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Informace z jednání předsednictva Českého krasobruslařského svazu 
konaného dne 18. 5. 2012  v Praze

1. Kontrola plnění úkolů
Databáze ČKS
P ČKS projednalo doporučení výběrové komise a souhlasí s uzavřením smlouvy s vítězem, 
P. Silným. P ČKS dále projednalo body, které by měla smlouva obsahovat, a požádalo 
JUDr.Mokrou, aby připravila  znění smlouvy o díle, která bude s P. Silným uzavřena. 

2. Dotace MŠMT
Generální sekretář požádal P ČKS o odsouhlasení změny v poskytování dotací v programu 
II – Sportovně talentovaná mládež, a to v části b/ (Přímá podpora sportovních talentů). 
Vzhledem ke zpřesňujícím informacím o způsobu použití jednotlivých dotací a o způsobu 
vlastního účtování a vedení dokladů, které jsou až postupně publikovány MŠMT, navrhují 
ekonomka a GS, aby tato část dotace byla poskytnuta přímo všem sportovcům, kterým byla 
přidělena.  P ČKS s tímto návrhem souhlasí. Informace bude podána na valné hromadě 
ČKS.
Po schválení rozpočtu valnou hromadou začnou být rozesílány patřičným subjektům 
smlouvy týkající se přidělených dotací. 

3. Příprava valné hromady ČKS
P ČKS prodiskutovalo své návrhy na složení komisí a pracovního předsednictva VH a 
zprávu předsedkyně i zprávu ekonomky svazu. P ČKS dále projednalo přípravu průběhu 
valné hromady.
P ČKS rozhodlo, že valnou hromadu povede V. Tauchmanová.

4. Činnost komisí
    Předsedkyně ČKS
   a/ Valná hromada ČSTV

Předsedkyně informovala P ČKS o průběhu jednání dubnové valné hromady ČSTV a o 
požadavku na vytvoření tzv. „fondu solidarity“ pro svazy, které neobdržely žádnou 
dotaci z programu V (Organizace sportu). Všechny svazy, které výše zmíněnou dotaci 
obdržely, by měly do tohoto fondu přispět částkou ve výši 1% z obdržené dotace (pro 
ČKS by se konkrétně jednalo o částku 47 151 Kč). Předsedkyně ČKS si vyžádala od 
funkcionářů ČSTV zaslání přesných instrukcí týkajících se procedurálního řešení 
převodu financí na výše zmíněný fond.

b/ Prostory pro seminář trenérů 8.9.2012
MUDr. Klimovičová informovala předsedkyni ČKS o tom, že pro seminář získala 
prostory v Praze 6, Hotel DAP na Vítězném náměstí. P ČKS ukládá M. Vondřejcové, 
aby kontaktovala MUDr. Klimovičovou a projednala s ní organizační náležitosti 
semináře.
P ČKS tímto vyjadřuje velký dík MUDr. Klimovičové za zajištění uvedených prostor, 
které nebude spojeno s finanční úhradou ze strany ČKS. 

c/ Zkoušky technických specialistů a technických kontrolorů
P ČKS souhlasilo s návrhem předsedkyně TMK, aby se v sobotu 8. 9. 2012 uskutečnil 
seminář pro technické kontrolory a specialisty, a to ihned po skončení semináře trenérů, 
a aby se zkoušky technických kontrolorů a specialistů uskutečnily v neděli 9. 9. 2012 
ihned po skončení semináře rozhodčích. 
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TMK
a/ Školení trenérů II třídy

Jednání s FTVS dále probíhají, předsedkyně TMK podá  krátkou informaci valné 
hromadě ČKS ve svém diskusním příspěvku.

     b/ VSC
Předsedkyně TMK informovala P ČKS o průběhu oponentur VSC a definitivním 
schválení nového obsazení VSC.

c/ Trenéři mládeže ČOV
P ČKS projednalo text týkající se hodnocení trenérek mládeže, které jsou zařazeny do 
rozvojového programu ČOV.

