
P ČKS 31. 5. 2014 

Informace z jednání předsednictva Českého krasobruslařského svazu 

konaného dne 31. 5. 2014 v Praze 

1. Prověrky výkonnosti 2014 

      P ČKS schválilo nominaci činovníků na srpnové prověrky výkonnosti. 

    

2. Pravidla ČKS 

             P ČKS ukládá STK, aby ve spolupráci s TMK připravila případné úpravy náplní  

             programů a délky soutěžních kategorií Poháru ČKS. V souvislosti s usnesením valné  

             hromady ČKS musí být náplně soutěžních programů tohoto typu pohárových soutěží   

             publikovány na webu ČKS do 30. 6. 2014. 

      P ČKS souhlasí s návrhem předsedkyně ČKS, aby se výpočet bodů pro stanovení    

      žebříčku pohárových soutěží ČKS vrátil ke stavu před 1. 7. 2013.  

 

3. Složení odborných komisí 

              Předsedkyně KR a STK a předseda TMK oznámí předsednictvu do čtrnácti dnů složení  

              svých komisí. 

 

4. Semináře a školení ČKS 

Předsedkyně ČKS žádá předsedu TMK a předsedkyni KR, aby ve spolupráci 

s předsedkyní STK připravili do 15. 6. 2014 program povinného semináře pro trenéry, 

rozhodčí a členy technických sborů. Do konce června je nutno zveřejnit pozvánku na 

tento seminář na webových stránkách ČKS. 

 

 5. Kalendář soutěží 

         Až bude definitivně potvrzeno datum konání Memoriálu Pavla Romana, STK připraví a  

         zveřejní kalendář soutěží a akcí ČKS a provede výběrové řízení pro pořádání těchto 

akcí.   

         

 6. Kongres ISU 

P ČKS souhlasilo s návrhem ekonomky, aby se Kongresu ISU zúčastnil i místopředseda 

ČKS, S. Žídek, a to s ohledem na možnou podporu již podané kandidatury o ME 2017 a 

podporu IDP Ostrava i v následujících letech. Rozpočet schválený VH ČKS zahrnuje 

možnost účasti dvou delegátů ČKS. 

P ČKS ukládá GS, aby zajistil všechny administrativní a organizační záležitosti spojené 

s účastí S. Žídka na Kongresu ISU. 

 

7. Dotace MŠMT 

Na základě rozpočtu schváleného VH ČKS schvaluje P ČKS rozdělení finančních 

prostředků z programu V – organizace sportu jednotlivým členským klubům.  

P ČKS ukládá sekretariátu, aby vyzval všechny kluby k předložení dokladů nutných pro 

poskytnutí dotace (zaslání čestného prohlášení o vedení „podvojného“ účetnictví a kopii 

smlouvy s bankovním ústavem o vedení účtu, na který bude dotace převedena). P ČKS 

dále ukládá sekretariátu, aby připravil smlouvy s jednotlivými kluby a rozeslal je 

klubům, které splní podmínky pro přidělení dotace z programu V – organizace sportu. 

 

8. P ČKS rozhodlo, že Kateřina Kamberská bude i nadále zastupovat ČKS v plénu ČOV. 

        

9. O termínu příštího jednání bude rozhodnuto per rollam.    

 

Na základě zápisu ze zasedání P ČKS zpracovala Věra Tauchmanová.  


