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Informace z  jednání předsednictva ČKS konaného
dne 20. dubna 2008 v Praze

1. Informace o VH ČSTV, příprava VH ČKS
a/ Informace o VH ČSTV
Předsedkyně ČKS informovala předsednictvo o jednání VH ČSTV, které se konalo dne 19. 
dubna 2008 v Nymburku. Zásadní informací je, že dotace do sportu jsou v roce 2008 druhé 
nejnižší od doby samostatnosti ČSTV, tedy od roku 1994. 

b/ Příprava VH ČKS
P ČKS ukládá sekretariátu rozeslat schválenou pozvánku na Valnou hromadu ČKS poštou i 
e-mailem. Předsedové klubů budou vyzváni, aby do 5. května 2008 oznámili sekretariátu 
ČKS, na kterou e-mailovou adresu jim mají být zaslány podklady pro jednání VH. 
Hlasovací lístky budou zástupci klubu předány při prezentaci.
P ČKS schválilo program valné hromady.

Změna registračních a přestupních poplatků
P ČKS schvaluje následující změny registračních a přestupních poplatků:
Poplatky za registraci klubu:

Nový klub (první registrace) 3.000,- Kč
Roční členský poplatek klubu 1.000,- Kč

Členské poplatky:

Členský průkaz (sportovci, trenéři, rozhodčí, ostatní členové) 200,- Kč
Registrační průkaz (sportovci) 200,- Kč
Registrační průkaz cizího státního příslušníka - sportovce* 500,- Kč

* tento poplatek platí sportovec vždy při první registraci i při každém dalším prodloužení 
registrace v registračním průkazu. Registrační průkaz cizího státního příslušníka má omezenou 
platnost pouze na sezónu, ve které byl vydán.

Ostatní poplatky:

Poplatek za přestup 500,- Kč
Poplatek za hostování 100,- Kč 
Vystavení duplikátu 500,- Kč
Zápis změny (např. název klubu, příjmení, adresa atp.) 100,- Kč

Uvedené poplatky se při požadovaném vydání nového registračního průkazu na počkání zvyšují o 
100%.

Poplatek je splatný při podání žádosti o registraci nebo jiné žádosti (změna, duplikát ap.).
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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 31.3.2008 je následující situace:
- proběhla kontrola VZP; bez dalších opatření - podepsán protokol
- odevzdáno poslední daňové přiznání k DPH
- byly zrušeny živnostenské listy; proveden výmaz živností z OR

3.  Projekty (PRTM a  Bruslička)
a/ Bruslička

Na základě seznámení se s informacemi zaslanými překladatelkou projektu a na základě 
návrhů STK a TMK předsednictvo ČKS doporučuje pracovní skupině Projektu Bruslička 
následující:
- všechny kluby, které se účastní projektu bruslička, musí být členy ČKS
- závodníci musí být členy ČKS a mít registrační průkaz ČKS a platnou lékařskou prohlídku 
dle pravidel ČKS.

- rozhodčí musí být uvedeni na seznamu rozhodčích ČKS
- v případě, že bude v kategorii soutěžit více než 12 startujících, doporučujeme 5 bodujících 
rozhodčích.

- na všech soutěžích musí být použit k výpočtu výsledků schválený program OBO dle 
pravidel ČKS.

- pořadatelé oznámí kalendář soutěží STK ČKS.
Předsednictvo ČKS vyslovuje uznání všem zainteresovaným pracovníkům projektu 
Bruslička. Předsedkyně ČKS navrhne předkladateli projektu další jednání, při kterém by P 
ČKS specifikovalo své připomínky k tomuto projektu.

