
Informace z jednání předsednictva Českého krasobruslařského svazu 
konaného dne 22. 4. 2012  v Praze

1. Kontrola plnění úkolů
a/ Databáze ČKS
      Do termínu podání návrhů na vytvoření databáze obdržel ČKS osm nabídek. P ČKS 

jmenuje výběrovou komisi ve složení: E. Milčinský (předseda), B. Říhová, R. Hauzer, 
T. Zoubková. Výběrová komise předloží své doporučení do příštího zasedání P ČKS.

b/ Motivační systém pro zařazování obtížných prvků do programů
TMK navrhla  doplnění stávajících pravidel ČKS. P ČKS návrh projednalo a doplnilo a 
žádá STK, aby změny zapracovala do Pravidel ČKS. Případné další změny v náplni 
programů mohou vycházet ze změn přijatých kongresem ISU.

c/ Přestupní řád ČKS
Předseda STK předložil úpravu Přestupního řádu ČKS. P ČKS tuto změnu schvaluje. 
Změna dále podléhá schválení valnou hromadou ČKS, a bude tedy předložena na 
květnové VH.

d/ Videozáznam z M ČR žactva
TMK, STK a KR pracují na zhotovení požadovaného materiálu, který bude dokončen do 
seminářů ČKS, které se budou konat 8. a 9. 9. 2012 v Praze.

2. Dotace MŠMT, rozpočet ČKS 
GS informoval P ČKS o částkách přidělených z jednotlivých programů MŠMT a stavu 
podpisu smluv s MŠMT. P ČKS následně prodiskutovalo a schválilo rozdělení těchto 
prostředků.

Program I – Sportovní reprezentace ČR: Prostředky budou použity na úhradu nákladů 
spojených s účastí na šampionátech ISU a pro čerpání prostředků přidělených sportovcům 
v reprezentačních smlouvách a dle účelového určení daného MŠMT.

Program II – Sportovně talentovaná mládež: Způsob rozdělení prostředků zůstane zachován 
jako v roce 2011 a částky budou rozděleny následujícím způsobem:

  a/ Sportovním střediskům
      P ČKS ukládá GS, aby připravil dodatky stávajících smluv, které budou kromě částek 

přidělených střediskům pro rok 2012 obsahovat i další podmínky nezbytné pro poskytnutí 
státní dotace stanovené MŠMT.

b/Jako přímá podpora sportovních talentů
   Podpora je přidělena prvním třem sportovcům/párům dle pořadí Českého poháru 
2011/2012. Částky budou sportovcům poukázány prostřednictvím klubů. 

    Prostředky mohou být použity především na úhradu nákladů spojených s prací 
zodpovědných trenérů. V případě, že klub nebude splňovat podmínku vedení tzv. 
„podvojného účetnictví“, rozhodlo P ČKS, že sportovec, kterému byla dotace přidělena, jí 
obdrží přímo (jeho trenér vystaví fakturu přímo svazu).

c/ Sportovnímu centru mládeže



    Za správné užití těchto prostředků a vyúčtování této části dotace je zodpovědný vedoucí 
SCM.

d/ Projektu talentované mládeže
ČKS přiděluje částku, která je určena na soustředění se zahraničním lektorem A. 
Königem  v Kravařích, na uhrazení startovného v podzimní kontrolní soutěži, včetně 
podzimního testování sportovců s lektorem P. Helešicem, a na vyplacení odměny 
vedoucímu PRTM. Za správné užití těchto prostředků a vyúčtování této části dotace je 
zodpovědný vedoucí PRTM.

Program III – Všeobecná sportovní činnost
Specifický program, kde je finanční prostředky možné použít pouze na tzv. školičky 
bruslení (včetně náborů a pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže, např. spolupráce 
s mateřskými, základními a středními školami). Na výzvu ČKS klubům ze srpna 2011, aby 
předložily podklady ke zpracování této žádosti, reagovalo 27 klubů. 3 kluby předložily 
prostřednictvím ČKS kompletní vlastní žádosti, 24 klubů zaslalo částečné nebo úplné 
podklady pro zpracování žádosti ČKS. Dotaci lze přidělit 14 klubům, které splňují 
podmínky vedení tzv. „podvojného účetnictví“ a pořadatelství tzv. školiček bruslení (3 
kluby s kompletní žádostí, 11 klubů s podklady).
P ČKS ukládá GS, aby připravil smlouvy s jednotlivými kluby, které budou kromě 
přidělených částek obsahovat i další podmínky nezbytné pro poskytnutí státní dotace 
stanovené MŠMT. Podíl státní dotace na celkových finančních nákladech jednotlivých 
projektů je možný pouze do výše max. 70% z celkového rozpočtu projektu.

