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Informace z  jednání předsednictva ČKS konaného
ve dnech 9. - 10. února v Českých Budějovicích

1. Kontrola zápisu a plnění úkolů
a/ Mezinárodní soutěž kategorie Adult v roce 2009.

P ČKS ukládá předsedkyni projednat při MS J případně při MS seniorů se zástupci ISU 
výši finanční podpory a podmínky jejího čerpání

2. Organizace Czech skating s.r.o.
P ČKS bylo seznámeno se zprávou likvidátora o likvidace společnosti Czech skating s.r.o. 
v likvidaci. Ke dni 31.1.2008 je následující situace:
- byl podán návrh na zápis likvidace do OR; zapsáno dne 10.1.2008
- do sbírky listin byl založen notářský zápis č. NZ 344/2007
- byly odeslány informační dopisy na místně příslušný FÚ, PSSZ, VZP, OZP, ZPMVČR
- byla objednána a zaplacena povinná inzerce o vstupu společnosti do likvidace od Obchodního 
věstníku

- 25.1.2008 bylo odevzdáno daňové přiznání DPH za 4Q.2007
- 31.1.2008 bylo odevzdáno daňové přiznání DPPO za rok 2007
- byla podána žádost na FÚ o zrušení registrace DPH

Likvidátorovi byla dále poskytnuta záloha ve výší 50 tisíc korun na uhrazení nákladů spojených 
s likvidací společnosti, tj. odměnu pro likvidátora (smluvní částka ve výši 20 tisíc korun), správní 
a soudní poplatky, odměnu za poskytování účetních služeb, povinnou inzerci atp. Po skončení 
likvidace provede likvidátor vyúčtování této zálohy.

3.  Mezinárodní semináře, kongres ISU
a/ Seminář sponzorovaný ISU určený pro sportovní dvojice, trenéry sportovních dvojic a 

rozhodčí, Berlín od 22. – 30. 3. 2008
ČKS byli přihlášení následující účastníci:
- sportovní dvojice Herbriková – Ovčáček a Hollerová - Šafránek 

- trenéři: S. Žídek, M. Havlová, M. Man, E. Horklová, R. Novotná, R. Novotný
- rozhodčí:   - M.Mišurec, Z.Plesníková, V.Kvarčáková (v tomto pořadí)

ISU uhradí pobytové náklady oběma přihlášeným sportovním dvojicím a dvěma 
trenérům. P ČKS rozhodlo, že finanční  částka určená na hrazení pobytu dvou trenérů 
bude rovnoměrně rozdělena mezi začínající trenéry sportovních dvojic, tedy mezi 
M.Havlovou, E.Horklovou, R.Novotnou a R.Novotného
Cestovní náklady si všichni přihlášení účastníci uhradí sami.
Uzávěrka přihlášek pro rozhodčí je 13.2. Po tomto datu bude ČKS informováno o počtu 
přijatých rozhodčí

b/ seminář ISU ve Frankfurtu 
- termín pro podání přihlášek je 15.4., za ČKS budou nominovány následující rozhodčí 

a technické kontrolorky:
- Eva Ludvíková  - kategorie SSB (účast potvrdí na začátku března)
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- Jarmila Portová – kategorie tanců na ledě (rozhodčí + rekvalifikace TC)
- Věra Tauchmanová – sólo a sportovní dvojice (rekvalifikace TC a rozhodčí)

c/ Kongres ISU 
– termín pro podání přihlášek je 17.3. P ČKS nominuje na kongres dvě delegátky,  

předsedkyni ČKS,  V. Tauchmanovou,  a předsedkyni TMK,  K.Kamberskou.
- generálnímu sekretáři se ukládá, aby odeslal přihlášku a objednal ubytování v levnějším 

hotelu (dle nabídky organizátorů) a letenky

4.  Činnost krajských svazů, projekt Bruslička
a/  P ČKS projednalo problémy vzniklé v souvislostí s nominací krasobruslařů z Prahy na  

Zimní olympiádu dětí a mládeže 2008, předsedkyně ČKS informovala členy P ČKS o 
veškerých telefonátech a korespondenci spojených s průběhem nominace. P ČKS nemůže do 
činnosti svazů nijak zasahovat, proto pouze doporučuje pražským klubům, aby se důsledně 
řídily stanovami Krajského sdružení svazu popř. Krajského sdružení ČSTV, aby 
v budoucnosti již nedošlo k obdobným problémům.

b/ projekt Bruslička – předseda STK nemá žádné návrhy nebo podněty spojené s tímto 
projektem, V.Tauchmanová bude společně s F. Baudyšem jednat s organizátory projektu po 
skončení soutěže v Hradci Králové a připraví na základě tohoto jednání podklady pro P ČKS.