b/ Projekt talentované mládeže (PRTM)
Vedoucí projektu informoval o soustředění PRTM s Michalem Huthem v Praze.
Na základě výsledků soustředění, předváděných výkonů a práce členů a kandidátů PRTM 
rozhodl vedoucí projektu o následujícím novém složení PRTM (řazeno abecedně):
Barna Adam USK Praha
Bidař Martin BK České Budějovice
Coufalová Jana BK LR Cosmetic Ostrava
Čejková Jana BK Variace Liberec
Jelínková Adéla USK Praha
Krhovják Martin KK Orlová
Kurnik Jan SKK Karviná
Lahučká Barbora KK Pardubice
Leová Lydie Kraso Náchod
Paličková Veronika Kraso Břeclav
Raszyková Laura TJ Slavoj Český Těšín
Zátopková Nikol FSC Kopřivnice
Zaychenko Darja USK Praha

Plodková Nela SKK Karviná – kandidátka na zařazení do projektu

P ČKS bere toto složení na vědomí.
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4. MS J 2009
V květnu proběhne inspekční návštěva před MS J 2009. ISU přes mnohé urgence doposud 
nedodala nové znění Memoranda pro pořádání šampionátů ISU, které je nezbytné pro vytvoření 
rozpočtu akce.  V rámci inspekční návštěvy proto bude ČKS iniciovat jednání o  finanční 
situaci (způsobené především současným směnným kursem dolaru), přesné specifikaci 
povinností organizátora a úpravě výše dotace. 

5. Informace z komisí

TMK
a/ Testy výkonnosti
  TMK na základě zkušeností z letošní sezóny doporučuje, aby vedoucí komise byl 
nominován svazem poté, co STK nahlásí termín konání testů, bude generální sekretář / 
sekretariát ČKS kontaktovat níže zmíněné vedoucí komisí a zjistí jejich časové možnosti; 
ve spolupráci s předsedkyní TMK následně provede GS nominaci vedoucího komise a tu 
oznámí organizátorovi testů; ostatní komisaře si zajišťuje organizátor testů přímo. 
Závěrečné složení komise oznámí organizátor GS/Se ČKS dle „Organizační směrnice testů 
výkonnosti“.
Jako vedoucí komisí navrhuje TMK (v abecedním pořadí): M. Havlovou, E. Horklovou, V. 
Tauchmanovou a S. Žídka.
TMK dále doporučuje zachovat termíny testů: září, leden, březen.
P ČKS souhlasí s návrhem TMK a ukládá STK, aby provedla příslušnou úpravu 
Organizační směrnice testů výkonnosti.

b/ Testy výkonnosti SSB 
P ČKS souhlasí s následujícími závěry ze zasedání TMK ze dne 5.4.2008:
Seznam komisařů a definitivní doladění obsahu testů proběhne na pravidelné schůzce 
trenérů SSB v dubnu 2008; finální verzi a  personální obsazení dodá I. Holoubková 
předsedkyni TMK do 30.06. 2008. Náklady na účast komisařů při testech výkonnosti SSB 
bude hradit pořadatel testů SSB (klub/skupina).
Pracovní skupina navrhuje tyto komisaře pro testy výkonnosti SSB: 
Skupina A (techničtí specialisté): J. Krčmářová, V. Paulusová; 
Skupina B: K. Palkosková, J. Kindlová, B. Stöhrová; 
Skupina C: S. Reifová, Bazalová, Z. Procházka; 
Komise bude vždy tříčlenná a bude v ní zástupce každé ze 3 výše uvedených skupin.
Testy výkonnosti SSB proběhnou v termínu září – prosinec 2008.
Členům/členkám SSB, kteří/které budou mít splněné testy kategorie sóla, bude splnění 
prvků sólových kategorií započítáno, při testech SSB budou tito členové/tyto členky plnit 
pouze část zaměřenou na skupinové bruslení.
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c/ Zařazení kategorie nejmladší žactvo do ISU systému hodnocení
P ČKS schvaluje zařazení kategorie nejmladší žactvo do ISU SH a schvaluje návrh TMK 
na délku volných jízd 2:30 minuty (+/-10 sekund) pro kategorii nejml. žačky a 3:00 minuty 
(+/-10 sekund pro kategorii nejml. žáci a následující návrh maximálního obsahu volných 
jízd:

a) 6 skokových prvků (1 z nich musí být skok axelového typu, max. 1 kombinace skládající 
se ze 2 skoků; každý skok může být zařazen sólově jen jedenkrát);

b) maximálně 2 piruety, z nichž jedna musí být CCoSp;
c) sekvence spirál s požadavky shodnými s kategorií žactvo mladší;
d) kroková sekvence po přímce v délce pokrývající minimálně 2/3 kluziště

