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Informace z  jednání předsednictva ČKS konaného
dne 5. října 2008 v Kopřivnici

1. Kontrola zápisu a plnění úkolů
a/ Testy výkonnosti SSB (termín odevzdání pro pracovní skupinu byl 30.6. 2008)

   I přes urgence nebyly podrobnosti k testům výkonnosti SSB I.Holoubkovou P ČKS dodány. Na 
výzvy členka TMK zodpovědná za SSB nereaguje, e-maily se vrací jako nedoručitelné. 

P ČKS rozhodlo poměrem hlasů 3 PRO, 1 PROTI, 0 SE ZDRŽEL následně:

Dokud nezačne systém testů fungovat (tzn. nebudou členové skupin plnit testy výkonnosti SB), 
nebudou pro skupiny SB organizovány žádné soutěže  ČKS (včetně MR SSB) a skupiny 
nebudou sekretariátem přihlašovány na mezinárodní soutěže, na které si pořadatel vyhrazuje 
přihlášku od ČKS. 

2. MS J 2009

Dne 1.10. informoval předsedkyni ČKS e-mailem Peter Krick (předseda sportovního 
direktoriátu ISU), že se ISU podařilo najít jiného pořadatele, který bude schopen MS juniorů 
2009 uspořádat z daného finančního příspěvku.
P ČKS proto žádá předsedu organizačního výboru MSJ 2009 ing. Stanislava Žídka, aby oznámil 
všem zaangažovaným stranám, že ČKS musel od pořádání MSJ 2009 z finančních důvodů 
odstoupit.

P ČKS chce zároveň vyjádřit velké poděkování ing. Žídkovi a celému OV za veškeré úsilí, které 
přípravě celé akce věnovali. 

3. Semináře ČKS

P ČKS projednalo problémy kolem vyúčtování seminářů.
Ekonomka znovu zdůraznila, že před každou akcí musí být předložen ke schválení P ČKS 
rozpočet, a pokud tento rozpočet zahrnuje zvýšené odměny oproti směrnicím, které jsou pokryty 
příjmy z akce, budou moci být po odsouhlasení P ČKS vyplaceny. Ekonomka a generální 
sekretář zároveň připomněli, že kromě přednášek, probíhají i přípravné a organizační práce, 
které jsou v ekonomické směrnici č. 3 zahrnuty pod pojmem „ostatní“ a s odměnou 100 Kč/hod. 
Odměna pro vedoucího akce je 250,- Kč za den a je přiznána jako navýšení oproti dalším 
činnostem (lekcovné, ostatní). 
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4. Reprezentace, mezinárodní soutěže

a/ mezinárodní start členů PRTM 

Vedoucí PRTM rozhodl, že se členové PRTM zúčastní soutěže ve Varšavě. Výprava bude 
cestovat autobusem, sraz sportovců bude v Kopřivnici a v Hradci Králové. Z Hradce Králové 
pojede autobus přímo do Varšavy.

Vedoucí PRTM dále informoval P ČKS o nutných změnách v původních plánech PRTM :
Vzhledem k tomu, že Dr. Helešic se z pracovních důvodů nemůže zúčastnit soustředění PRTM v 
Mladé Boleslavi, testování fyzických předpokladů sportovců proběhne po pohárové soutěži 
v Karviné v neděli 12.10.2008. Všichni členové PRTM jsou s výše zmíněným seznámeni.

b/ nominace na šampionáty ISU 

P ČKS schvaluje (poměrem hlasů 4 hlasy PRO; 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL) následující nominace 
na šampionáty ISU:

Mistrovství Evropy 19.01.09 – 24.01.09
Muži: T. Verner + M. Březina, o náhradnících rozhodne MČR seniorů;
Ženy: Mistryně ČR seniorů za předpokladu, že předvede v KP i VJ minimálně 2A a 2 různé 
trojité skoky;
SD: Mistři ČR seniorů za předpokladu, že alespoň ve VJ předvedou 2A nebo 3Th skok;
TP: Mistři ČR seniorů.

