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 U S N E S E N Í 
 

Valné hromady Českého krasobruslařského svazu, 
konané dne 22. května 2004 v Praze. 

 
 

Valná hromada – změna programu: 
 
 VH na návrh předsedající VH schvaluje naprostou většinou hlasů změny  

v předem rozeslaném programu VH: 
 

1. původní body programu VH  9 a 10 přesunout za bod 7. Dále bude rozšířen 
program o krátkou, vloženou, diskusi k bodu 9. Ostatní body zůstávají beze 
změny. 

 
            

 Valná hromada schvaluje: 
 

            1.   Jednací řád VH ČKS  
                      

2. Přijetí nových klubů   
- Orlický BK Rychnov n/Kněžnou, KK Tachov Ledová vločka,  
- BK Ústí n/Labem, BK Masarykova ZŠ Bohumín a Kraso Krnov 

naprostou většinou hlasů s tím, že tyto nově přijaté kluby budou mít 
hlasovací právo již na této VH  

      
3. Vyloučení klubu KK Český Těšín z ČKS: 

-  pro  47 proti 1      zdrželo se     0 
  

 z důvodu dlouhodobé nečinnosti a neplnění povinností,  
vyplývajících z členství v ČKS 

 
4. Zánik členství v ČKS klubu OKK Ostrava na vlastní žádost z důvodu 

zániku klubu 
   pro  52 proti 0      zdrželo se     0 

  
6.   Rozpočet ČKS na rok 2004   

(s Ing.Buchtou přednesenými vysvětleními a doplňky ve zdůvodňující  
  zprávě včetně dodatečně navržené úpravy s dopadem na straně výnosu 
a nákladů ve výši 9,365.000,-Kč) 
 

   pro   38                     proti  9                  zdrželo se  4 
 

7. Úpravu Stanov ČKS 
( v rozsahu předneseném Mgr. Silným a přijatých návrhů úprav  
   vyplývajících z diskuse) 

pro   51                     proti  0                  zdrželo se  1 
 

 
8. Úpravu Registračního řádu ČKS 

( v rozsahu předneseném Mgr. Silným a přijatých návrhů vyplývajících   
  z diskuse) 
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pro   52                     proti  0                  zdrželo se  0 
 

       
              Valná hromada bere na vědomí:  
 

1. Zprávu o činnosti ČKS za uplynulé období 
2. Zprávu o hospodaření ČKS za uplynulé období (včetně informace o 

ekonomickém vyhodnocení MSJ 2003) 
3. Zprávu o činnosti Revizní komise za uplynulé období 

  
4. Diskusi, zejména vystoupení týkajících se mj.: 

a. úseku rozhodčích 
b. úseku metodického 
c. návrhů souvisejících se zřízením servisní organizace ČKS 
d. návrhu k úpravě rozpočtu na rok 2004 
e. informace o novelizaci příslušných Směrnic ČKS včetně Pravidel 

krasobruslení 
f. informace o aktualizaci Organizační směrnice k Testům výkonnosti 

 
 
    Valná hromada ukládá P-ČKS: 
 

1. Zaregistrovat neprodleně změnu schválených Stanov ČKS u MV ČR 
 

2. Zajistit zřízení servisní organizace, ve smyslu schválených Stanov ČKS a 
příslušných právních předpisů včetně ustanovení všech orgánů s cílem 
zahájení činnosti k 1.7.2004 

 
.3. Vypracovat a předložit ke schválení příslušné změny Organizačního řádu a  

dalších řídících směrnic, které vyvolá zřízení společnosti „Krasobruslení 
s.r.o“ se 100% účastí ČKS. Do období schválení zmocňuje Valná hromada 
P-ČKS výkonem činností vyplývajících z členství v řídících a kontrolních 
orgánech této s.r.o. 

 
 
Usnesení VH schváleno: 

 
                           pro        36            proti  0             zdrželo se   15 
 
 
 

Ing.Stanislav Žídek 
                                                                                        předseda návrhové komise 
 
 
 
Praha, 22. května 2004 
Ověřili: Ing. Miroslav Blaťák, Irena Holoubková 