TMK dále doporučuje v této věkové kategorii hodnotit pouze 3 komponenty (bruslařské 
dovednosti, předvedení, choreografie) s největším důrazem (faktorem) na první z nich 
(bruslařské dovednosti).   
Pád by v této kategorii neměl být trestán žádnou srážkou. 
Pohár nejmladšího žactva se uzavře s termínem uzávěrky poháru pro kategorie žactva a 
mladšího žactva před MR.
P ČKS souhlasí s návrhem TMK s jedinou výhradou – srážka za pád bude v této 
kategorii 0,2 bodu. P ČKS ukládá STK, aby provedla příslušné změny Pravidel.

V kategorii žactvo a žactvo mladší navrhuje TMK, aby nebyla udělována srážka za pád u 
technickým sborem uznaného dotočeného 2A a trojitého skoku. Toto opatření bude 
motivovat trenéry a závodníky k zařazování těchto téměř zvládnutých skokových prvků do 
soutěžních programů.
Tento návrh bere P ČKS na vědomí a pozměňuje jej ve prospěch závodníků následujícím 
způsobem: V případě zařazení dvojitého axela a/nebo trojitého skoku, nebude pád u 
těchto prvků trestán žádnou bodovou srážkou.

STK se ukládá, aby zjistila možnosti modifikace softwaru ISU SH pro náplň programů 
nejmladšího žactva.

K definitivnímu potvrzení výše uvedených specifikací dojde až po 52. kongresu ISU, 
na kterém by mohlo dojít ke změně současných pravidel.

d/ Úprava pravidel v kategoriích juniorů/juniorek
Vzhledem k tristní situaci v kategorii juniorek a seniorek, ve kterých jsou systémem 
zvýhodněny závodnice, které ignorují pravidly předepsané prvky v KP, TMK navrhuje 
následující úpravu pravidel:
KP juniorek a juniorů: udělovat srážku za nepovolený prvek (-2 body), když závodník / 
závodnice nezařadí 2A;
KP seniorek a seniorů: udělovat srážku za nepovolený prvek (-2 body), když závodník / 
závodnice nezařadí 2A a trojitý skok v kombinaci;
P ČKS souhlasí s návrhem TMK u ukládá STK, aby zveřejnila výše uvedené v 
pravidlech platných pro ČKS.
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e/ Kritéria účasti seniorů, juniorů na mistrovství republiky
Vzhledem k finanční nákladnosti a stavu výkonnosti juniorů a seniorů navrhuje TMK, aby 
pro postup na MČR platila kromě umístění v žebříčku a splnění testů následující kritéria:
Junioři: v průběhu sezóny získat na alespoň 1 soutěži ČP celkem 90 bodů
Juniorky: v průběhu sezóny získat na soutěži ČP celkem 80 bodů
Senioři: v průběhu sezóny získat na soutěži ČP celkem 100 bodů
Seniorky: v průběhu sezóny získat na soutěži ČP celkem 90 bodů
Toto opatření by mělo snížit finanční náklady na MČR a zároveň zajistit důstojnou úroveň 
mistrovství republiky.
P ČKS souhlasí s návrhem TMK a ukládá STK , aby došlo ke zveřejnění příslušných 
změn Pravidel platných pro ČKS.