Mistrovství světa 23.03.09 – 28.03.09
Muži: lépe umístěný muž z mistrovství Evropy 2009;
Ženy: účastnice ME 2009 za předpokladu, že se umístí do 13. místa a předvede v KP dva různé 
trojité skoky a ve VJ tři různé trojité skoky; pokud závodnice splní alespoň jedno z kritérií 
(výkonnost nebo umístění), může být nominována na vlastní náklady; pokud se následně dostane 
do finále MS, ČKS uhradí náklady na cestovné sportovkyně a trenéra;  
SD: 0;
TP: účastníci ME za předpokladu, že se na ME umístí do 16. místa, příp. účastníci MSJ za 
předpokladu, že se na MSJ umístí do 8. místa; v případě splnění kritéria oběma TP rozhodne 
vyšší bodový zisk TP ze šampionátu; v případě nesplnění kritéria, mohou být sportovci 
nominováni na vlastní náklady; pokud se TP následně dostane do finále MS, ČKS uhradí náklady 
na cestovné sportovců a trenéra.

Mistrovství světa juniorů 23.02.09 – 28.02.09
Junioři: M. Březina + závodník juniorského věku, který v průběhu sezony opakovaně 
(minimálně 2x) předvede v KP 2A a trojitý skok a ve VJ 2A a 2 různé trojité skoky; v případě, že 
by závodníků, kteří výše zmíněná kritéria splnili, bylo více, rozhodne „nominační rozstřel“ 
(pouze VJ), který ČKS zorganizuje v rámci mezinárodní soutěže SSB Prague Cup 2009; 
Juniorky: závodnice juniorského věku, která v průběhu sezony opakovaně (minimálně 2x) 
předvede v KP i VJ 2A  a trojitý skok; v případě, že by závodnic, které výše zmíněná kritéria 
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splnila, bylo více, rozhodne „nominační rozstřel“ (pouze VJ), který ČKS zorganizuje v rámci 
mezinárodní soutěže SSB Prague Cup 2009;
SD: A. Herbríková – L. Ovčáček;
TP: L. Myslivečková – M. Novák, náhradníci K. Procházková – M. Češka, G. Kubová – P. 
Seknička; 

c/ soutěže juniorské Grand Prix

P ČKS bere na vědomí následující změnu v nominacích na soutěže J GP:

Madrid - junioři:   P.Bidař se z důvodu zranění nemohl zúčastnit. 

d/ nominace na seniorské soutěže z kalendáře ISU

P ČKS bere na vědomí následující změny v nominacích oproti zápisu č. 6/08:

Nebelhorn Trophy – T.Janečko – nezúčastnil se, třetí zástupce ČR v kategorii mužů nebyl 
přijat pořadateli

Merano Cup – T.Janečko, N.Simaová, I.Hudziecová – odvolali účast, o účast požádaly 
D.Zaychenko a A.Hollerová do soutěže juniorek, pořadateli byly akceptovány 

Karl Schäfer Memorial – o účast následně požádali ještě H.Charyparová a T.Janečko, 
pořadatel si však jmenovitě vybral původně nominované sportovce, žádost H.Charyparové o 
upřednostnění v nominaci před I.Hudziecovou byla GS odmítnuta z důvodu jmenovitého 
výběru sportovců ze strany pořadatele. Jelikož na tuto soutěž neplatí sportovci startovné, 
nemá ČKS právo měnit výběr pořadatelů. Po následné omluvě N.Simaové a I.Hudziecové 
z důvodu zranění / resp. pomalejší rekonvalescence se soutěže mohla zúčastnit náhradnice 
H.Charyparová.

Coupe de Nice – dodatečně požádaly o účast D.Zaychenko do kategorie juniorek a 
V.Paličková do kategorie žaček, obě byly pořadateli přijaty. Pro zranění se nezúčastnil 
P.Kaška.

e/ Jakub Šafránek 

ČKS obdržel dne 2.10. 2008 žádost o uvolnění ze strany britské federace (NISA UK). 

P ČKS ukládá generálnímu sekretářovi, aby vyzval sportovce k úhradě dohodnuté částky pro 
vyvázání se z reprezentační smlouvy, a dále ukládá generálnímu sekretářovi, aby po uhrazení 
výše zmíněné částky  sportovcem odeslal souhlas ke startu britské federaci.

