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Informace z  jednání předsednictva ČKS konaného
dne 18. dubna 2010 v Praze

1. Příprava semináře předsedů klubů
Předsednictvo projednalo program semináře předsedů klubů. Prezentaci nového systému 
pohárových soutěží připravil a představí předseda STK. Prezentaci náplní soutěžních 
kategorií připravila a představí předsedkyně TMK.

P ČKS schválilo kalendář mezinárodních, mistrovských a pohárových soutěží v ISU SH 
platný pro sezónu 2010/2011. Kalendář bude prezentován klubům v rámci semináře.

2. Valná hromada ČSTV, valná hromada ČKS
a/ Předsedkyně ČKS informovala o průběhu volební valné hromady ČSTV, které se 

zúčastnila.

b/ Valná hromada ČKS 
P ČKS ukládá sekretariátu rozeslat všechny dokumenty v termínech schválených na 
posledním zasedání P ČKS.

3. Kongres ISU, členství cizinců v ČKS
a/ Vzhledem k tomu, že je nutno potvrdit účast zástupce ČKS na volebním kongresu ISU

v Barceloně a zároveň je  nutno využít momentálně nižší ceny letenek, schvaluje P ČKS 
účast dosavadní předsedkyně ČKS, Věry Tauchmanové, na tomto kongresu.

b/ Členství cizinců v ČKS
Vzhledem k tomu, že při kontrole bylo zjištěno, že STK ponechává bez povšimnutí to, že
se soutěží ČKS zúčastňují i krasobruslaři, kteří nemají státní příslušnost ČR, rozhodlo 
P ČKS, že je nutno, aby kluby nejpozději do 1.9. 2010 předložily za účelem kontroly 
seznam registrovaných závodníků s uvedením jejich státní příslušnosti. 
Při registraci nového člena je klub povinen zjistit a nahlásit jeho jméno, datum narození, 
bydliště a státní příslušnost.
P ČKS ukládá STK připravit příslušné úpravy Registračního řádu pro schválení valnou 
hromadou ČKS 2010. Upravený Registrační řád ČKS je nutné rozeslat klubům nejpozději 
4.května 2010.

4. ZOH, reprezentace
a/ Zimní olympijské hry 2010, Vancouver, Kanada, 12. – 28.února 2010

Předsedkyně TMK a generální sekretář ČKS připravili hodnocení olympijského cyklu a 
účasti na ZOH 2010, které je založeno na sekretariátu.

b/ Mistrovství světa 2010
Vzhledem k tomu, že se Tomáš Verner vzdal účasti na MS 2010, byl P ČKS per rollam 
dodatečně nominován náhradník Pavel Kaška, bez úhrad ze strany ČKS.  
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c/ ISU sponzorovaný seminář pro sportovní dvojice, Berlín
Předsedkyně TMK podala informaci o účasti sportovních dvojic Kadlecová / Bidař a 
Paličková / Hejzlar a jejich trenérek na tomto semináři. Sportovní výkony a tréninková 
morálka obou párů byly přítomnými odborníky hodnoceny velmi pozitivně. 

d/ členství PRTM
P ČKS ukládá vedoucímu PRTM, aby doplnil do statutu PRTM, že sportovci mohou být 
zařazeni v PRTM jako kandidáti PRTM pouze z důvodu, aby mohli za úplatu využívat 
ledovou plochu SCM a VSC a na vlastní náklady se mohli účastnit soustředění a soutěží 
jako řádní členové PRTM (tato praxe již existuje, ale ve statutu ještě stále není zmíněna). 
P ČKS schválilo seznam členů a kandidátů PRTM, seznam vyřazených členů PRTM a 
seznam sportovců nově pozvaných k testům a prověrkám PRTM navržený vedoucím 
PRTM, který je přílohou zápisu.

e/ exhibice
P ČKS schválilo per rollam účast členů reprezentace na následujících  exhibicích: 

Michal Březina – „Králové ledu“ (série Slovensko, ČR), 12. – 19.4. 2010
Petr Coufal, NeLLa Simaová – „Králové ledu“ Ostrava, 19.4. 2010
Tomáš Verner – „Dreams On Ice“, Osaka (Japonsko), 4. – 5.4. 2010
Tomáš Verner – Praha, ZS Hvězda, 10.4.2010 (exhibice Wüstenrot)
Tomáš Verner – „Festa on Ice“, Soul (Korea), 16. – 18.4. 2010
Pavel Kaška –  Praha, ZS Hvězda, 10.4.2010 (exhibice Wüstenrot)
Lucie Myslivečková / Matěj Novák – Kraso Břeclav, 4.4.2010

f/ Potvrzení účasti na soutěžích Grand Prix 2010
P ČKS ukládá generálnímu sekretářovi, aby na ISU do 15.5. potvrdil možnou účast všech 
českých sportovců, jejichž výkony patří do pořadí nejlepších 75 výkonů sezóny 
2009/2010 ISU v jednotlivých kategoriích, na soutěžích ISU seniorské Grand Prix 2010, 
protože momentálně není jasné, jaké změny věkových hranic přijme Kongres ISU 
v červnu 2010. 

5. Informace z komisí
 Předsedkyně ČKS
a/ Předsedkyně připravila s generálním sekretářem a předsedkyní KR a následně odeslala na 

ISU seznamy činovníků pro sezónu 2010 / 2011.

