
Zápis ze zasedání STK ze dne 5. 5. 2018 (VN9) 

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

 

1. Úprava registračního řádu; smlouva Mgr. Silný; GDPR 

- smlouva s Mgr. Silným – bude uzavřena včetně termínů dodání jednotlivých modulů; je nutné 

zohlednit GDPR a registr sportovců 

- problematika GDPR – prezentace na VH ČKS; STK navrhuje uzavření smlouvy o zpracování osobních 

údajů mezi klubem a ČKS; kluby pak budou poskytovat na základě  získaných údajů souhlasy o 

osobních údajích jednotlivých registrovaných osob ČKS k samotné registraci 

- návrh usnesení na VH ČKS: 

„Valná hromada schvaluje úpravu registračního řádu s ohledem na právní předpisy související 

s ochranou osobních údajů, konkrétně Nařízení Evropského parlamentu č. 2016/679 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) “ 

 

2. Kalendář soutěží; zpětná vazba – ISU systém Pohár ČKS 

- STK projednalapodněty pořadatelů soutěží Poháru ČKS v ISU systému; obdrželi jsme 6 reakcí, které 

pro pořádání soutěže v ISU systému vyzněli kladně 

- po zvážení všech okolností, i  s ohledem na možnost čerpání finančních dotací oddíly, které soutěže 

organizují, STK navrhuje pro sezónu 2018/2019 následující variantní model: 

Pro oba modely – povolit zveřejňování soutěže „přípravky“ v oficiálním rozpisu 

Varianta A: 

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) meziklubové soutěže – OBO hodnocení–ve speciální sekci (Sport pro všechny) – vedení kalendáře; 

zveřejnění rozpisu bez kontroly; možnost zveřejnění výsledků – bez vedení žebříčku; libovolné náplně 

– bez finanční podpory ČKS 

Varianta B: 

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  

STK navrhuje zveřejnění kalendáře soutěží pro oba poháry a testy výkonnosti 

3. Přestupy 

STK projednala dosud předložené přestupy, ke sporným přestupům uvedla doporučení; přestupy 

zaslané v termínu, ale nepředložené k projednání budou schváleny komisí per rollam do konání VH 

ČKS 

4. Úpravy dokumentů 

- úprava OSPS musí být provedena v návaznosti na schválenou variantu systému soutěží a 

v návaznosti na pravidla ISU schválená na kongresu 

- 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 –  nováčci – 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 

5. Různé 

- E. Milčinský informoval o ODM s tím, že za ČKS bude nutné stanovit zástupce, který se o ODM bdue 

starat (plánují rozšíření) 

- STK upozorňuje, e bude nutné provést aktualizace ISU SH, které budou navázány na schválené 

změny na kongresu ISU – očekává se pozdější vydání aktualizací než obvykle 

- rozdělení finančních prostředků klubům – STK doporučuje rozdělit klubům stejnou částku jako 

v uplynulých letech dle stejného klíče, tedy 2mil. Kč; doporučuje tedy k doplnění prostředků využít 

výtěžek z ME v Ostravě 

 

Zapsala: J. Mokrá 

Přílohy: reakce na výzvu STK; kalendáře soutěží - návrhy 