Program IV – Podpora materiálně-technické základny sportu
Program se týká klubů, v jejichž vlastnictví nebo dlouhodobém pronájmu je příslušné 
sportovní zařízení. Žádost o přidělení finančních prostředků z tohoto programu předložil 
pouze klub TJ Stadion Brno, kterému bude dotace poskytnuta po podpisu smlouvy s MŠMT 
a za podmínek MŠMT stanovených.

Program V – Organizace sportu
V souladu s požadavky MŠMT rozhodlo P ČKS o rozdělení částky takto:
a/  Posílení rozpočtu v kapitolách reprezentace (vyrovnání propadu v programu I oproti roku   

2011);
b/ Úhradu přímých nákladů ČKS (administrativa, činnost odborných komisí, pořádání 

mistrovských soutěží, podpora testů výkonnosti, podpora ISU SH), která zahrnuje i 
zvýšené náklady, jež ČKS vzniknou v souvislosti se správou všech nově přidělovaných 
dotací od MŠMT;

c/ Podpora sportovní činnosti v klubech ČKS 
    Způsob dělení prostředků v klíči reflektuje důrazný požadavek MŠMT a MF, aby 
přidělené prostředky směřující do klubů podporovaly především pravidelnou sportovní 
činnost dětí a mládeže. Klíč k dělení prostředků vychází z klíče, kterým byly v minulosti 
děleny vlastní zdroje ČSTV mezi sportovní svazy a zahrnuje koeficienty účasti sportovců 
na mistrovských soutěžích, soutěžích ČP, soutěžích Poháru ČKS všech stupňů, počet 
členů klubů v mládežnickém věku a oceňuje také aktivitu klubů, tedy pořadatele 
mistrovských a mezinárodních soutěží a soutěží v ISU SH v sezóně 2011/2012.     
Kluby budou moci prostředky z dotace programu V použít především na pokrytí nákladů 
spojených s pronájmem sportovních zařízení, případně na pokrytí nákladů na zajištění 
tréninkového procesu dětí a mládeže. Jakékoliv jiné použití podléhá schválení ekonomkou 
ČKS.  



Prostředky z programu V mohou být čerpány pouze kluby, které splňují podmínku o 
vedení tzv. „podvojného účetnictví“. Nevyužité prostředky původně přidělené klubům, 
které nevedou tzv. „podvojné účetnictví“, budou dle stejného klíče rozděleny mezi ostatní 
kluby (tzn. celková částka přidělená klubům se nebude snižovat). Generální sekretář 
písemně vyzval kluby,  aby do 10. května 2012 předložily doklady, na základě kterých 
bude moci ČKS příslušnou dotaci přidělit. Po tomto termínu bude P ČKS seznámeno 
s konečným přidělením dotací jednotlivým klubům, toto rozdělení dotací bude i součástí 
zprávy o rozpočtu pro rok 2012 na VH ČKS.

Na základě rozdělení prostředků z jednotlivých dotací P ČKS následně projednalo a 
schválilo návrh rozpočtu pro rok 2012, který bude předložen VH ČKS.

3. Reprezentace, SCM, PRTM 
a/ Složení reprezentace

P ČKS schvaluje na základě výsledků v sezóně 2011/2012 složení reprezentačních týmů 
do prověrek výkonnosti 2012:
Skupina A: Michal Březina, Tomáš Verner
Skupina B: Petr Coufal, Elizaveta Ukolova

SD Alexandra Herbríková / Rudy Halmaert
TP Gabriela Kubová / Dmitry Kiselev
TP Lucie Myslivečková / Neil Brown

Skupina C: Eliška Březinová, Pavel Kaška
TP Jana Čejková / Alexandr Sinicyn
TP Karolína Procházková / Michal Češka

Kandidáti reprezentace: Tomáš Kupka, Marco Zakouřil
TP Kateřina Koníčková / Matěj Lang 

b/ SCM
      Předsedkyně TMK seznámila P ČKS s návrhem TMK na změny ve složení SCM od 1. 