Sportovec dále požádal o možnost zúčastnit se se svou novou partnerkou Sally Hoolin 
Mezinárodního mistrovství ČR v Třinci v kategorii „sportovní dvojice – junioři“.
P ČKS souhlasí s účasti sportovní dvojice Sally Hoolin – Jakub Šafránek na Mezinárodním 
mistrovství seniorů a párových kategorií pro rok 2009 v Třinci.
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f/ Reprezentační družstvo:

P ČKS schvaluje na základě výsledků v sezóně 2007/2008, výkonů předvedených při 
reprezentačních prověrkách a výsledků v právě probíhající sezóně reprezentační družstvo České 
republiky v krasobruslení následovně:

Skupina A:

Tomáš Verner, trenéři Vlasta Kopřivová, Michael Huth
Michal Březina, trenéři Petr Starec, Karel Fajfr

Skupina B:

taneční pár Kamila Hájková / David Vincour, trenér Rostislav Sinicyn
taneční pár Lucie Myslivečková / Matěj Novák, trenér Rostislav Sinicyn

Skupina C:

Petr Bidař, trenérka Eva Horklová 
Petr Coufal, trenérka Ivana Tokošová
Pavel Kaška, trenér Miloš Man 
Tomáš Janečko, trenérka Věra Kramná 
Nella Simaová, trenér Stanislav Žídek
sportovní dvojice Alexandra Herbríková / Lukáš Ovčáček, trenéři Marta Havlová, Stanislav 
Žídek
taneční pár Karolína Procházková / Michal Češka, trenérka Natalija Karamyševová

Skupina - sportovci pověřovaní reprezentací:

Jiří Vašíček, trenérka Marie Vašíčková 
Marco Zakouřil, trenér Juraj Sviatko 
Patrik Timčák, trenérka Věra Kramná 
Kristína Kostková, trenérka Barbora Kostková 
Ivana Hudziecová, trenér Czeslaw Sciskala 
Hana Charyparová, trenér František Pechar 
taneční pár Gabriela Kubová / Petr Seknička, trenérka Kateřina Zemanová 

Skupiny SB

Olympia USK Praha (seniorky)
Balance SC Brno (seniorky)
Daisies BK Příbram (juniorky)
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h/ Zimní Univerziáda 2009, Harbin (Čína)

P ČKS pověřuje generálního sekretáře účastí na jednání s ČAUS ve středu 8.10. týkajícího se 
účasti sportovců na XXIV. Zimní světové Univerziádě („ZSU“) v Harbinu.

P ČKS navrhuje širší nominaci sportovců (priorita dle následného pořadí), kteří splňují věková a 
studijní kritéria:

1/ taneční pár: jmenovitě Kamila Hájková – David Vincour
2/ muž: jmenovitě Tomáš Verner nebo Pavel Kaška nebo Tomáš Janečko
3/ žena: jmenovitě Nella Simaová nebo Ivana Hudziecová

Rozhodnutí o množství zúčastněných sportovců je však plně v kompetenci ČAUS, která účast 
sportovců a jejich trenérů na ZSU hradí

P ČKS dále pověřuje předsedu KR zasláním širší nominace rozhodčích na ZSU.

Pozvání k účasti na ZSU obdržely již V.Tauchmanová (technický kontrolor, ženy) a J.Krčmářová 
(technický specialista, SSB).

i/ Zimní EYOF 2009, Czeszyn (Polsko)

P ČKS schvaluje předběžnou širší nominaci sportovců, platnou k dnešnímu dni
(dle data narození sportovců: dívky, chlapci, dívka v TP mezi 1.7. 1992 a 30.6. 1994, chlapec 
v TP mezi 1.7. 1990 a 30.6. 1992):

Taneční páry: Gabriela Kubová – Petr Seknička
Chlapci: Marco Zakouřil, David Herold
Dívky: Kristína Kostková, Eva Čiklová, Barbora Švédová 

P ČKS dále ukládá TMK stanovit přesná nominační kritéria.

V případě, že do 30. 11. 2008 splní některý z dalších sportovců/sportovkyň, kteří odpovídají 
stanovené věkové hranici, kritéria stanovená TMK, bude také zařazen do širší nominace. 
Konečnou nominaci jednoho tanečního páru, jedné dívky a jednoho chlapce provede P ČKS při 
svém zasedání při MR v Třinci.

