuje: 
 
- komise STK vyhodnocuje minulou sezónu jako velmi zdařilou. Nárůst počtu dětí 
v pohárových soutěží řízených ČKS je v Českém poháru o 56 víc a v Poháru ČKS o 18 
víc.   O jednom víkendu soutěžilo v jedné kategorii i téměř 100 dětí. Úpravou systému 
pohárových soutěží a navýšení počtu soutěžících dětí v jednotlivých žákovských 
kategoriích na max. 42 se na některých závodech ukázalo jako nedostačující 
především v kategorii nejmladších žaček.  
- změna znázorňování bonusů v žákovských kategoriích v protokolu se stala 
přehlednější. Bonusy přispívají k zařazování 2A a 3skoků do programů, a tím i k jejich 
postupnému úspěšnému předvedení 
- VR nominovaný svazem na závodech Poháru ČKS minimálně využil možnosti sestavit 
sbor rozhodčích dle směrnice jen ze tří bodujících. Ve většině případů byl sbor o pěti 
bodujících rozhodčích. 
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- STK navrhuje v kalendáři soutěží ČP změnu v zadávání jednotlivých kategorií. Po 
vydání kalendáře soutěží a termínu jednotlivých soutěží přidělit kategorie po diskusi 
s pořadatelem, které kategorie preferují a doplnit o ty, které bude potřeba v tom 
daném termínu organizovat. V Poháru ČKS pořadatel předem nahlásí, které kategorie 
bude pořádat. 
- STK navrhuje povolit pořádat v rámci Poháru ČKS po MČR žactva i kategorie 
nováčků v ČP (ale pouze tyto kategorie ČP) a dále navrhuje prodloužit pohárové 
období ČP u kategorií nováčků až do konce sezóny jako je u Poháru ČKS. 
 
P ČKS s návrhy souhlasí. 
 
c/ Žebříčky a přihlašovací modul  
Žebříček SB je vzhledem ke změnám, které byly udělány až v září, na webu 
v modifikovaných kategoriích obou pohárů. 
V současné době Pavel Silný upravuje modul v databázi ČKS pro přihlašovací systém 
na soutěže ve spolupráci s J.Sviatkem a E.Milčinským.  
 
d/ Mezinárodní kalendář ISU 
Termíny soutěží: 
MPR: 6. – 8. listopadu 2020 
PIC:  6. – 8. listopadu 2020 
P ČKS ukládá GS, aby kontaktoval kluby FSC Olomouc a IceSkating Prague 6, aby 
zvážily posun soutěží tak, aby nebyly v jednom termínu. 
 
Zástupci FSC Olomouc se pokusí o posun PRM o týden (i vzhledem ke konfliktu s další 
taneční soutěží ve dnech 6. - 8. 11), ale dohoda se ZS a hokejisty bude možná až po 
skončení nouzového stavu. 
 
P ČKS souhlasí s tím, aby se děti z talentových projektů ČKS zúčastnili MPR a/nebo 
PIC a ČKS uhradilo pořadateli jejich startovné (mimo čerpání jejich repre smluv, kont 
SCM a /nebo PRTM). 
 
e/  SB Jihlavský ježek 

Klub požádal o přesunutí Jihlavského ježka, který se v březnu nemohl uskutečnit, na 
listopadový termín (sobota 28. listopad, ev. neděle 29. listopad). Šlo by pouze o 
přesun pohárové soutěže SB, M ČR přesunout do nové sezóny nelze. 
 
P ČKS souhlasí. 
 
f/ Kalendář soutěží 
 
P ČKS souhlasí s termíny M ČR v sezóně 20/21: 
MM ČR v seniorských kategoriích + TP/SD juniorů – předběžně 18. a 19. 12. 
2020, Cieszyn (POL) 
M ČR juniorů + TP a SD žactva - 5. a 6. února 2021 
M ČR žákovských kategorií - 27. a 28. února 2021 
M ČR SB – bude upřesněno v září 2020 po zjištění, kolik týmů se ve kterých 
kategoriích bude účastnit sezóny SB. 
 
STK vyhlásí výběrová řízení. Finanční příspěvky zůstanou jako v roce 2020. 
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STK zveřejní kalendář termínů pohárových soutěží ihned po vyjasnění termínů 
soutěží SB a mezinárodních soutěží v ČR. 
 
 

Ekonomka svazu  
 

a/ Dotace MŠMT, příprava rozpočtu 2020 
i/ přidělení částky 1 500 000 Kč na nákup ledové plochy pro trénink talentovaných 
dětí v klubech (částečně z programu Organizace sportu s dorovnáním z jiných příjmů 
ČKS) a ukládá předsedovi STK a sekretariátu přípravu podkladů pro výpočet 
konečných částek pro jednotlivé kluby. 
P ČKS schvaluje rozdělení příspěvků klubům. Informace budou publikovány na webu 
ČKS, v sekci Informace ekonomky.  
Nebudou vypláceny částky do výše 2 999 Kč. Klubům bude zaslána smlouva a 
uvolněna částka ihned poté, co uhradí roční členský příspěvek na účet ČKS. Klubům, 
které by měly být přijaty na VH 2020, může být částka vyplacena až po jejich přijetí 
VH za řádné členy ČKS.  
 
iii/ Úhradu nákladů na pohárové soutěže, a to: 
Český pohár a mezinárodní soutěže z kalendáře ISU v ČR – obsluha ISU SH a odměny 
členů technického panelu + fixní odměna za přípravu soutěže pro určeného VR a TK 
(netýká se mezinárodních soutěží). 
Pohár ČKS – obsluha ISU SH. Fixní odměna za přípravu soutěže pro určeného VR a 
TK ve výši 500 Kč bude klubu přičtena k příspěvku na ledy v následujícím roce 
(2021). 
 
iv/ Částku pro VT Ostrava, duben, a na něj navazující VT Praha začátkem května. 
Celková částka bude doplněna po předložení podkladů od T. Vernera a schválena P 
ČKS per rollam. 
Obě akce byly zrušeny. Pokud bude možné uskutečnit VT v Ostravě srpnu, bude 
částka z programu Talent použita na toto soustředění dle předloženého rozpočtu.  
 
v/ Částku pro účast sportovců/trenérů na Development projektech ISU (ODT, IDP). 
Vzhledem ke zrušení akcí bude tato částka použita na mimořádnou pomoc OSVČ 
trenérům talentových projektů ČKS.  
 
vii/ P ČKS schvaluje přidělení částek sportovcům juniorských a žákovských kategorií 
za umístění v konečném pořadí žebříčku Českého poháru a za umístění na M ČR 
sezóny 2019/2020 a ukládá sekretariátu přípravu a rozeslání příslušných smluv.  

 
 
 
Příští jednání P ČKS se uskuteční v Praze dne 21. 5. 2020 od 10 hodin. Pokud ještě 
nebude možné setkání na VN9, proběhne jednání na online od 9 hodin. 
 
 
Informaci zpracovali S. Židek a K. Oubrecht.      


