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Informace z jednání předsednictva Českého krasobruslařského svazu
konaného dne 17. 5. 2013 v Praze

1. Odstoupení předsedkyně STK, V. Mojžíšové
Předsedkyně STK, V. Mojžíšová, oznámila předsedkyni ČKS e-mailem ze dne 16. 5. 2013, 
že odstupuje z funkce členky předsednictva a předsedkyně STK.
P ČKS pověřuje předsedkyni ČKS, aby situaci týkající se vedení STK v následujícím 
období vyřešila do příštího zasedání P ČKS v souladu s jednacím řádem P ČKS. 

2. Příprava valné hromady ČKS
P ČKS prodiskutovalo návrhy na složení komisí a pracovního předsednictva a zprávu 
předsedkyně i zprávu ekonomky svazu. 

3. Systém soutěží ČKS v sezóně 2013-14 (k jednání přizváni E. Milčinský a R. Hauzer)
P ČKS na základě toho, že předsedkyně ČKS byla po minulém zasedání P ČKS 
informována předsedkyní STK o tom, že členové komise nesouhlasí s některými 
navrhovanými změnami, přizvalo ke svému jednání výše zmíněné zástupce STK a 
projednalo s nimi návrhy oněch změn. Definitivní podoba systému soutěží v příští sezóně 
bude schválena až na příštím zasedání P ČKS, které se uskuteční po schůzce předsedkyně 
ČKS, předsedkyně TMK a KR a J. Sviatka dne 31.5. 2013.
P ČKS a STK souhlasí s návrhem J. Sviatka a předsedkyně ČKS, aby byly opačným 
způsobem přidělovány body za umístění při pohárové soutěži. Začne se tedy vždy od 1. 
místa (v současné době se body přidělují od posledního místa). Tím by se mělo zamezit 
znevýhodnění sportovců, kteří se zúčastní soutěže, ze které se na poslední chvíli odhlásilo 
nebo na ni  nedojelo větší množství soutěžících. 

4. Reprezentace, talentovaná mládež
   a/ Rozdělení prostředků pro sportovně talentovanou mládež

P ČKS souhlasí s návrhem ekonomky a generálního sekretáře na rozdělení prostředků 
     pro talentovanou mládež.

  b/ Reprezentační smlouvy 2013/2014
P ČKS projednalo návrhy reprezentačních smluv na olympijskou sezónu 2013-14.

  c/ Juniorská Grand Prix 2013/2014
P ČKS souhlasilo s návrhem GS, aby ČKS neobsazoval soutěž SD při J GP v Rize a 
soutěž TP při J GP v Minsku. V obou případech by bylo nutné počítat s vysokými 
náklady na letenky. Pro soutěž v Bělorusku by navíc šlo o komplikované zařizování víz 
pro členy týmu. P ČKS dále rozhodlo, že mistři ČR v juniorských kategoriích pro rok 
2013 (junior Petr Coufal a juniorka Elizaveta Ukolova) se mohou zúčastnit dvou soutěží 
J GP, pokud při prověrkách výkonnosti 2013 splní kritéria pro účast v soutěžích J GP. O 
obsazení ostatních míst rozhodne P ČKS na základě výkonů předvedených sportovci při 
prověrkách výkonnosti a s ohledem na umístění sportovců při M ČR 2013 juniorů.

d/ Taneční páry
P ČKS bere na vědomí oznámení Karolíny Procházkové, že zahájí tréninkovou činnost 
s italským partnerem A. Fabbrim, a dále bere na vědomí oznámení trenérky Barbary 
Fusar-Poli, že bude tento pár připravovat od června 2013 v Miláně. Vzhledem k tomu, že 
partneři reprezentovali na MS juniorů 2013 různé země, jejich společné mezinárodní 
starty budou možné nejdříve v březnu 2014. 
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5. Informace z komisí
Předsedkyně ČKS

a/ Valná hromada ČSTV
Předsedkyně informovala P ČKS o průběhu jednání valné hromady ČSTV, která změnila 
název organizace na Českou unii sportu („ČUS“). 

b/ Žádost o projekt financovaný z Development programu ISU
Předsedkyně ČKS informovala členy P ČKS o tom, které členské země vyjádřily zájem o 
účast na přípravném jednání, které proběhne 25. 5. 2013 v Ostravě a kterého se společně 
se S. Žídkem zúčastní.

c/ Testy výkonnosti
     STK prezentuje úpravy v testech výkonnosti v rámci diskuse na valné hromadě ČKS. P 

ČKS souhlasí s následujícími návrhy STK: Sportovci, kteří splnili příslušný test na 
minimálně bílou barvu, mohou plnit test o jednu kategorii vyšší úrovně bez nutnosti 
opakovat tři prvky testu předchozí kategorie. Tři předepsané prvky z testu předcházející 
kategorie je nutno předvést a splnit minimálně na bílou barvu jen v případě, kdy 
sportovec / sportovkyně vůbec neplnil / neplnila test oné předcházející kategorie. 