5. Informace z komisí

Předsedkyně ČKS

P ČKS schvaluje následující návrh předsedkyně ČKS na nominaci technických sborů pro 
pohárové soutěže ČKS do konce roku 2008:

• 11. – 12.10.2008 SKK Karviná
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Harant, Pupsová, Šmídová, Pražáková

• 18. – 19.10.2008 Bruslařský klub Dr. J. Hainze Hradec Králové
Baudyšová, Košťálová, Pražáková, Skalická

• 25. – 26.10.2008 BK LR Cosmetic Ostrava
Šmídová, Tauchmanová, Verner

• 01. – 02.11.2008 TJ Autoškoda Mladá Boleslav, oddíl krasobruslení
Kamberská, Košťálová, Krčmářová, Skalická

• 08. – 09.11.2008 KK Havířov
Harant, Horklová, Pupsová, Šmídová

• 22. – 23.11.2008 TJ Stadion Brno
(poslední soutěž před uzavřením nominace na M ČR seniorů a párových 

disciplín)
            Horklová, Kamberská,  Stöhrová

• 29. – 30.11.2008 Bruslařský klub České Budějovice
Baudyšová, Krčmářová, Pražáková, Verner

• 13. – 14.12.2008  KK Orlová
Harant, Horklová, Pupsová, Stöhrová

Ekonomka

a)  dluhy klubů + registrace cizinců + platby za reprezentační prověrky
- po revizi plateb bylo zjištěno, že některé kluby dluží na poplatcích celkem cca 8tis. korun –
kluby byly upozorněny e-mailem, některé se již ozvaly a dluhy vyrovnají. V případě, že do 
data 24.10. 08 nebudou dluhy vyrovnány (tj. buď připsány na účet ČKS  nebo složeny přímo 
v bance nebo pokladně ČKS), rozhodlo P-ČKS, že členové klubů – dlužníků budou do doby 
uhrazení vyřazeni z pohárových soutěží ČKS.
- ekonomka ve spolupráci se sekretářkou svazu paní Havlovou zavede přesný registr cizinců a 
evidenci uhrazených poplatků.
- pro větší přehlednost a transparentnost budou poplatky měsíčně evidovány a předkládány 
k zaúčtování a jejich evidence bude vedena v účetnictví ČKS.
- N.Lobačevská neuhradila poplatek za reprezentační prověrky. 

b) P ČKS schvaluje mimořádné proplacení nákladů z repre smlouvy T.Vernera přesto, že doklad 
byl předložen až po 30.6. 2008. P ČKS zároveň ukládá ekonomce, aby upozornila sportovce, 
že v budoucnu již nebude možné činit žádné takovéto výjimky. 

c) Ekonomka znovu důrazně připomněla, že při pořádání akcí ČKS je nutnost předkládání 
rozpočtu a stanovení zodpovědné osoby za celou akci PŘEDEM!!!! 
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TMK

a/ P ČKS bylo seznámeno s e-mailem, který obdržela předsedkyně ČKS od paní Oxany 
Shebaliny i s odpovědí paní předsedkyně na tento e-mail. P ČKS souhlasí se všemi skutečnostmi, 
které paní předsedkyně v dopise zmínila. P ČKS nebude rozhodovat o žádosti ISU o udělení 
Clearence Certificate pro Nastasiu Lobachevskou, protože dosud neobdrželo žádnou žádost ze 
strany sportovkyně, ani jejího zákonného zástupce/zástupkyně. 

b/ Předsedkyně ČKS obdržela telefonickou žádost paní Charyparové, matky sportovkyně Hany 
Charyparové, aby se sportovkyně mohla zúčastňovat tréninků VSC Praha s odvoláním na jí 
uzavřenou reprezentační smlouvu. P ČKS schválilo vyjádření předsedkyně TMK, že 
reprezentační smlouva nezakládá nárok na trénink, je pouze smlouvou o přidělení finančních 
prostředků a stanovení pravidel jejich čerpání. VSC Praha není podřízenou složkou ČKS, ani 
dotačním programem ČKS. V případě zájmu by se sportovkyně měla v první řadě obrátit na 
vedoucí střediska paní Kopřivovou.

c/ Sportovní centra mládeže a Sportovní střediska

Jak bylo ČKS sděleno e-mailem místopředsedou ČSTV P.Kořánem: „Podle sdělení MŠMT je 
nutné předložit plány programů II. SCM a IV. Sportovní středisko pro nadcházející čtyřletý 
cyklus současně s podklady pro sportovní reprezentaci, a to do 30.11. 2008. K předložení plánů i 
podkladů pro podporu sportovní reprezentace s obligátním finančním dotazníkem budou svazy 
oficiálně vyzváni MŠMT.“

P ČKS pověřuje ekonomku, předsedkyni TMK a GS, aby vypracovali výše zmíněné plány a 
zároveň pověřuje vedoucího PRTM, aby spolupracoval při vytvoření plánu pro program „IV. 
Sportovní středisko“.