K definitivnímu potvrzení výše uvedených specifikací dojde až po 52. kongresu ISU, 
na kterém by mohlo dojít ke změně současných pravidel.

f/ SCM – systém financování od 1.1. 2009.
TMK doporučuje zachovat stávající stav, tedy dvě SCM, ale peníze výrazněji diferencovat 
v rámci středisek. 
Zadání projektu na období 2009 - 2013 bude sledovat K. Kamberská, ve spolupráci se S. 
Žídkem a V. Kopřivovou; nutné podrobnosti projedná dle možností  při oponentním řízení 
VSC.

g/ Reprezentační prověrky
Předsedkyně TMK připravila kritéria pro nominaci sportovců na soutěže juniorské Grand 
Prix a mezinárodní seniorské soutěže z kalendáře ISU, včetně výše motivačních příspěvků 
(bonusů) za výkon při reprezentačních prověrkách. V případě, že dojde po 20.4. 2008 ke 
změnám v určování úrovní obtížností, je možná modifikace tohoto návrhu. Přesné znění 
kritérií bude oznámeno až po 52. kongresu ISU (nejpozději 31.7. 2008). 

 
h/ Reprezentační družstvo ČR do data konání reprezentačních prověrek

TMK navrhuje pro sezonu 2008 – 2009 následující složení reprezentačního družstva:
Skupina A: T. Verner 
Skupina B: M. Březina,  L. Myslivečková – M. Novák
Skupina C: K. Hájková – D. Vincour, N. Simaová
Závodníci pověření reprezentací: seznam bude zveřejněn po reprezentačních prověrkách.

i/ VSC Praha:
P ČKS bere na vědomí návrh vedoucí VSC Praha, V. Kopřivové, na členské složení 
střediska v sezóně 2008/2009, které podléhá schválení ze strany zřizovatele po 
oponentním řízení: 
Dospělí: T. Verner, P. Kaška, K. Hájková – D. Vincour, N. Simaová
Mládež: L. Myslivečková – M. Novák, K. Procházková – M. Češka, P. Bidař
Možnost přístupu na vybrané tréninky po dohodě s vedoucí VSC budou mít členky PRTM 
J. Čejková a D. Zaychenko (u druhé jmenované platné pouze pro kategorii sportovních 
dvojic).
P ČKS bylo dále seznámeno s plněním výkonnostních cílů dosavadních členů VSC a 
s výkonnostními cíly členů pro sezónu 2008/2009.
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j/ Soutěže ISU JGP
P ČKS bylo seznámeno se žádostmi trenérů o obsazení jednotlivých soutěží juniorské 
Grand Prix 2008.
Pro obsazení soutěží JGP 2008 předpokládá TMK na základě výsledků a výkonů 
předvedených v průběhu celé sezóny a na MR 2008 v Trenčíně a Českých Budějovicích 
pozvání na reprezentační prověrky a případnou nominaci na soutěže J GP v případě těchto 
sportovců (řazeno abecedně): 
Junioři: P. Bidař, M. Březina, P. Coufal, J. Vašíček, M. Zakouřil.  
Juniorky: E. Čiklová, A. Herbriková, B. Kostková, N. Procházková, B. Švédová, K.

Zoubková. 
Taneční páry: G. Kubová – P. Seknička, L. Myslivečková – M. Novák, , K. Procházková –

M. Češka
Sportovní dvojice: A. Herbriková – L. Ovčáček
Podmínkou účasti sportovců bude splnění kritérií při reprezentačních prověrkách. 
Reprezentačních prověrek se na základě řádných přihlášek mohou zúčastnit a o nominaci na 
soutěže J GP usilovat samozřejmě i další sportovci.

