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Informace z jednání předsednictva Českého krasobruslařského svazu 

konaného dne 23. 5. 2014 v Praze 

  

1. Kontrola zápisu a plnění úkolů 

    a/ Memoriál Pavla Romana, Olomouc 
Vzhledem k tomu, že soutěž Ice Challenge v Grazu změnila termín konání a ten nyní 

koliduje s původním termínem konání Memoriálu, pokouší se pořadatelský klub o 

změnu na nový termín konání od 31. 10. do 2. 11. 2014. Termín bude moci být 

pořadateli potvrzen až po rozlosování extraligy hokeje. 

 

    b/ Valná hromada ČUS  

Valné hromady se zúčastnila předsedkyně ČKS, V. Tauchmanová, a předseda RK, M. 

Blaťák. Ing. Blaťák nebyl těsným rozdílem hlasů zvolen do RK ČUS. 

 

2. Projekty a semináře ISU, kongres ISU 

a/ ISU semináře tanečních párů Toruň, 5. - 12. 8. 2014 

P ČKS schvaluje nominaci na ISU sponzorovaný seminář žákovských kategorií tanců 

na ledě v Toruni: 

Anna Jelínková / Miroslav Jucha, Renáta Sukupová / František Nentvich. 

Trenérka: Gabriela Žilková Hrázská. 

Nominovaní se zúčastní semináře bez úhrady nákladů ze strany ČKS (veškeré 

pobytové náklady hradí ISU dle ISU Com 1865). Vstupní poplatek 100 euro si uhradí 

páry samy. 

 

       b/ ISU semináře Frankfurt 

ISU potvrdilo účast V. Paulusové. 

 

       c/ Kongres ISU  

P ČKS projednalo změny navrhované technickými komisemi, Councilem ISU a 

členskými federacemi a pověřilo GS k patřičnému způsobu hlasování. 

 

        d/ čtyřletý projekt  - ISU „Development“ 2014-2017  

Protože maďarský svaz zrušil svou účast v projektu, ČKS získal možnost obsadit při 

IDP 6 míst pro trenéry a 6 míst pro sportovce. 

Na základě výběrové řízení a doporučení TMK schválilo P ČKS per rollam nominaci 

účastníků IDP Ostrava: 

sportovci - Matyáš Bělohradský, Anna Dušková, Michaela-Lucie Hanzlíková,  

                   Elizabeth Harsh, Daniel Mrázek, Klára Štěpánová 

trenéři - Ludmila Kuldová, Vladimíra Milčinská, Lucie Petráková, Markéta  

              Procházková, Monika Škorníčková, Klára Zoubková 

činovníci - Dina Fuchsová, Marie Lafantová, Adriana Slaníková 

vedoucí týmu – Lucie Mužíková 

První kemp úspěšně proběhl v termínu 6. 5. – 11.5. 2014. 

 

3.  Zhodnocení činnosti v minulém roce i v celém volebním období 
Byly prodiskutovány body, jež se objeví ve zprávě o činnosti, kterou přednese 

předsedkyně ČKS na valné hromadě. Další podklady ke zhodnocení činnosti dodají 

předsedkyni ČKS předsedové jednotlivých komisí. 
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4. Příprava valné hromady ČKS 
  

P ČKS projednalo program a návrhy na složení jednotlivých komisí působících na valné 

hromadě.  

Předsednictvo ČKS obdrželo v souvislosti s konáním volební valné hromady dva návrhy 

na změnu programu valné hromady ČKS spojené s návrhy změn týkajících se funkcí v 

předsednictvu ČKS. S těmito návrhy byly seznámeny členské kluby ČKS a na valné 

hromadě bude hlasováno o jejich zařazení do programu valné hromady. 

 

 

5. Informace z komisí 

 

Předsedkyně ČKS (včetně záležitostí STK) 

 

         a/ Předsedkyně ČKS navrhuje, aby zapojení trenérů a činovníků do projektu IDP v 

             Ostravě a účast trenérů a činovníků na seminářích a školeních pořádaných nebo  

             sankcionovaných Mezinárodní bruslařskou unií byly započítávány jako účast na  

             povinných školeních ČKS. Totéž se týká i moderátorů na těchto seminářích.  

      P ČKS s tímto návrhem souhlasí a do dokumentů „Zásady pro trenéry“, „Zásady pro 

rozhodčí“ a „Zásady pro technické kontrolory, technické specialisty a asistenty 

technických specialistů“ bude tento text uveden.  

 

 b/ Předsedkyně přeložila Communication ISU 1861. P ČKS ukládá GS, aby zveřejnil  

      překlad na webových stránkách ČKS. 

 

 c/  Zánik klubů 

      P ČKS bere na vědomí zánik klubů HC Stadion Teplice a BK Frýdek-Místek. 