STK

a/  Přestup sester Koníčkových 

P ČKS bylo seznámeno s obsahem dopisu, který obdržel předseda STK od právního zástupce 
sester Koníčkových, i s odpovědí předsedy STK na tento dopis. P ČKS souhlasí s odpovědí, 
kterou zaslal předseda STK.  Přestup nemůže být potvrzen v případě, že schází jasné stanovisko 
nového klubu BK Uherský Brod k požadavku vyplacení výchovného ze strany SK Kraso Uherské 
Hradiště.

b/ Memoriál Pavla Romana

P ČKS schvaluje prodloužení platnosti svého rozhodnutí pro kategorii tanečních párů: párům 
bude účast na mezinárodní soutěži Memoriál Pavla Romana započítávána jako účast na pohárové 
soutěži.
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P ČKS zároveň projednalo žádost D.Vincoura, aby v případě malé účasti seniorských párů na 
soutěži „Memoriál Pavla Romana“, a tím nemožnosti získat body do světového pořadí, bylo 
umožněno TP Hájková – Vincour jet na souběžně pořádanou soutěž Golden Spin v Záhřebu a 
počítat tuto soutěž páru jako účast na pohárové soutěži. P ČKS se žádostí vyslovilo souhlas s 
odůvodněním: do MR seniorů se nepojede žádná soutěž Českého poháru v tancích na ledě 
seniorů.

KR

a/ Seminář ISU pro rozhodčí tanců na ledě konaný v Ostravě v rámci soutěže JGP 

Seminář proběhl, byly drobné organizační nedostatky, které se za velké pomoci OV JGP 
podařilo vyřešit.

GS navrhuje, aby při pořádání takovéhoto semináře v budoucnosti byl přítomen a seminář 
organizačně zajišťoval pověřený člen KR. 

Náklady této akce půjdou na vrub komise rozhodčích.

b/ Nominace rozhodčích na mezinárodní seniorské soutěže:

Nebelhorn Trophy – z důvodu nemoci V. Kvarčákové odjela náhr. J.Portová.

c/ Pravidla pro nominace rozhodčích na mez. soutěže

P ČKS pověřuje předsedu KR, aby předložil návrh úpravy systému nominací rozhodčích 
na mezinárodní soutěže, včetně soutěží juniorské Grand Prix, při kterých zohlední 
především ekonomickou stránku věci, množství obsazených kategorií a „kvalitu“ české 
účasti.

d/ Formulář zprávy rozhodčích z mez. soutěží

P ČKS ukládá předsedovi KR požadovat od rozhodčích zasílání zpráv z mezinárodních 
soutěží, členové P ČKS nejsou přesvědčeni o nutnosti vytvářet specifický formulář, spíše 
by chtěli požádat mezinárodní rozhodčí o poskytnutí informací, které nejsou součástí 
protokolů ze soutěží.

6. Různé

a/ P ČKS souhlasí s účastí Tomáše Vernera na dvou exhibičních vystoupeních jako hosta v 
programu Králové ledové arény II. Jedná se o termíny 8.10.2008 v Ostravě a 9.10.2008 v Praze.  

b/ P ČKS schvaluje „formulář pro nahlášení exhibičního vystoupení“ a ukládá generálnímu 
sekretářovi, aby jej uveřejnil na webových stránkách ČKS
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c/ P ČKS schvaluje návrh generálního sekretáře na prodloužení smlouvy se sekretářkou svazu 
paní Zdenkou Havlovou pro rok 2009. P ČKS zároveň schvaluje návrh, který vznikl po 
dohodě mezi generálním sekretářem a paní Havlovou, aby její pracovní úvazek byl zkrácen 
na 20 hodin týdně (obvyklá pracovní doba úterý a čtvrtek 7 – 13 hodin, středa 7 – 15 hodin, 
v případě dohody možno i upravit).
Generální sekretář zároveň žádá členy P ČKS a především sportovně-technickou komisi, aby 
zvážili možnost snížení počtu administrativních úkonů vykonávaných ČKS a jeho 
sekretariátem (např. vydávání kartiček k testům výkonnosti, zavedení elektronické registrace 
atp.).

b/  Příští zasedání P ČKS se uskuteční v Třinci v průběhu MR seniorů a párových disciplín.

podle zápisu ze zasedání P ČKS zpracovala Taťána Zoubková.