7. 2012. TMK připraví do svého zasedání 25. 8. 2012 novou koncepci financování SCM 
platnou od 1. 1. 2013.

   c/ Soustředění PRTM a SCM
Vedoucí projektu předložil rozpočet soustředění. P ČKS se s vedoucím PRTM dohodlo, 
že ČKS uhradí kompletní náklady soustředění za členy PRTM a SCM s tím, že vedoucí 
PRTM připraví a dodá ekonomce rozúčtování nákladů a vyčíslení spoluúčasti členů 
PRTM.  Vedoucí PRTM ve spolupráci s vedoucím SCM připraví a dodá ekonomce 
rozúčtování nákladů a vyčíslení spoluúčasti členů SCM. Spoluúčast uhradí všichni 
sportovci přímo na účet ČKS. P ČKS schvaluje rozpočet akce. 
Na soustředění budou pozváni jako kandidáti PRTM Daniel Mrázek (KK Nymburk), 
Filip Ščerba (ÚKK Ústí nad Labem). Denisa Cimlová (USK Praha), Julie Bajzová (HC
PSG Zlín), Kateřina Fričová (USK Praha)

4. Příprava valné hromady
P ČKS ukládá sekretariátu, aby rozeslal schválenou pozvánku na valnou hromadu ČKS 
poštou i e-mailem. Předsedové klubů budou vyzváni, aby do 10. května 2012 oznámili 
sekretariátu ČKS, na kterou e-mailovou adresu jim mají být zaslány podklady pro jednání 
VH. Hlasovací lístky budou zástupci klubu předány při prezentaci.
Sekretariát spolu s pozvánkou rozešle: čerpání rozpočtu 2011, účetní závěrku 2011, návrh 
rozpočtu 2012 a návrh změn znění Přestupního řádu ČKS.



P ČKS dále schvaluje návrh „Jednacího řádu VH“ a program valné hromady.

P ČKS provedlo kontrolu usnesení valné hromady 2011. A k jednotlivým bodům zaujalo 
následující stanoviska:
1/ Zavést systém evidence majetku a provádět inventarizace majetku tak, aby bylo možné 
ověřit jeho výši vykazovanou v rozvaze.
Sekretariát věcnou inventarizaci majetku provedl.

2/ Všechna soutěžní pravidla ČKS vydávat uceleně, v plném znění v jediném dokumentu
Vzhledem k tomu, že ISU vyhlašuje změny pravidel průběžně i po začátku sezóny, bylo 
by zcela nepřehledné postupně obměňovat jediný dokument a není možno vydat 
definitivní znění pravidel ČKS k 1. 7. příslušného roku.

3/ Specifikovat pokyny pro pořadatele soutěží (povinnosti pořadatele, pravidla 
vyhlašování oficiálních výsledků, pokyny pro hlasatele apod.)
Tímto úkolem byla pověřena STK, která do dnešního dne ani přes opakované urgence 
požadovaný dokument nepředložila. P ČKS děkuje komisi rozhodčích za to, že 
vypracovala pokyny pro pořadatele soutěží, protože v průběhu sezóny docházelo 
k problémům pramenícím právě z toho, že požadované instrukce stále nejsou k dispozici. 
Předseda STK přislíbil, že dokument, na kterém pracuje STK, předloží na zasedání 
předsednictva 18. května 2012.

4/ Aktualizovat ekonomické směrnice s uvedením platnosti od
Splněno.

5/ Vytvořit jasná pravidla pro uplatnění srážek v OBO systému
Pravidla pro sezónu 2011/2012 byla vypracována, v průběhu sezóny členkami KR 
kontrolována a na základě zkušeností budou pro sezónu 2012/2013 navrženy změny.

5. Činnost komisí

Předsedkyně ČKS
a/ Valná hromada ČSTV

P ČKS nominovalo předsedkyni na valnou hromadu ČSTV, která se uskuteční v sobotu 
28. dubna v Nymburce. 

b/ Prověrky výkonnosti
Předsedkyně, na základě návrhu TMK a KR, provedla nominaci činovníků prověrek 
výkonnosti 2012: V. Tauchmanová (TS sólo a SD, R pro tance), K. Kamberská (TS sólo a 
SD, DVO), M. Harant (TS sólo a SD, DVO), E. Milčinský (DVO), J. Mokrá (R pro sólo a 
tance), T. Kika (TS pro tance), R. Kosina (R pro sólo, SD a tance), J. Portová (R pro sólo a 
SD, TS pro tance), S. Šmídová (R pro sólo a SD).

c/ Zkoušky technických specialistů a technických kontrolorů
Organizační stránka těchto zkoušek, které budou probíhat v září, bude náplní jednání  

     příštího zasedání P ČKS.



