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Informace z jednání předsednictva Českého krasobruslařského svazu konaného ve 
dnech 31.1. – 2.2.2019 v rámci průběhu MČR J v Náchodě 

 
 
1. Informace předsedy  
 

a/ Stav na úseku organizování akcí ve spolupráci s ISU v roce 2019 
 
a/ Finále GP/JGP v prosinci 2019 
Finále bylo přiděleno Francii. Poté, co se pořadatelství vzdala, bylo ve druhém kole 
žádostí finále přiděleno Itálii, která se prvního kola vůbec nezúčastnila. Předseda a GS 
zaslali Presidentovi a Councilu ISU dopis, ve kterém vyjadřují nespokojenost s tímto 
rozhodnutím, znevýhodňováním „malých federací“ a pochybnosti nad systémem, kdy 
rychlobruslařští zástupci v Councilu rozhodují o přidělení soutěží v krasobruslení a 
synchronizovaném bruslení a naopak. 
Přes nepříjemnou zkušenost s možným pořadatelstvím finálové soutěže GP/JGP žádá 
předsednictvo S. Žídka, aby nadále vytrval a připravil další žádosti o pořadatelství ME 
2022 a finále GP/JGP 2021 a individuální soutěž JGP 2020. Vše v Ostravě. 
 
b/ IDP Novice Ostrava 2019 

Po velkých peripetiích a neustálém vysvětlování ze strany ČKS a vedení IDP byl ISU 
program schválen dle původní žádosti. 

 
Termíny: 
květen 2019 
příjezd: pondělí 6. 5. 2019 do 17:00; odjezd: neděle 12. 5. 2019 po snídani 
 
srpen 2019 
příjezd: neděle 4. 8. 2019; odjezd: sobota 10. 8. 2019 
 
Termín přihlášek do 11. 2. 2019, nominován bude vedoucí výpravy, 4 trenéři a 4 
sportovci. V případě, že některé federace nenaplní přidělené kvóty, je tu možnost 
navýšení pro ČKS (proto nutné stanovit i pořadí dvou náhradníků). 
 
P ČKS současně souhlasí s úhradou nákladů, vynaložených na účast nominovaných 
sportovců, trenérů a VV. 
 

b/ upřesnění rozdělení činností v rámci Se svazu a zajištěnost účetnictví 
 

Předseda, ekonomka a GS se sešli 28. a 29. 1. v Praze a řešili s pracovníky sekretariátu 
nové rozdělení kompetencí, zároveň v bance upravili přístupy. 
 
Novou účetní svazu se od 1. 3. 2019 stane paní Alice Řeháková. Její nástup bude již od 
18. 2. 2019, aby si s T. Zoubkovou předali práci.  
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E. Hrdličková převezme agendu výstupů z účetního programu Pohoda pro kontrolu 
čerpání rozpočtu ČKS a rozpočtů jednotlivých dotačních programů, včetně přípravy 
podkladů pro jejich vyúčtování. Dojde k navýšení jejího konta pracovní doby o jednu 
třetinu.  
 
K. Tykalová bude v Pohodě kontrolovat domácí platby a následně provádět bankovní 
příkazy.  
Zahraniční platby zrealizuje K. Oubrecht ve spolupráci s A. Rybářovou prostřednictvím 
Internetbanky ČKS, a to na základě kontroly ze strany ekonomky svazu.  
 
T. Zoubková je ochotná i v budoucnu pomoci pracovníkům sekretariátu a ekonomce 
v případě nejasností s účetním programem a systémem výstupů.  
 
Předseda a ekonomka také dohodli, že A. Rybářová bude provádět nutné 
administrativní činnosti pro s.r.o. 
 
c/ informace o podání podnětu policii 

Předseda a místopředseda seznámili P ČKS s oznámením pana Maruny Policii ČR o 
možném ovlivnění výsledků soutěže ČP v Rosicích u Brna. Policie ČR, která ale případ 
pro věcné nesrovnalosti odložila, zaslala tuto informaci přes datovou schránku ČKS. 
 
 

2. Informace z komisí 
 
Komise rozhodčích 

 
a/ M ČR juniorů Náchod 

P ČKS bere na vědomí nutné změny v nominacích činovníků: 
VR sólo: F. Baudyš, R. Schejbalová,  
VR tance: R. Kosina 
TS sóla: přidána J. Baudyšová 
TS tance: nezúčastní se H. Buchtová 
 
b/ M ČR SB Příbram – nominace rozhodčích a TP 
  H. Kuglerová, I. Jonášová, J. Košťálová, D. Šindlerová, I. Vašáková, Z. Procházka 
  TP – J. Kindlová, L. Stopková, V. Paulusová, P. Hrabicová, D. Fuchsová 
 
c/ Nominace na soutěž v Sachalinu 10. 2. – 17. 2. 2019 
  Nominován byl Miroslav Mišurec. 
 
