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Informace z  jednání předsednictva ČKS konaného
dne 30. května 2008 v Praze

1. Příprava na jednání VH ČKS
P ČKS se rozhodlo zařadit do programu návrh na změnu programu VH - zařazení bodu 
Změna Stanov ČKS ( změna četnosti konání VH z jednoletého na dvouleté období). 
P ČKS předloží valné hromadě tyto návrhy na složení pracovního předsednictva a 
jednotlivých komisí:
Pracovní předsednictvo: V. Tauchmanová, M. Majorová, M. Brzý
Mandátová komise: E. Milčinský, P. Dvořák a A. Procházka
Návrhová komise: F. Baudyš, M. Blaťák, R. Schejbalová
Ověřovací komise: K. Kamberská, J. Jech, I. Holoubková
Zapisovatelé: K. Kamberská, K. Oubrecht

2. Organizace Czech skating s.r.o.
Generální sekretář dne 30.5. podepsal „Závěrečnou zprávu o provedené likvidaci obchodní 
společnosti Czech skating s.r.o. v likvidaci“. Likvidační zůstatek ve výši 10.533,- Kč byl 
likvidátorem vložen na účet ČKS dne 30.5.2008. Po schválení této zprávy ze strany 
finančního úřadu pro Prahu 6 (na něž má FÚ dle zákona 90 dní), bude proveden likvidátorem 
výmaz společnosti z obchodního rejstříku.

3. MS J 2009
Na začátku května proběhla inspekční návštěva. Ze strany ISU nebyly žádné připomínky, 
ČKS a členové organizačního výboru byli pochváleni za přípravu i organizaci inspekční
návštěvy i stav příprav šampionátu, problémem však zůstávají finance .
Na základě současných výpočtů lze z dotace přidělené od ISU uhradit pouze halu, ubytování 
a stravu poskytovanou hotelem.
GS připraví pro předsedkyni finanční podklady (rozpočet), na základě kterých předsedkyně 
ČKS bude informovat koordinátora soutěže (M. Meinela) a sportovního ředitele ISU 
(P.Kricka) a bude s nimi konzultovat další postup.

4. Mistrovství ČR v sezóně 2008-09
senioři + všechny kategorie párových disciplín:
V termínu se přihlásily o organizaci MČR 2009 kluby HC Oceláři Třinec, BK Příbram, BK 
Variace Liberec a KK Karviná. Karvinský klub posléze od kandidatury odstoupil.
Na základě předložených návrhů stanovilo STK pořadí kandidátů Třinec, Příbram, Liberec. 
Nabídky Třince a Příbrami byly téměř rovnocenné. STK doporučila jako organizátora 
mistrovství ČR Třinec.
P ČKS schvaluje přidělení organizace MR seniorů a párových disciplín pro rok 2009 
Třinci (klub HC Oceláři Třinec).

junioři, žáci, mladší žáci:
Protože došlo ke změně tradičního termínu, ve kterém se pořádal ISU Challenge Cup for 
Juniors (SSB), rozhodlo P ČKS o přesunu termínu mistrovství na 6. – 8. 3. 2008.
ČKS zatím neobdrželo žádost o uspořádání tohoto MČR, na VH budou kluby znovu  
vyzvány, aby podaly žádost o pořádání tohoto mistrovství. 
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SSB
Na základě schválení ze strany ISU došlo k přesunu termínu Prague Cupu na víkend 31.1. 
až 1.2. 2009. Soutěž bude zároveň mistrovstvím republiky SSB ve všech kategoriích.

5. Projekty podporované ISU
Dotace ISU na tréninkový kemp v Ostravě bude použita podle pokynů ISU: budou uhrazeny
kompletní náklady spojené s působením zahraničních trenérů (A. Urmanov a M. McLean) a 
zbytek dotace bude rovnoměrně rozdělen mezi účastníky mladší 15 let. 

6. Informace z komisí

STK
Klub HCM Slovan Rosice doplnil své stanovy  a P ČKS souhlasí s jeho přijetím do ČKS.
ČKS dále obdrželo žádost klubu BK Uherský Brod o přijetí. STK potvrzuje splnění všech 
náležitostí. P ČKS proto souhlasí s přijetím tohoto klubu do ČKS.
P ČKS bere na vědomí nástupnictví klubu FSC Olomouc (původně HC Olomouc, oddíl 
krasobruslení)
P ČKS bere na vědomí zánik klubu BKMasarykova ZŠ Bohumín.
P ČKS navrhne VH vyloučení klubu BK Nová Paka pro neplnění základních povinností 
členského klubu (neplacení příspěvků, neomluvené neúčasti na VH).

STK trvá na zachování současných kritérií při přidělování pořadatelství i v sezóně 2008/09, 
protože dochází k jediné kolizi, která bude po skončení VH řešena losem. P ČKS toto 
rozhodnutí STK přijímá.

KR a STK
Společný seminář trenérů a rozhodčích se uskuteční 13.9. 2008 v Hradci Králové. Tento 
seminář bude započítáván trenérům jako seminář povinný pro uvedení na seznamu trenérů 
ČKS (dle Pravidel ČKS).

7. Různé
a/ P ČKS vzalo na vědomí zařazení Michala Březiny do anti-dopingového registru 

sportovců ISU a ukládá GS, aby sportovce kontaktoval a informoval ho o jeho 
povinnostech.

b/ P ČKS rozhodlo na základě požadavku a dle pravidel ADV ČR o zařazení těchto sportovců 
do národního registru ADV (řazeno abecedně):
Michal Březina, Kamila Hájková, Pavel Kaška, Lucie Myslivečková, Matěj Novák, 
Tomáš Verner a David Vincour.

8. Příští jednání P ČKS proběhne 28.6.2008 v Praze.

podle zápisu ze zasedání P ČKS zpracovala Věra Tauchmanová