TMK
a/ Prověrky výkonnosti

P ČKS schvaluje pozvánku na prověrky výkonnosti, kterou předložila předsedkyně TMK, 
a ukládá GS, aby jí publikoval na webu ČKS. P ČKS dále schvaluje návrh TMK, že se 
prověrek výkonnosti musí zúčastnit všichni členové VSC a SCM juniorského a 
seniorského věku, dále pak Martin Bidař a Petr Kotlařík se svými partnerkami v kategorii 
sportovních dvojic žactva. P ČKS dále souhlasí s návrhem TMK, aby byli z účasti na 
prověrkách omluveni Michal Březina a Tomáš Verner, kteří se dlouhodobě připravují 
v zámoří.
Předsedkyně TMK také předložila výkonnostní kritéria a „bonusy“ platné pro prověrky 
výkonnosti 2012, které navrhuje ponechat stejné jako v roce 2011. P ČKS návrhy 
projednalo a rozhodnutí odložilo po kongresu ISU, kde zřejmě dojde k podstatným 
úpravám pravidel (např. úprava věkových hranic, úprava stupňů obtížnosti apod.).

b/ Školení trenérů II třídy
Předsedkyně TMK informovala P ČKS o jednání, které absolvovala s generálním 
sekretářem a sekretářkou svazu na FTVS UK, kterou zastupoval J. Ammer. První možný 
termín pro obecnou část školení je v září 2012 (víkendy 7.–9.9. a 21.-23.9.), další školení 
obecné části budou probíhat na jaře a na podzim 2013. Další jednání se zástupci fakulty 
proběhnou v následujících dnech.
Předsedkyně TMK předložila P ČKS hrubou finanční představu nákladů školení, ze které 
vyplývá, že cena pro frekventanty by neměla převýšit částku 10 000 Kč.
P ČKS schvaluje věcný záměr TMK na uspořádání školení v sezóně 2012/2013 a ukládá 
předsedkyni TMK, aby ve spolupráci s GS, ekonomkou a paní Vondřejcovou dokončila 
přípravu školení a uzavření dohody/smlouvy s FTVS UK. 

c/ Školení trenérů III třídy
Na toto školení se přihlásilo přes 60 zájemců. Školení proběhne na ZS Hasa a v ZŠ U 
Vršovického nádraží od 11. do 13. května 2012.
Předsedkyně TMK oznámila jména přednášejících (K. Kamberská, T. Perič, H. 
Borůvková, B. Kostková) a předložila rozpočet školení, který P ČKS schválilo.
Zkoušky frekventantů tohoto školení proběhnou na ZS Hasa, příp. v ZŠ U Vršovického 
nádraží v neděli 26. 8. 2012. Na návrh předsedkyně TMK bude zkušební komise pracovat 
ve složení V. Tauchmanová, K. Kamberská, P. Starec a M. Harant (dvě souběžně pracující 
komise). Všichni jmenování se zároveň účastní 25. 8. 2012 prověrek výkonnosti. Svazu 
tedy nevzniknou další náklady s úhradou cestovného. TMK žádá sekretariát o zajištění 
ubytování pro mimopražské členy zkušební komise.

d/ Praktický seminář pro trenéry
Předsedkyně TMK vyhlásila termín konání praktického semináře pro trenéry po skončení 
soustředění PRTM v Kravařích. Seminář bude konán v sobotu 9.6. a bude mít následující 
náplň: skokové prvky, kombinace a sekvence v ISU systému hodnocení, testy výkonnosti 
1 - 3 a piruety.  Přednášejícími budou K. Kamberská a E. Horklová.

e/ Povinný seminář pro trenéry
Seminář se uskuteční 8. září 2012 v Praze. Přednášejícími budou K. Kamberská, V. 
Tauchmanová a P. Helešic. 