STK

a/ Mistrovství České republiky 2008
senioři:
ČKS obdrželo nabídku polského a slovenského svazu o společném uspořádání mistrovství 
v polském Cieszyně. P ČKS tuto nabídku zvážilo, ale nepřijalo. Vzhledem k výkonnosti 
jednotlivých zemí přijde ČKS nevhodné, aby se domácí sportovci nepředstavili na 
domácím šampionátu dva roky po sobě (např. nemožnost TV přenosu, nízká mediální 
propagace šampionátu). 
Předsedkyně ČKS proto při kongresu ISU bude prezidentům polské a slovenské federace 
tlumočit pozvání k uspořádání společného mistrovství 2009 v České republice v termínu 
5. a 6. 12. 2008. Tento termín je vzhledem k možnému postupu našich sportovců do 
společného finále juniorské a seniorské Grand Prix v Korejské republice pro ČKS 
jediným možným.
ČKS by v rámci uzavření případné trojstranné dohody kromě uspořádání seniorských 
kategorií uvažovalo i o soutěžích sportovních dvojic a tanečních párů juniorů, což by jistě 
bylo přínosem pro tyto nepočetně obsazené kategorie. 

junioři, žáci, mladší žáci:
P ČKS rozhodlo o uspořádání mistrovství pro kategorie juniorů, žáků a mladších žáků 
v termínu 13. – 15.3. 2009.
P ČKS ukládá STK vypsat výběrová řízení na výše zmíněné šampionáty. Přidělená dotace 
by byla:
- maximálně jedno sto tisíc korun českých na seniorský šampionát 
- maximálně tři sta tisíc korun českých na juniorský a žákovský šampionát 
Vzhledem k navrhovanému termínu šampionátu rozhodne P ČKS o způsobu nominace na 
MS juniorů na svém příštím zasedání.



Předsednictvo  20. 4. 2008 -  Praha

7

b/ Přijetí nového klubu
ČKS obdrželo žádost klubu HCM Slovan Rosice o přijetí.
STK trvá na doplnění stanov HCM  Slovan Rosice, aby v nich byl jasně zakotven  
předmět činnosti krasobruslení. 
STK dále doporučuje zařadit do jednaní předsednictva vyjádření k účasti závodníků 
tohoto neregistrovaného klubu na testech. STK doporučuje zveřejnit stanovisko, že 
členové neregistrovaného klubu se nemohou zúčastnit oficiálních akcí ČKS (testy, 
soutěže, jiné). 
P ČKS souhlasí s tímto návrhem STK.

c/ Pohárové soutěže ČKS
P ČKS schvaluje změny Organizační směrnice pro pořádání pohárových soutěží
navržené STK, které upravila a doplnila předsedkyně ČKS:
- pořadatel má povinnost vybrat od soutěžících 2 kopie formuláře „Plánovaná náplň 

programu“ a nejpozději 15 minut před zahájením dané soutěže předat tyto dvě kopie 
členovi technického sboru

- pořadatel má povinnost zkontrolovat platnost registračních průkazů a lékařské prohlídky 
a plnění testů výkonnosti

- pořadatel má povinnost zkontrolovat platnost registrace v případě cizího státního 
příslušníka (zelený pruh na registračním průkaze)

- výsledné protokoly převezme ihned po skončení soutěže technický kontrolor společně s  
vrchním rozhodčím

- zveřejnění a vyhlášení výsledků soutěže může provést organizátor až poté, kdy 
převezme oficiální výsledky podepsané technickým kontrolorem a vrchním 
rozhodčím soutěže  

P ČKS souhlasí s návrhem STK na změnu období pohárových soutěží, tj. počátkem 
nové sezóny Poháru ČKS bude první soutěž po M ČR.
P ČKS dále souhlasí s návrhem STK na zpětnou úpravu počtu soutěží započítávaných do 
výsledného pořadí žebříčků – budou započítávány tři soutěže s možností startu 
v maximálně 12 pohárových soutěžích v jedné pohárové sezóně.

P ČKS dále vyjadřuje souhlas s tím, že na mistrovské soutěže nebudou nominováni 
techničtí delegáti. Při řešení organizačních záležitostí budou organizátorům soutěží 
mistrovství republiky k dispozici předsedové STK a KR. 