KR
a/ Odměňování rozhodčích a dalších činovníků
P ČKS souhlasí se zvýšením minimální doporučené sazby při použití soukromého 
vozidla na 2,00 Kč/ 1 km a ukládá generálnímu sekretářovi, aby provedl příslušnou 
změnu ekonomické směrnice a následně směrnici publikoval na webu ČKS.

STK
   a/ Ukončení činnosti klubu

P ČKS bere na vědomí ukončení činnosti klubu Kraso Černošice ke dni 31.3.2012.  

b / Kalendář soutěží v ISU SH 2012/2013
P ČKS schvaluje kalendář předložený předsedou STK. Kalendář bude zveřejněn na 
webových stránkách a bude s ním seznámena valná hromada.

c/ Placení startovného předem
P ČKS nadále zastává názor, že způsob platby je věcí dohody mezi pořadateli a 
startujícími sportovci. Pokud mají kluby zájem o platbu zaslanou předem na jejich účet,
mají tuto možnost již nyní (pokud tak uvedou v propozicích soutěže). 
 

d/ Výběrová řízení pro pořadatele M ČR 2013
P ČKS schvaluje návrh STK na pořadatele mistrovských soutěží:
M ČR juniorů, P ČR seniorů, M ČR SSB   02. – 03. 02.2013
(BK Příbram)

M ČR žactva, ml. žactva a nejml. žactva                                               08. – 10. 03.2013
(BK České Budějovice)

e/ Testy výkonnosti
P ČKS schvaluje níže uvedený návrh STK týkající se pořadatelství testů výkonnosti 
v sezóně 2012/2013 (o pořadatelství rozhodl los).
29. – 30.09.2012 Příbram 
06. – 07.10.2012 Kopřivnice
12. – 13.01.2013 Náchod
12. – 13.01.2013 Brno (TJ Stadion)
23. – 24.03.2013 Liberec
30. – 31.03.2013 Uherský Brod
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5. Reprezentace - soutěže seriálu juniorské Grand Prix 2012/2013
ČKS obdržel následující kvóty pro jednotlivé soutěže seriálu juniorské Grand Prix 
2012/2013:

Junioři:  J GP Francie, USA, Rakouska, Turecka, Chorvatska, Německa;
Juniorky: J GP USA, Rakouska, Turecka, Chorvatska, Německa;
Sportovní dvojice: J GP Rakouska, Chorvatska, Německa;
Taneční páry: J GP Francie, Rakouska, Slovinska, Německa.

P ČKS rozhodlo, že obsadí všechna místa přidělená ISU. Případná účast juniora a juniorky 
v soutěži J GP v USA je podmíněna splněním kritérií při prověrkách výkonnosti 2012. 
Úhrada nákladů spojených s účastí na J GP v USA bude možná pouze do výše částky 
přidělené nominovanému sportovci v jeho reprezentační smlouvě pro sezónu 2012/2013, 
tedy dle stejných pravidel, jako je tomu u soutěží J GP pořádaných v Evropě. Do termínu 
konání prověrek dojde pouze k formálnímu přihlášení sportovců a jejich trenérů bez 
vzniku jakýchkoliv závazků pro ČKS. 
Vzhledem k termínové kolizi soutěže J GP v Courchevelu s prověrkami výkonnosti 2012 
budou sportovci, kteří se zúčastní této soutěže, omluveni z prověrek výkonnosti a  
základní nominační požadavky budou plnit při zmíněné soutěži. Zároveň se jim dle 
protokolu ze soutěže J GP v Courchevelu vypočítají případné bonusy do jejich 
reprezentačních smluv. O právo účasti v soutěži J GP v Courchevelu se mohou ucházet 
pouze sportovci, kteří splnili nominační požadavky platné pro sezónu 2011/2012 
v průběhu právě končící sezóny.