 f/ Testy výkonnosti
Předsedkyně TMK předložila aktualizaci „Metodických pokynů pro testy výkonnosti 
ČKS“, kterou P ČKS schvaluje s platností od 1. 7. 2012. TMK navrhuje, aby 
v budoucnu komisaři pro testy výkonnosti podstoupili školení a zkoušky stejně jako 
trenéři a rozhodčí. P ČKS tento návrh schvaluje a žádá TMK, aby TMK seznámila členy 
P ČKS se jmény zkoušejících a návrhem termínu a organizace zkoušek.

g/ VSC
Předsedkyně TMK seznámila P ČKS s informací o návrhu na složení VSC Praha od 
1.7.2012, plnění výkonnostních cílů členy VSC v sezóně 2011/2012 a stanovení 
výkonnostních cílů pro sezónu 2012/2013, které na schůzi TMK představila vedoucí 
VSC, V. Kopřivová. Nové obsazení VSC Praha podléhá schválení vedení střediska a 
bude definitivně známo po oponentním řízení v květnu 2012. 

h/ MR seniorů, sportovních dvojic a tanečních párů 2013
Předsedkyně TMK tlumočila P ČKS prosbu M. Březiny a T. Vernera, aby se M ČR 
nekonalo v týdnu po skončení finálové soutěže Grand Prix ISU. 
P ČKS bere tuto žádost na vědomí, ale v nabitém kalendáři soutěží není jiný termín 
možný. 

i/ Změny v Poháru ČKS B
TMK souhlasí se změnami v náplních jízd navrženými V. Mojžíšovou, Z. Dušátkem a 
R. Hauzerem. Obsahy jízd, které budou platné od 1. 7. 2012, jsou přílohou zápisu. P 
ČKS se změnami náplní souhlasí a děkuje třem výše jmenovaným za jejich iniciativu a 
předložení návrhu. 
 TMK žádá STK, aby zapracovala změny obsahů jízd do Pravidel krasobruslení ČKS a 
zároveň na svém zasedání zvážila účast a prostupnost Poháru ČKS A a Českého poháru 
podle zmíněné přílohy zápisu.

KR
a/ Seminář pro rozhodčí tanců, Vídeň
Jelikož rozhodčí Z. Plesníková potřebuje pro setrvání na seznamu mezinárodních 
rozhodčích ISU pro tance na ledě účast na tanečním semináři akceptovaným ISU, 
zúčastní se semináře, který se koná ve Vídni v květnu 2012. 

   b/ Světová týmová trofej, Japonsko
ČKS byl vyzván ISU, aby nominoval rozhodčí s kvalifikací pro sólo a SD na soutěž ISU 
World Team Trophy v Tokiu v dubnu 2012. KR nominovala rozhodčí S. Šmídovou, která 
nominaci přijala. Veškeré náklady jsou hrazeny pořadatelem. 

   c/ Zkoušky rozhodčích SB, Göteborg
Předsedkyně KR informovala P ČKS, že rozhodčí H.Kuglerová úspěšně složila zkoušky a 
od příští sezóny bude zařazena na seznam ISU rozhodčích pro SB. P ČKS Haně 
Kuglerové blahopřeje. 

d/ GS odeslal na ISU seznamy činovníků ČKS, které připravila J.Mokrá ve spolupráci 
s V.Tauchmanovou a M.Vondřejcovou.



e/ Seminář pro rozhodčí – 9. 9. 2011 (Praha - Strahov)
Obsahem semináře budou změny po kongresu ISU a seminář bude ve větší míře zaměřen 
na systém OBO rozhodování (ukázky z českých soutěží) a prezentace upravených OBO 
srážek (bližší specifikace).
V rámci semináře se bude konat přezkoušení rozhodčích, kteří nebyli v minulém roce 
přezkoušeni. 
Moderátorky školení: V.Tauchmanová, J.Portová, J.Mokrá, M. Horklová, R.Schejbalová.
Seznamy rozhodčích a členů technických sborů budou aktualizovány po seminářích.
Seznamy budou zveřejněny na webových stránkách ČKS.