P ČKS nedoporučuje měnit část směrnice týkající se plateb startovného. Způsob a 
termín platby záleží na možnostech pořadatele a rozpisu jednotlivých soutěží. Nicméně, P 
ČKS doporučuje klubům, aby placení startovného bylo spojeno s přijetím přihlášky na 
danou soutěž.

d/ Kalendář pohárových soutěží v ISU SH a kritéria pro výběr pořadatelů
STK navrhuje zachovat kritéria pro výběr pořadatele soutěží v ISU SH stejná jako 
v sezóně 2007/2008.

STK navrhuje kalendář pohárových soutěží ČKS v ISU SH pro sezónu 2008 – 2009 
následovně :
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• 11. – 12.10.2008 
• 18. – 19.10.2008 
• 25. – 26.10.2008 
• 01. – 02.11.2008 
• 08. – 09.11.2008 
• 22. –  23.11.2008 (poslední soutěž před uzavřením nominace na M ČR seniorů)
• 29. – 30.11.2008
• 13. – 14.12.2008
• 20. – 21.12.2008 SSB 
• 10. – 11.01.2009 
• 17. – 18.01.2009
• 24. – 25.01.2009
• 07. – 08.02.2009
• 14. – 15.02.2009
• 21. – 22.02.2009 
• 28. – 01.03.2009 (poslední soutěž před uzavřením nominace na M ČR juniorů, 

žactva a ml. žactva)
• 21. – 22.03.2009 
• 28. – 29.03.2009 

Rozhodnutí o kritériích výběru pořadatelů jednotlivých pohárových soutěží odkládá 
P ČKS do doby svého zasedání před valnou hromadou.

e/ Termíny testů výkonnosti

STK navrhuje kalendář testů výkonnosti pro sezónu 2008 – 2009 následovně:
27. - 28.0 9. 2008
04. -  05.10. 2008
03. - 04.0 1. 2009
28.-  29.03. 2009
04.-  05.0 4. 2009
Je možno uvažovat o pořádání paralelních testů výkonnosti ve stejném termínu v různých 
spádových oblastech (Čechy, Morava a / nebo Slezsko).

f/ Termíny mezinárodních soutěží pořádaných v České republice a uvedených na  
kalendáři ISU

17. –  21. 9. 2008 J GP, Ostrava
15. -  16.11.2008 Memoriál P. Romana,  Olomouc
24.-25.1.2009 Prague Cup (SSB), Praha

(navrhovaný termín se může změnit v závislosti na 
termínové listině dalších mezinárodních soutěží)

23.2. –  1.3. 2009 MSJ, Ostrava
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KR
a/ Školení rozhodčích pro získání nebo zvýšení kvalifikace

Po zkušenostech ze školení v Hradci Králové, ze kterého se přihlášení účastníci 
odhlašovali na poslední chvíli, případně se nedostavili bez jakékoliv omluvy, doporučuje 
komise rozhodčích, aby se budoucích školení mohli zúčastnit pouze ti účastníci, kteří  
dané školení uhradí ještě před jeho zahájením na účet ČKS. 

Ekonomka
a/ Ekonomka informovala P ČKS, že čerpání rozpočtu za rok 2007 dopadlo lépe, tj. ztráta 

byla nižší než ta, kterou schválila v roce 2007 VH.
b/ Ekonomka informovala o přípravách rozpočtu pro rok 2008 a znovu vyzvala všechny

členy P ČKS ke spolupráci.
c/ Ekonomka navrhuje rozdělit prostředky poskytnuté MŠMT na činnost SCM v roce 2008 

stejným dílem mezi SCM Brno a SCM Ostrava.
d/ Ekonomka informovala P ČKS o výši poskytnutí prostředků na sportovní třídy a nově 

vzniklá tzv. „základní sportovní střediska - ZSS“ ve výši 182.500 Kč a požádala o 
spolupráci při rozdělování těchto prostředků. 

6. Příští zasedání P ČKS se uskuteční v Praze pátek 30.5. 2008 a v sobotu 31.5. před 
jednáním VH.

podle zápisu ze zasedání P ČKS zpracovala Věra Tauchmanová 