   Vzhledem k omezenému počtu kvótních míst v jednotlivých soutěžích J GP 2012/2013  
pro sólové kategorie rozhodlo P ČKS, že mistři ČR v těchto kategoriích pro rok 2012 
(Petr Coufal - junioři, Alžběta Ukolova - juniorky) budou nominováni na dvě soutěže J 
GP, a to za předpokladu, že splní při prověrkách výkonnosti 2012 (případně při JGP 
v Courchevelu) základní nominační požadavky.  
Ostatní sportovci z kategorie juniorů, kteří také splní základní nominační požadavky, 
budou nejprve nominováni na jednu soutěž J GP. Pokud i po přidělení všech míst ještě 
budou zbývat neobsazená místa na poslední soutěže J GP (v Drážďanech, případně 
v Záhřebu), budou k účasti nominováni sportovci, kteří na předchozí soutěži J GP 
dosáhnou nejvyššího technického skóre v krátkém programu a volné jízdě (tedy součet 
TES KP + TES VJ). Pokud budou mít dva sportovci stejný součet bodů, rozhodne o 
přidělení místa celkový vyšší bodový zisk v soutěži.   
Pokud se v kategorii juniorek bude o možnost nominace na soutěže J GP ucházet více 
sportovkyň, než je kvóta účastnických míst přidělených ČKS, a v případě, že základní 
nominační požadavky splní více sportovkyň, rozhodne o přidělení míst v soutěžích J GP 
předsednictvo ČKS na základě výsledků při MR 2012 (v pořadí juniorky, žačky), výkonů 
při prověrkách výkonnosti a s ohledem na doporučení TMK.
P ČKS dále rozhodlo, že v kategorii taneční páry junioři budou Karolína Procházková a 
Michal Češka nominováni na dvě soutěže J GP, a to v případě, že splní při prověrkách 
výkonnosti 2012 (případně při JGP v Courchevelu) základní nominační požadavky. 
V případě, že základní nominační požadavky splní při prověrkách výkonnosti více párů, 
než je kvóta přidělených míst pro ČR, rozhodne o přidělení zbylých míst v soutěžích J GP 
P ČKS na základě výsledků při MR 2011, výkonů při prověrkách výkonnosti a s ohledem 
na doporučení TMK.
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6. Různé
a/ ČKS obdržel návrh na spolupráci od o.s. Czech Skating Television, který projedná na 

svém příštím zasedání.
b/ V průběhu jednání oznámil předseda STK a místopředseda ČKS, E. Milčinský, že ze 

zdravotních a osobních důvodů odstupuje z těchto svých dvou funkcí. 
P ČKS vzalo odstoupení E. Milčinského na vědomí a děkuje mu za práci, kterou ve svých 
funkcích pro ČKS vykonal.
Dle Stanov ČKS bude nutno kooptovat na uvolněné funkce funkcionáře dle výsledného 
pořadí voleb valné hromady ČKS, která se uskutečnila v roce 2010. Nejprve je nutné 
zmíněné funkcionáře oslovit, zda jsou ochotni pracovat pro ČKS. Taťána Zoubková 
souhlasí se svou kooptací, a tak valná hromada ČKS bude dne 19.5.2012 informována o 
tom, že do funkce místopředsedkyně ČKS je kooptována ing. Taťána Zoubková, která se 
zároveň stává statutární zástupkyní ČKS. Věra Mojžíšová, která získala druhý nejvyšší 
počet hlasů při volbě předsedy/předsedkyně STK, bude oslovena předsedkyní ČKS 
nejpozději 20. 5. 2012, o její případné kooptaci rozhodne P ČKS na svém příštím 
zasedání (tato informace zazní i na valné hromadě ČKS dne 19. 5. 2012 s tím, že 
případnou kooptaci V. Mojžíšové schválí až další valná hromada). V mezidobí, ve kterém 
bude nutno učinit požadované administrativní změny (změna podpisových vzorů atd.),  
pověřuje P ČKS generálního sekretáře ČKS, aby v případě, že právní řád ukládá pro 
platnost právního úkonu písemnou formu a tento právní úkon musí být uskutečněn 
prostřednictvím nejméně dvou oprávněných zástupců ČKS, z nichž alespoň jeden musí 
být vždy předseda, jednal generální sekretář spolu s předsedkyní ČKS jako oprávněný 
zástupce ČKS, a to na základě plné moci, která mu již byla udělena v roce 2010.

Příští zasedání P ČKS se uskuteční v Praze dne 23.6. 2012.

podle zápisu ze zasedání P ČKS zpracovala Věra Tauchmanová