f/ Seminář pro rozhodčí a členy technických sborů SB, 15. 9. nebo 16. 9. 2012 
(nejspíše Jihlava)
Program semináře bude obsahovat prezentaci změn po kongresu ISU a aktuální 
informace z ISU semináře ve Frankfurtu
Moderátorky školení: J. Mokrá, V. Paulusová, M. Horklová, H. Kuglerová.
KR bude oslovovat nové zájemce o rozhodčí a členy technických sborů SB. Pro zápis do 
seznamu rozhodčích absolvuje rozhodčí seminář, praxi a písemný test na první soutěži 
v synchronizovaném bruslení (nejspíše Santa Claus Cup v Brně).

    g/ Srážky OBO systém – úpravy pro sezónu 2012 – 2013
KR připravila úpravy srážek OBO, které předala předsedovi STK. P ČKS ukládá STK, 
aby přidala tyto úpravy do pravidel ČKS. Návrh KR je přílohou zápisu.

     h/ Seznamy VR pro sezónu 2012/2013
Předsedkyně KR předložila aktualizovaný seznam vrchních rozhodčích ČKS platný pro 
sezónu 2012/2013, který bude publikován na webu ČKS. Komise rozhodčích 
vyhodnotila kritéria pro zařazení rozhodčích na seznam VR ČKS a rozhodla, že jedním 
z kritérií pro zařazení rozhodčích na seznam VR ČKS bude i jejich stávající praxe.

 i/Vzhledem k tomu, že v sezóně 2011/2012 musela předsedkyně KR a GS řešit opakovaně 
problémy s vysíláním rozhodčích na mezinárodní soutěže, rozešle předsedkyně KR po 
zveřejnění kalendáře mezinárodních a ISU soutěží pro nastávající sezónu na stránkách 
ISU všem mezinárodním a ISU rozhodčím formulář, na kterém budou mít rozhodčí za 
povinnost vyznačit termíny, ve kterých nebudou ČKS k dispozici. Pokud nebude tento 
formulář příslušným rozhodčím do stanoveného data odevzdán, nebude rozhodčí na ISU 
a/nebo mezinárodní soutěže v dané sezóně nominován/a.

j/ Odměňování rozhodčích a dalších činovníků
Protože dochází k silné disproporci v odměňování činovníků při ISU SH a OBO, 
navrhuje KR zvýšení odměn činovníků v ISU SH, a to stanovením hodinové sazby. 
Vzhledem k obtížné realizaci se P ČKS shodlo na jiném návrhu na zvýšení odměn. 
Tento návrh je přílohou zápisu.  

   k/ P ČKS souhlasí s návrhem KR, aby byla zájemcům o získání a zvýšení kvalifikace 
tanečních rozhodčích nabídnuta možnost získat vyšší českou kvalifikaci o jeden stupeň 
na základě účasti na mezinárodní soutěži TP v Olomouci jako „zkušebních rozhodčích“ 
a na vlastní náklady zájemců (podobně funguje trial judging ISU).

l/ KR apeluje na STK, aby v rámci pohárových soutěží byla striktně dodržována hranice   
mezi Poháry ČKS A a B.



STK
a/ Testy výkonnosti
Předseda STK předložil nové znění OSTV.P ČKS schvaluje nové znění OSTV s platností 
od 1. 7. 2012. Směrnice bude publikována na webu ČKS. 

b/ Schválení přijetí klubů
P ČKS schvaluje přijetí následujících klubů:
- SK HC Baník Most
- SKK Arena Plzeň
- TJ Spartak Soběslav
- TJ Lokomotiva Veselí nad Lužnicí, oddíl krasobruslení. 
Všechny náležitosti pro vstup byly splněny.

c/ Hardware pro ISU SH
Protože ČKS neobdrželo dotaci na nákup hardware pro ISU SH z investičních programů 
MŠMT, požádal předseda STK o schválení nákupu nejnutnějších součástí pro obnovu 
systému, a to čtyř notebooků a kamery. Cenovou kalkulaci zašle předseda STK e-mailem 
do příštího zasedání P ČKS. Tyto položky jsou již součástí návrhu rozpočtu ČKS pro rok 
2012. 

d/ Kalendář soutěží v ISU SH 2012/2013
 Předsednictvo žádá STK, aby se v kalendáři soutěží ISU SH objevilo pouze 13 
pohárových soutěží, včetně dvou soutěží pro skupiny SB. Zároveň s tím STK upraví 
OSPS snížením maximálního počtu soutěží, kterých se může závodník/závodnice 
zúčastnit v jedné soutěžní sezóně. 

e/ Výběrová řízení pro pořadatele M ČR 2013
Předseda STK připraví a zveřejní podklady pro výběrová řízení na pořadatele MČR 2013. 
Součástí výběrových kritérií musí být i povinnost klubů vést tzv. podvojné účetnictví.

f/ STK důrazně upozorňuje sportovce a pořadatele soutěží v Poháru ČKS C, že i sportovci 
startující v tomto poháru musí být členy ČKS s platným registračním průkazem a mít 
platnou zdravotní prohlídku.