5. MS J 2009
ISU potvrdila termín inspekční návštěvy před MS J 2009 v době 6. – 9.5. 2008. 
P ČKS pověřuje generálního sekretáře, aby znovu požádal ISU o zaslání aktuálního memoranda 
pro pořádání šampionátů ISU.
P ČKS ukládá předsedkyni, aby při MS J 2008 v Sofii jednala s představiteli ISU o možném 
snížení nákladů na uspořádání soutěže na základě rozpočtu, který musí předložit OV, případně o 
navýšení dotace na uspořádání mistrovství

6. Informace z komisí

Trenérsko-metodická komise
a/ Termín konání školení pro získání licence C byl TMK stanoven na 28. až 30. března 2008
v Praze na ZS Hasa. Školení povede dr. Sedláčková, dalšími přednášejícími budou dr. Helešic a 
dr. Tauchmanová, účastnický poplatek bude stejný jako při školení v Karviné  v září 2007.

b/ Termín zkoušek pro získání licence C byl TMK stanoven na 28. až 30. března 2008 v Praze 
na ZS Hasa – zkoušky povede mgr. Harant, dalšími členy zkušební komise budou dr. Helešic a 
mgr. Milčinská

c/ Projekt talentované mládeže
Vedoucímu PRTM se ukládá, aby okamžitě písemně informoval členy projektu vyřazené ke 
dni 1.1.2008 o tom, že byli z projektu vyřazeni.
Zodpovědní trenéři členů PRTM musí předložit vedoucímu PRTM do 15.2. plán konzultací.  



Předsednictvo  9. a 10. 2. 2008 -  České Budějovice

3

Vedoucí PRTM ve spolupráci s generálním sekretářem ČKS připraví rámcové smlouvy mezi 
zákonnými zástupci členů PRTM a Českým krasobruslařským svazem, které budou zahrnovat 
povinnost zúčastňovat se akcí PRTM a na nich se podřizovat pokynům vedoucího PRTM. 
Smlouvy budou připravené k podpisu do 29.03.08 a budou platit do 31.12.08. 

d/ Předsedkyně TMK navrhuje vypsat tzv. „zkušební praktický seminář“ pro párové 
disciplíny, navrhuje termín společný se soustředěním PRTM v Praze na ZS Hasa. 
Předsedkyně TMK ve spolupráci s vedoucím PRTM a ekonomkou zjistí časové možnosti ZS 
Hasa. 

e/ Reprezentační prověrky
P ČKS stanovuje termín prověrek na sobotu 23. 8. 2008. Prověrek se nemusí zúčastnit Tomáš 
Verner a také sportovci, kteří budou ČKS nominováni  na soutěž juniorské GP v Courchevelu. 
Výkon (dle soutěžního protokolu) z JGP v Courchevelu nahradí hodnocení sportovců při 
prověrkách. Nominaci provede P ČKS na základě výsledků na MČR 2008 s přihlédnutím k  
požadavkům zodpovědných trenérů.
Vzhledem k tomu, že prověrky budou jednodenní, nebude ČKS zajišťovat účastníkům 
noclehy. Cestovné (bez stravného) se bude vyplácet dle směrnic ČKS.
Prověrky budou podkladem pro nominace na soutěže juniorské GP  a seniorské soutěže 
z kalendáře ISU. Prověrky budou dále podkladem k případnému přidělení finančních 
prostředků k účasti na výše zmíněných soutěžích.

Komise rozhodčích
a/ Termín  školení rozhodčích byl stanoven na 12. -13. 4. 2008.

Předseda KR připraví program semináře a text pozvánky, která bude zveřejněna na webových 
stránkách ČKS.