d/ Nominace rozhodčích na M ČR žactva 9.3. - 10.3. Český Těšín 
VR B. Ošmerová, VR J. Košťálová, Ž. Trpělková, I. Vašáková, M. Šafránková,  
J.  Volfová, S. Šmídová, M. Lafantová, M. Mišurec, T. Janečko,  
náhradníci: J. Pavlousková, Z. Plesníková 
TP – M. Harant, L. Mužíková, P. Římalová, B. Knotková 
Náhradníci: N. Milerová, A. Slaníková 
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e/ Termín společné schůzky komisí STK, TMK a KR před aktivem předsedů 
STK a TMK souhlasí s návrhem KR na termín setkání dne 31. 3. 2019 (neděle).  
Místo konání: Praha, kanceláře ČKS, VN 9; 
Program: Příprava podkladů pro aktiv předsedů (počet závodů, délka trvání soutěží, 
celková koncepce). 
 
f/ Frankfurt - nominace 
 mez. rozhodčí TP – J. Mokrá, M. Horklová. 

 
g/ školení TP Náchod 
V rámci M ČR v Náchodě proběhl seminář pro taneční rozhodčí a specialisty, který 
vedli Andrea Trnková a Richard Kosina. 

 
Sportovně technická komise 
  

a/ Přestupy a hostování 
P ČKS schvaluje přestup A. Pokové z klubu SBM Mělník do klubu Kraso Chrudim mimo 
přestupní termín, a to z důvodu stěhování.  
 
b/ Čtečky registračních karet 
P ČKS schvaluje nákup 5ks čteček registračních karet. 

 
Ekonomka svazu  

 
a/ Dotace MŠMT 2019 
GS ve spolupráci s E.Hrdličkovou a T.Zoubkovou připravili žádosti o dotace MŠMT pro 
Repre, Talent a Organizaci sportu a dále i ve spolupráci s předsedou a ekonomkou 
připravili a odevzdali MŠMT vyúčtování všech dotací za rok 2018, včetně JGP, kde se 
vyúčtovala i dotace poskytnutá MSK. 
 
P ČKS byla dotace z programu REPRE již schválena. 
 

Trenérsko-metodická komise 
 
a/ šampionáty ISU 2019 
 
ME 2019, Minsk (BLR) 
P ČKS hodnotí většinu vystoupení našich sportovců jako zdařilé, oceňuje především 
umístění E. Březinové v evropské Top 10. 
 
   
MSJ 2019, Zagreb (CRO) 
Kategorie tanečních párů: Natálie Taschlerová – Filip Taschler, 

Kategorie sportovních dvojic nebude obsazena. 

Trenérka: Nikola Višňová 
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P ČKS schvaluje nominaci sportovců v sólových kategoriích, která byla provedena po 
ukončení soutěží Mistrovství České republiky pro rok 2019 v juniorských kategoriích, a 
to: 
 
Junioři: Matyáš Bělohradský (náhr. Filip Ščerba) 
  Trenér: Tomáš Verner (náhr. Barbora Kostková) 
 
Juniorky: Nikola Rychtaříková (náhr. Kateřina Fričová) 
  Trenér:  Olga Holubíková  (náhr. Barbora Kostková) 
 
Vedoucí výpravy: Tomáš Verner 
   
 
b/ Semináře ISU 
 
1/ SD, Novogorsk, 2. - 11. 5. 2019 (termín přihlášek je 8. 2. 2019) 
 
Seniorská SD:  H. Abrazhevich/M. Bidař 
Juniorská SD:   E. Horňáková/M. Husakov 
Trenér: Petr Bidař 
 
2/ TP Oberstdorf 
P ČKS schvaluje postup odeslání přihlášek, navržený M. Škorničkovou a to takto: 
- trenéři: Michal Bič, Matěj Novák, Barbora Silná 
- TP junioři (v tomto pořadí):  
1. E. Kořínková/ T. Moravec,  
2. K. Kazdová/ F. Štrubl,  
3. K. Karlíková/ A. Straub,  
4. D. Cimlová/ V. Hlavsa, 
- TP novice: A. Koukolová/ J. Novák 
 
Počet přijatých párů nyní záleží na akceptaci ISU. 
 
Pro nereagování do termínu nutného k přihlášení na ISU, nebylo možno odeslat 
přihlášku tanečního páru A. Šimková / Š. Břeň. 
 
S přijatými závodníky a rovněž trenéry budou sepsány, ve spolupráci s právní kanceláří, 
dohody o podmínkách účasti na semináři, které stanovila TMK.  

 
3/ žádost páru Abrazhevich / Bidař 
Předsednictvo ČKS souhlasí se změnou soutěže z Hague do Metully. 
 