KR
a/ P ČKS obdrželo dotaz ing. Dušátka týkající se změny ekonomické směrnice č. 2/2008, 

kterou se upravují odměny rozhodčím při krasobruslařských soutěžích. Ing. Dušátko se na 
P ČKS obrátil formou tzv. dotazu z webu následujícího znění: 

“Vážené předsednictvo.
Obracím se na vás na základě rozhovorů s ostatními rozhodčími i jménem svým. 
Jedná se o směrnici týkající se odměňování rozhodčích. Od doby, kdy jsem tuto 
směrnici vytvořil nebyla téměř novelizována a především nebyla valorizována. 
Zatímco startovné se zvýšilo o 100% a více, rozhodčích se toto nedotklo. ISU systém 
způsobil, že za stejný časový úsek je odměna rozhodčích nižší, neboť soutěže trvají při 
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stejném počtu závodníků déle ne v OBO systému. Rovněž rozdělení 4-10-24 je již
dávno překonáno. Optimální by bylo stanovit odměnu ve tvaru Kč/závodník. Aby se 
trochu zvedla odměna rozhodčím, bylo by optimální vycházet z částky 25 Kč/závodník. 
Rovněž směrnice o sazbě za 1 km je mírně řečeno pofidérní. V době, kdy byla 
vytvořena, stál 1 litr benzinu okolo 10 Kč, nyní však stojí okolo 27 Kč. S povděkem 
jsme kvitovali, že je sazba za 1 km nyní 2 Kč, ale ani to nepokryje náklady. Díky 
pořadatelům, kteří tolerují a vyplácejí kilometrovné i spolujezdcům je možné jak tak 
pokrýt náklady na dopravu. Předkládám tuto a nejen mou úvahu k zamyšlení a řešení 
předsednictvu. 
S úctou Zdeněk Dušátko”

P ČKS se nad úvahou ing. Dušátka skutečně zamyslelo a souhlasí s tím, že výše odměny 
založená na počtu závodníků, je překonána (Již v době, kdy ing. Dušátko směrnici 
vytvořil nebylo zcela logické to, že za rozhodování 11 závodníků dostane rozhodčí 
dvojnásobnou odměnu než za rozhodování 10 závodníků, naproti tomu však rozhodování 
11 závodníků je finančně hodnoceno stejně jako rozhodování 24 závodníků.) P ČKS dále 
argumentuje tím, že výše startovného byla navýšena především z důvodu navýšení cen 
energií, pronájmů, cestovného, ubytování. Další nárůst finančních požadavků byl 
způsoben zavedením současného způsobu rozhodování, kdy pořadatelé hradí i práci, 
stravu a cestovné členům technických sborů a členům technické obsluhy počítačů. 
Členové P ČKS nemohou jednat v rozporu s politikou ISU (jejímž členem ČKS je) –
odměna rozhodčích je symbolická, nejedná se o výdělečnou činnost na základě 
živnostenského listu. Členové P ČKS jsou velice  dobře obeznámeni s tím, jak vysoké 
částky hradí pořadatelé soutěží právě rozhodčím a členům technických sborů a technické 
obsluhy počítačů. P ČKS se domnívá, že v současné době není možné pořadatelům dále 
navyšovat náklady na pořádání soutěží. Předseda revizní komise dává ke zvážení návrh na 
fixně danou odměnu za 1 den práce  rozhodčích, členů technických sborů a počítačové 
obsluhy. Vzhledem k tomu, že P ČKS nechce direktivně navyšovat pořadatelům náklady 
na pořádání soutěží a považuje za nutné vyslechnout názor klubů pořádajících soutěže, 
budou jak dotaz, který zaslal ing. Dušátko na webovou stránku ČKS, tak i návrh předsedy 
RK předloženy k diskusi květnové valné hromadě.

     Ekonomka
a/ Ekonomka předložila čerpání rozpočtu 2009.

6. Různé
 P ČKS souhlasí se žádostí o zapůjčení hardware pro soutěže EYOF 2011 v Liberci za  
obvyklých finančních podmínek.

Příští zasedání P ČKS se uskuteční v Praze v pátek 21. května od 17 hodin. 

podle zápisu ze zasedání P ČKS zpracovala Věra Tauchmanová 
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Příloha zápis

Seznam PRTM k 1.5.2010

1. Dušková Anna USK Praha 
2. Janiczková Aneta HC Oceláři Třinec 
3. Jelínková Adéla USK Praha
4. Pavlasová Eliška HC Rebel Havlíčkův Brod
5. Vlasáková Adéla HC Rebel Havlíčkův Brod
6. Zátopková Nikol FSC Kopřivnice
7. Jechová Zuzana USK Praha
8. Kratěnová Natálie TJ Stadion Brno
9. Kresničerová Andrea BK Variace Liberec
10. Jakubka Radek HC Litvínov
11. Barna Adam USK Praha
12. Bidař Martin BK České Budějovice

Kandidáti PRTM:
Fadrná Terezie BK LR Cosmetic Ostrava
Juhaňáková Aneta HC Ledeč nad Sázavou

TP Kateřina Doubravová / Martin Žáček KK Pardubice / BK Příbram

Ukončení 
Krhovják Martin KK Orlová SCM Ostrava
Kurník Jan SKK Karviná SCM Ostrava
Raszyková Laura TJ Slavoj Č.Těšín věk + neplnění výkonnostních kritérií
Lahučká Barbora KK Pardubice neplnění výkonnostních kritérií
Leová Lýdie TJ Kraso Náchod neplnění výkonnostních kritérií 

(dlouhodobé zranění)
Milčinská Michaela FSC Kopřivnice neplnění výkonnostních kritérií

Nově pozvání na testování a prověrky PRTM
Štramberská Alžběta HC RI Okna Zlín
Popková Lucie BK LR Cosmetic Ostrava
Popková Terezie BK LR Cosmetic Ostrava
Doubková Nikola USK Praha
Bělohradský Matyáš SKK Karlovy Vary