Předsedkyně
a/ Poháry skupinám SB za pořadí v Českém poháru budou předány při finále Poháru ČKS 

sólových kategorií v Kralupech.

b/ Pořadatelé soutěží nedodržují pokyny pro pořadatele soutěží ČKS (kontrola průkazek, 
odevzdání Plánovaných náplní programů atp.) – předsedkyně ČKS znovu připomíná 
předsedovi STK, že je nutno dopracovat pokyny pro pořadatele.

c/ Výše uvedená situace je spojena s nedisciplinovaností soutěžících, která bude muset být 
postihována  – např. při právě probíhajícím mistrovství republiky nedodrželi podmínky 
rozpisu soutěže V. Potyš, N. Lobačevská a X. Lobačevská, kteří neodevzdali při prezentaci 
rozpis plánované náplně programů 

d/  Pokud je na mistrovské soutěže nominován technický delegát, je nutné, aby skutečně 
spolupracoval s pořadateli a zúčastnil se řízení soutěže. STK vypracuje pro příští sezónu 
přesné pokyny týkající se práce technických delegátů soutěží.
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e/  Předsedkyně ČKS připraví znění dopisu, ve kterém poděkuje ISU za finanční  příspěvek 
z Development programu, který byl na základě zaslané žádosti přislíbený pořadatelům 
soutěže Prague Cup 2008 a zároveň požádá o jeho navýšení. Podklady k tomuto dopisu dodá 
T. Zoubková, dopis bude odeslaný sekretariátem.

f/ Předsedkyně ČKS připraví dokumentaci týkající se činnosti mezinárodních rozhodčích, 
technických kontrolorů a technických specialistů, která musí být odeslána na ISU do 15.4. 
2008.

7. Různé
a/ P ČKS ve své odpovědi na dotaz člena revizní komise, J. Stöhra, potvrdilo, že vzhledem 

k inspekční návštěvě před MSJ 2009 a kongresu ISU se nebude konat aktiv předsedů 
klubů. VH ČKS se bude konat v sobotu 31.5. 2008.  

b/ P ČKS nominuje místopředsedkyni T. Zoubkovou na Aktiv předsedů svazů, který se koná 
dne 27.3. 2008 v Praze 

c/ P ČKS nominuje předsedkyni V. Tauchmanovou na Valnou hromadu ČSTV, která se koná 
dne 19.4. 2008 v Nymburce.

Jednání probíhající 10. 2. 2008 po skončení mistrovství republiky

8. Nominace na šampionáty ISU
a/ Mistrovství světa juniorů, Sofie

Sportovní dvojice junioři: Andrea Hollerová – Jakub Šafránek, trenér Miloš Man
Taneční páry junioři: Lucie Myslivečková – Matěj Novák, trenér Rostislav Sinicyn

Náhradníci: Gabriela Kubová – Petr Seknička
Muži: Michal Březina, trenér Petr Starec

Náhradník: Petr Bidař
Ženy: Nella Simaová, trenér Stanislav Žídek
           Bez náhradnice.
Vedoucím výpravy byl určen Petr Starec

b/ Mistrovství světa, Goteborg
Vzhledem k termínu odeslání přihlášek a nutnosti objednat letenky rozhodlo P ČKS o 
nominaci na MS ještě před konání MSJ. V kategorii mužů vycházelo P ČKS především ze 
současného světového pořadí, na základě kterého je losováno startovní pořadí pro krátký 
program.
Muži: Tomáš Verner, Pavel Kaška (náhr. Michal Březina)
Taneční páry: Kamila Hájková – David Vincour (náhr. Lucie Myslivečková – Matěj Novák)
Ženy: Nella Simaová (podmínkou nominace je účast na MS J)
Vedoucí výpravy Rostislav Sinicyn.
Trenéři: Vlasta Kopřivová, Miloš Man, Stanislav Žídek
P ČKS dále rozhodlo o vyslání předsedkyně ČKS Dr. Věry Tauchmanové.
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c/ ISU World Challenge Cup for Juniors 
- skupina Daisies, P ČKS rozhodlo, že uhradí skupině startovné ve výši 400 EUR.

d/ Mistrovství světa SSB
- skupina Olympia USK Praha, která obdrží od ČKS dotaci 20.000 Kč.

9. Příští jednání P ČKS proběhne 20.4.2008 v Praze.

podle zápisu ze zasedání P ČKS zpracovala Věra Tauchmanová 