 

 d/ Přijetí klubů 

     P ČKS souhlasí s přijetím klubu Kraso Chrudim. Všechny náležitosti pro vstup byly   

     splněny. 

 

     P ČKS souhlasí s přijetím klubu Krasobruslařský klub Dvůr Králové nad Labem z.s. 

s podmínkou, že klub Krasobruslařský klub Dvůr Králové nad Labem z.s. uhradí 

registrační poplatek.  

 

     P ČKS souhlasí s přijetím klubu BK Havlíčkův Brod jako nástupnického klubu po    

     zaniklém krasobruslařském klubu v rámci HC Rebel Havlíčkův Brod (změna stanov  

     HC Rebel je neslučitelná se Stanovami a Registračním řádem ČKS) s podmínkou, že  

     klub BK Havlíčkův Brod dodá kopii stanov klubu. 

 

 e/ Změna názvu klubu 

 P ČKS bere na vědomí změnu názvu klubu: původní název SK HC Baník Most o.s.,  

nový název Hokejový a krasobruslařský klub Baník Most z.s.. 

 

  f/ Přestupy a hostování 

 P ČKS souhlasí s návrhy řešení přestupů a hostování dle zápisu z jednání STK dne  

 23. 5. 2014. 
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  g/  Pohár ČKS – výsledky, způsob jejich vyhlášení 

  P ČKS souhlasí s návrhem STK, aby byly diplomy za první tři místa v pořadí soutěží    

  Pohárů ČKS předány zástupcům patřičných klubů při prezentaci na valnou hromadu    

  ČKS. 

 

  h/  Kalendář soutěží 

   P ČKS bere na vědomí rozhodnutí STK, že přípravu kalendáře soutěží pro sezónu  

   2014/2015 přenechá nové STK, především z důvodu zatím nejasného termínu    

    konání mezinárodní soutěže Memoriál Pavla Romana v Olomouci. 

 

TMK 

  a/  Školení II třídy, licence B 

Zkoušky pro získání II třídy, licence B jsou předběžně plánovány na víkend 13. a 14. 

září 2014 v Praze v budově FTVS. 

 

b/  Školení III třídy, licence C 

Zkoušky pro získání licence C, trenér III třídy proběhnou na ZS Hasa v neděli 24. 8. 

2014. 

 

   c/  Návrh změny pravidel ČKS – zásady pro trenéry 

Předsedkyně TMK seznámila P ČKS s návrhem na změnu části pravidel „Zásady pro 

trenéry“, kterou projednala TMK na jednání v Brně 4. 4. 2014. Návrh spočívá v tom, 

že se v souladu s evropskou legislativou pro vzdělávání trenérů rozšíří počet 

trenérských tříd na 5 a přibude „lektor bruslení“. P ČKS s navrženou úpravou pravidel 

souhlasí s platností od 1. 7. 2014. 

 

   d/ Seniorské taneční páry 

     Neil Brown oznámil, že z finančních důvodů přerušuje soutěžní činnost v tanečním 

páru s Lucií Myslivečkovou. Lucie Myslivečková vytvořila taneční pár s Pavlem 

Kaškou. Společně trénují od poloviny dubna a cíleně se připravují na prověrky 

výkonnosti. 

   

 e/ Prověrky výkonnosti 

Vzhledem k očekávanému vysokému počtu startujících sportovců bude část prověrek 

probíhat i v pátek 22. srpna večer. P ČKS souhlasí s tím, aby juniorská SD předvedla 

v pátečním programu prověrek pouze krátké programy, protože oba sportovci budou 

v sobotu předvádět oba programy sólových kategorií. 

 

  f/ Seznam VSC 

     P ČKS bere na vědomí seznam členů VSC platný od 1. 7. 2014.  

  

  g/ Juniorská Grand Prix 2014/2015 

      ČKS obdržel díky výborným výsledkům našich zástupců na posledním MS juniorů v  

      Sofii následující kvóty pro jednotlivé soutěže seriálu juniorské Grand Prix 2014/2015: 

      Junioři:  J GP Francie, Slovinska, Estonska, Německa a Chorvatska + 3 místa při JGP  

                    v Ostravě (celkem až 8 míst) 

      Juniorky: J GP Německa a Chorvatska + 3 místa při J GP v Ostravě (celkem 5 míst) 

      Sportovní dvojice: J GP Estonska, Německa a Chorvatska + neomezený počet míst  

                                     při J GP v Ostravě 

      Taneční páry: J GP Francie, Slovinska, Estonska, Německa a Chorvatska + 3 místa  
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                             při J GP v Ostravě (celkem až 8 míst). 