4/ PRTM a PPRTM, VT s Rafaelem 
P ČKS souhlasí s plánem akcí PRTM předloženým E. Milčinským. Jedná se o účast na 
dubnovém VT s Rafaelem v Ostravě, červnovém kempu PRTM a PPRTM v Kravařích a na 
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podzimním testovacím víkendu. O termínech a rozsahu akcí, budou účastníky 
v předstihu informovat vedoucí PRTM a předsedkyně TMK. 
 
P ČKS dále souhlasí s tím, že nejstarší děti z PPRTM se mohou zúčastnit i semináře 
PRTM v rámci VT s Rafaelem. O výběru konkrétních dětí se po skončení soutěžní sezóny 
dohodne vedoucí PRTM s předsedkyní TMK.  
 
B. Silná zpracuje návrh podmínek pro přijetí TP do PRTM. 
 
P ČKS na návrh ekonomky souhlasí s vytvořením metodického materiálu pro zařazení, 
setrvání a vyřazení sportovců, práva na účast na akcích PRTM atp. 
 
P ČKS schvaluje rovněž popis a systém fungování PPRTM. 

 
5/ SCM 
Předsednictvo ČKS rozhodlo o rozdělení FP v rámci SCM pro I. pololetí 2019. 
 
B. Silná zpracuje návrh podmínek pro přijetí TP do SCM. 
 
Smlouvy vedoucích DP SCM ČKS a oběh dokladů. 
P ČKS souhlasí s úpravou dohod vedoucích DP SCM ČKS a rovněž systém oběhu a 
schvalování dokladů v rámci čerpání jednotlivými členy SCM. 
 
6/ Projekt Rafael 
TMK navrhuje, aby byly vytvořeny smlouvy pro závodníky i trenéry z Projektu Rafael. 
P ČKS souhlasí a ukládá předsedkyni TMK, aby se sekretariátem a právní kanceláří tyto 
smlouvy připravila. 

P ČKS souhlasí s návrhy TMK a zařazuje do Projektu Rafael závodníka Filipa Ščerbu, a 
současně vyřazuje závodníka Radka Jakubku, vzhledem ke změně disciplíny (SD). 
 
7/ Testy výkonnosti 
TMK navrhuje částečné změny  metodiky testů výkonnosti, a to v současnosti u testů č. 
5, 6 a 7. 
P ČKS souhlasí a žádá TMK o zaslání rozpočtu na výrobu videí. 
 
TMK navrhuje uspořádat seminář pro trenéry pro upravené testy na ledě. Termín bude 
upřesněn. 
 
8/ Bonusy za limity splněné při MM ČR seniorů, odměny za pořadí M ČR a ČP 
GS po konzultaci s předsedou svazu, ekonomkou a předsedkyní TMK navrhuje, aby 
sportovci obdrželi za plnění kritérií pro šampionáty ISU v rámci MM ČR seniorských 
kategorií stejné bonusy, jaké obdrží v případě splnění těchto kritérií na soutěžích 
z kalendáře ISU. Důvodem je to, že v ostatních kategoriích obdrží sportovci odměny 
v rámci přímé podpory talentovaných sportovců z programu 5 MŠMT, což se  
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seniorských kategorií netýká. 
P ČKS návrh schvaluje a rozhoduje, že bude použit již pro sezónu 2018/2019 (tedy za 
MM ČR v Budapešti). 
 
P ČKS ukládá E. Hrdličkové, aby připravila dohody pro juniorské kategorie (dle loňského 
vzoru), pro žákovské pak připraví dohody ihned po skončení M ČR žactva. 
 
9/ Školení trenérů II. třídy, Licence B 
P ČKS schvaluje program předložený předsedkyní TMK. 

 
10/ Testy výkonnosti 
Předsednictvo ČKS schvaluje změny v nominacích komisařů pro testy výkonnosti: 
Praha, USK, 30. 3. 2019 
Komisaři na ledě: M. Škorničková, J. Baudyšová, V. Milčinská a V. Tauchmanová 

 
P ČKS schvaluje dokument „Metodika při vyhodnocování výsledků testů všeobecné 
připravenosti“.  
 
 
Různé 
 
1/ Aktiv předsedů a Valná hromada 2019 
Sekretariát svazu potvrdil s FTVS Praha termíny pro Aktiv předsedů v sobotu 13. 4. 2019 
a pro Valnou hromadu ČKS v sobotu 18. 5. 2019 
 
Pozvánka na Aktiv předsedů s příslušným programem by měla odejít na kluby do konce 
února 2019. 
 
2/ Nájemní smlouva VN 9 
P ČKS ukládá GS, aby zahájil jednání se správcem o prodloužení nájemní smlouvy na 
kanceláře a sklad na adrese Václavské náměstí 9, z důvodu končící nájemní smlouvy. 
 
 
3/ Příští zasedání P ČKS se uskuteční 15. 3. 2019 v 10,00 hod. v Praze na VN 9.  
 
 
 
Informaci zpracovali S. Židek a K. Oubrecht. 
      