Ekonomka
a/ Organizace sekretariátu v roce 2012
P ČKS schvaluje změny smluv zaměstnanců ČKS vynucené novou zákonnou úpravou. 

b/ Návrh na vyřazení majetku ČKS
Ekonomka předložila soupis majetku, který je nutné předložit VH ČKS k vyřazení. 

c/ Čerpání rozpočtu 2011
P ČKS projednalo a schválilo plnění rozpočtu za rok 2011, kdy hospodaření ČKS 
skončilo kladným výsledkem ve výši 246 485 Kč. Na kladném výsledku se podepsalo 
především to, že ČKS byly přiděleny dvě dotace z rozvojového programu ISU (jedna se 
týkala roku 2010 a byla na účet ČKS převedena se zpožděním) a ČKS obdržel od ČOV i 
mimořádnou dotaci pro přípravu talentů před EOYF 2012.    



6. Různé
a/ P ČKS bere na vědomí oznámení FSC Olomouc, že Memoriál Pavla Romana, 

mezinárodní soutěž tanečních párů z kalendáře ISU, se uskuteční 16. – 18. 11. 2012.

b/  ČKS obdržel návrh na spolupráci od o.s. Czech Skating Television, který projedná na 
svém příštím zasedání.

Příští zasedání P ČKS se uskuteční v Praze dne 18. 5. 2012.

podle zápisu ze zasedání P ČKS zpracovala Věra Tauchmanová



PŘÍLOHY ZÁPISU ZE DNE 22. 4. 2012

Změna náplní VJ  Pohár ČKS B     

NOVAČCI  ML.B    délka VJ prodloužena na max.1,30min

2 skokové prvky: kadet, salchow
Kroky do S: 3 valčíkové trojky (po oblouku, pokrýt 1/2 plochy kluziště)
Spirály vpřed a vzad na stejné noze (je nutno pokrýt 1/2 plochy kluziště)
Pirueta čápová: min 3 otáčky v poloze

NOVAČCI    B         délka VJ prodloužena na max.1,30min

3 skokové prvky: kadet, salchow, toeloop
Kroky libovolné: je nutné pokrýt celou plochu kluziště
Spirály vpřed a vzad: povinná změna nohy (je nutno pokrýt 2/3 plochy kluziště)
Pirueta vysoká křížená 6 otáček (počítáno od přiložení volné nohy ke koleni)
Nízká pirueta: 3 otáčky v základní poloze (popis polohy podle Pravidel ISU)

ŽACTVO NEJMLADŠÍ B délka VJ prodloužena na max.2,15min.

3 skokové prvky: libovolné, mohou být provedeny pouze sólově
1 skoková kombinace: pouze kombinace dvou (2) skoků, nesmí být sekvence);skoky 
v kombinaci se mohou opakovat; popis kombinace podle Pravidel ISU
Spirály vpřed a vzad: povinná změna nohy (je nutno pokrýt 2/3 plochy kluziště)
Kroky do S – smí obsahovat pouze pouze rittbergerové/eulerové kroky a valčíkové trojky; po 
oblouku, na každou stranu min 2 rittbergerové/eulerové kroky +2 valčíkové trojky; je nutné 
pokrýt celou plochu kluziště)
Pirueta ve váze: 4 otáčky v základní poloze
Nízká pirueta: 4 otáčky v základní poloze

ŽACTVO MLADŠÍ B        délka VJ prodloužena na max. 2,30min.

4 skokové prvky: libovolné, provedené pouze sólově
2 kombinace skoků: nesmí být sekvence
Kroky libovolného tvaru (je nutné pokrýt celou plochu kluziště)
Spirály vpřed a vzad: povinná změna nohy (je nutno pokrýt celou plochu kluziště)
Pirueta kombinovaná: ve váze – nízká, 4 otáčky v každé ze dvou základních poloh. Změna 
nohy není povolena.
Odlišná pirueta dle vlastní volby: 6 otáček v základní

Další kategorie zůstávají beze změn!
Všechny náplně jsou POVINNÉ, každá chyba nebo vynechání bude penalizováno dle srážek.