 

  h/ Trenéři mládeže ČOV 

              P ČKS projednalo text týkající se hodnocení trenérek mládeže, které jsou zařazeny  

              do rozvojového programu ČOV. P ČKS schválilo hodnocení za rok 2013. 

       V programu budou pokračovat trenérky E. Horklová a I. Tokošová. Trenérka N. 

       Karamyševa bude vyřazena (ukončila tréninkovou činnost v ČR). Místo ní bude do  

       programu zařazena trenérka Škorníčková. 

    

      KR 

a/  H. Kuglerová na posledním zasedání KR úspěšně absolvovala písemný test, a proto 

KR navrhuje její znovuzařazení na seznam rozhodčích pro sólové kategorie a 

kategorii SD. P ČKS s návrhem souhlasí. 

 

     b/ Školení rozhodčích pro získání kvalifikace III třídy a pro zvýšení kvalifikace 

      KR doporučuje opět konání školení pro nové zájemce o získání kvalifikace III třídy a 

zvýšení kvalifikace v době konání srpnových prověrek výkonnosti. 

 

    c/ Vrchní rozhodčí pro šampionáty ISU a mezinárodní vrchní rozhodčí - povinné 

semináře 

Vzhledem ke změně pravidel ISU, které přijal kongres ISU v roce 2012, se musí 

všichni vrchní rozhodčí pro šampionáty ISU a mezinárodní vrchní rozhodčí (dále jen 

" ISU VR") zúčastnit jednou za období tří let povinných doškolovacích seminářů 

pořádaných nebo sponzorovaných ISU. Pro ISU VR již neplatí to, že účast na 

šampionátech ISU nahrazuje účast na povinném doškolovacím semináři.  

P ČKS proto souhlasí s návrhem KR, aby se všichni ISU VR zúčastnili povinných 

seminářů ISU na náklady ČKS (ČKS uhradí cestu, ubytování a stravné dle směrnic 

ČKS). P ČKS ukládá GS, aby zjistil na sekretariátu ISU, případně na kongresu ISU, 

do jakého termínu se musí jednotliví ISU VR seminářů zúčastnit a aby i nadále, ve 

spolupráci s předsedou KR, vedl přehled jejích účastí na seminářích, podobně jako jí 

vede u rozhodčích a technických kontrolorů / technických specialistů.  

Pokud uvedeným rozhodčím vyprší termín pro obnovení kvalifikace již letos, P ČKS 

ukládá GS, aby zajistil jejich účast na příslušném semináři ISU v roce 2014, a to s 

ohledem na nejnižší finanční náročnost pro ČKS. 

 

  

Ekonomka 

     a/ Návrh rozpočtu 2014 

      Ekonomka seznámila P ČKS s návrhem rozpočtu pro rok 2014. Bohužel, v letošním  

      roce dojde k velkým výpadkům na straně příjmů (především z programu V, MŠMT,  

      kde je příspěvek nižší o 800 000 Kč).  

      Ekonomka navrhuje rozpočet se ztrátou přibližně 1 500 000 Kč. 

  

     b/ Vyúčtování dotace programu V, MŠMT za rok 2013 

     P ČKS rozhodlo, s ohledem na snížení dotací MŠMT v programu V, organizace  

     sportu, že navrhne valné hromadě v rámci rozpočtu rozdělení částky ve výši 2 000 000  

     Kč mezi členské kluby ČKS. P ČKS pověřuje GS, aby ve spolupráci s členem STK,  

     E. Milčinským připravil tabulky s výpočtem této dotace dle klíče aplikovaného  

     v minulých letech. 
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     c/ Rozdělení dotací MŠMT, program II – sportovní talent 

            P ČKS souhlasí s návrhem rozdělení finančních prostředků z programu II, MŠMT.  

            Návrh předložili ekonomka svazu, předsedkyně TMK a GS. 

   

     d/ Hardware ISU SH 

            P ČKS byla přidělena mimořádná dotace MŠMT na nákup Hardware ISU SH ve výši  

            500 000 Kč. O zadání výběrového řízení rozhodne již nové předsednictvo. 

 

 

6. Různé 

    a/ Výuková DVD pro povinné tance 2014/2015 

         P ČKS souhlasí se zakoupením 2 kusů DVD od ISU. Cena jednoho je 30 SFr. 

 

     b/ Juniorská Grand Prix Ostrava, 2. – 6. 9. 2014 
ČKS obdržel dotaci od MŠMT z programu I, sportovní reprezentace. Dotace ve výši 

500 000 Kč je o polovinu nižší, než byla dotace v roce 2013. P ČKS proto apeluje na 

organizační výbor, aby se pokusil minimalizovat náklady soutěže. 

 

 

 

 

Na základě zápisu ze zasedání P ČKS zpracovala Věra Tauchmanová.  

 