     P ČKS pověřuje E. Milčinského a R. Hauzera, aby dané změny zapracovali do směrnic 
testů výkonnosti a do 10.6. 2013 zaslali předsedkyni ČKS ke kontrole.

TMK
a/ SCM

P ČKS souhlasí se změnami v obsazení SCM od 1. 7. 2013:
G. Kubová, M. Bidař a E. Harsh budou od 1. 7. 2013 zařazeni do VSC, proto budou 
k tomuto datu vyřazeni z SCM.

b/ Trenéři mládeže ČOV
P ČKS projednalo text týkající se hodnocení trenérek mládeže, které jsou zařazeny do 
rozvojového programu ČOV. 

c/ PRTM – soustředění v Kravařích
P ČKS schválilo rozpočet soustředění v Kravařích, který předložil vedoucí PRTM. 

d/ Školení trenérů II. Třídy
P ČKS souhlasí se školným ve fakultou navrhované výši 12 000 Kč a pověřuje 
generálního sekretáře a předsedkyni TMK, aby dojednali s fakultou možnost rozdělení 
plateb dle skutečných nákladů v jednotlivých kalendářních letech. Odborným garantem 
školení ze strany FTVS bude M. Sedláčková. P ČKS souhlasí se zveřejněním přihlášky 
na školení na webových stránkách ČKS. Přihláška bude zveřejněna ihned poté, kdy 
budou dohodnuty termíny krasobruslařské specializace v roce 2014.

STK
K této části byli přizváni členové STK E. Milčinský, R. Hauzer a I. Smolík.
a/ Přijetí nových klubů
P ČKS schvaluje přijetí klubů „HC Stadion Cheb“ a „TJ Spartak TOS Žebrák“.
Všechny náležitosti pro vstup byly splněny, členský poplatek byl uhrazen.
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b/ M ČR 2014
P ČKS schvaluje na základě doporučení STK to, že organizátorem M ČR sólových 
kategorií juniorů, přeboru ČR seniorů a seniorek a M ČR v synchronizovaném bruslení 
bude v termínu 8. a 9. února 2014 klub HC Oceláři Třinec.
P ČKS schvaluje na základě doporučení STK to, že organizátorem M ČR sólových 
kategorií žactva a mladšího žactva bude v termínu 8. a 9. března 2014 klub TJ Autoškoda 
Mladá Boleslav.

c/ Termínová listina ČKS
P ČKS schvaluje kalendář soutěží v ISU SH a kalendář testů výkonnosti, který je 
publikován na webových stránkách ČKS.
P ČKS ukládá generálnímu sekretářovi, aby na webových stránkách ČKS vyzval kluby 
k zorganizování soutěží Českého poháru, o jejichž organizaci zatím žádný klub neprojevil 
zájem. 

d/ Přestupy
P ČKS schvaluje přestupy předložené STK. 4 přestupy byly schváleny pouze podmínečně, 
protože žadatelé dosud neuhradili poplatek. Tento musí uhradit do 30 dnů od data 
schválení přestupu, jinak budou přestupy neplatné.

e/ Úprava pravidel ISU pro potřeby ČKS - protesty
Vzhledem k tomu, že vedoucí týmů / trenéři mají možnost zhlédnout protokoly ze soutěží 
Českého poháru v ISU SH až po jejich zveřejnění na webových stránkách ČKS (na rozdíl 
od mezinárodních a ISU soutěží), je potřeba připravit úpravu pravidel ISU pro potřeby 
ČKS. P ČKS pověřuje STK, aby připravila návrh úpravy pravidel.

KR
a/ World Team Trophy ISU
P ČKS souhlasilo per rollam s návrhem KR na nominaci J. Portové na soutěž World 
Team Trophy v Japonsku 11. – 14. dubnu 2013. Na tuto soutěž přišlo pozvání z ISU, 
náklady hradil pořadatel.

b/ Nebelhorn Trophy – dodatečná kvalifikace ZOH
P ČKS souhlasí s návrhem KR a nominuje na soutěž Nebelhorn Trophy 2013 následující 
rozhodčí: 
sólové kategorie: J. Baudyšová (náhr. S. Šmídová);
kategorie tanců na ledě: J. Portová (náhr. R. Kosina).

c/ Zimní Světová Univerziáda 2013, Trento (ITA), prosinec 2013
P ČKS souhlasí s návrhem KR a nominuje na soutěže Zimní Světové Univerziády 
rozhodčího R. Kosinu (pro kategorie seniorů a  tanců na ledě). Náhradníkem je M. 
Mišurec.

Příští zasedání P ČKS se uskuteční v Praze dne 16. 6. 2013 od 9:30 hodin.

Na základě zápisu ze zasedání P ČKS zpracovala Věra Tauchmanová.