V poháru B startují pouze závodníci BEZ testu pro danou kategorii, pohár A min bílá a ČP 
ISU žlutá, zelená. Je potřeba zvážit, jak umožnit prostupnost pro Pohár A a ČP.



SRÁŽKY PRO OBO systém hodnocení
Pohár ČKS

Známka za technickou hodnotu

Skoky a kombinace skoků

Kategorie žactvo nejmladší a vyšší

Srážka 0,1 – 0,2
(např. vypadnutí z výjezdu; odraz ze špatné hrany; nedotočený skok; dotek rukou či nohou; 
dvojtrojka mezi skoky u kombinace apod.)

Srážka za pád; vynechání 0,3

Kategorie nováčci ml. – nováčci

Srážka 0,1 
(např. vypadnutí z výjezdu; odraz ze špatné hrany; nedotočený skok; dotek rukou či nohou 
apod.)

Srážka za pád; vynechání 0,2

Piruety

Kategorie žactvo nejmladší a vyšší

Srážka 0,1 – 0,2
(např. menší počet otáček, cestování, pomalé otáčení, slabá pozice v dané poloze, dotek 
volnou nohou rukou apod.)

Srážka za pád; vynechání 0,3

Kategorie nováčci ml. – nováčci

Srážka 0,1 
(např. menší počet otáček, cestování, pomalé otáčení, slabá pozice v dané poloze, dotek 
volnou nohou rukou apod.)

Srážka za pád; vynechání 0,2



Krokové pasáže/spirály

Kategorie žactvo nejmladší a vyšší

Srážka 
- nedodržení předepsané kresby 0,2
- nedodržení předepsaného počtu kroků v krokové pasáži 0,2
- ostatní 0,1
(např. zakopnutí, slabá kvalita kroků/spirál, spirály bez změny nohy apod.)

Srážka za pád; vynechání 0,2

Kategorie nováčci ml. – nováčci

Srážka 
- nedodržení předepsané kresby 0,1
- nedodržení předepsaného počtu kroků v krokové pasáži 0,1
- ostatní 0,1 
(např. zakopnutí, slabá kvalita kroků/spirál, spirály bez změny nohy apod.)

Srážka za pád, vynechání 0,1

Pro všechny kategorie:

prvek navíc: 0,1

Známka za předvedení – u všech kategorii

jízda v hranách (oblouky; odrazy) + / -
práce kolen; plynulost jízdy + / -
držení (těla; paží; hlavy) + / -
využívání jízdy v obou směrech + / -
soulad předvedení s hudebním doprovodem (respektování rytmu a charakteru hudby)

+ / -
choreografie programu + / -
prezentace programu + / -

- zohlednit počet pádů (i mimo prvky)



Úprava směrnice č. 2 – Odměny činovníkům

Kategorie sólistů  – ISU systém hodnocení
Počet sólistů 1 – 6 7-12 13-18 19-24 25-30
ISU systém hodnocení 100,- 150,- 250,- 300,- 350,-
Mistrovské soutěže 110,- 160,- 280,- 320,- 370,-

Kategorie tanečních párů – ISU systém hodnocení
Počet párů 1 – 5 6-10 10-15 15-20 21-30
ISU systém hodnocení 100,- 150,- 250,- 300,- 350,-
Mistrovské soutěže 110,- 160,- 280,- 320,- 370,-

Kategorie sportovních dvojic – ISU systém hodnocení
Počet párů 1 – 4 5-8  9-12 13-16 17-24
ISU systém hodnocení 100,- 150,- 250,- 300,- 350,-
Mistrovské soutěže 110,- 160,- 280,- 320,- 370,-

- OBO systém rozhodování dle loňské sezóny

Kategorie synchronizovaného bruslení:
Počet týmů v soutěži 1-2  3-6  7-10 11 -24
Soutěž ČP 100,- 180,- 250,- 300,-
Mistrovské soutěže 120,- 200,- 300,- 350,-

Minimální celková odměna vyplacená pořadatelem za rozhodování celého soutěžního dne 
v synchronizovaném bruslení je 500,- Kč.


