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Informace z jednání předsednictva Českého krasobruslařského svazu 

konaného dne 24. 6. 2017 v Praze 

 

 
1) Finance přidělené od MŠMT a ČOV 

MŠMT vyhlásilo v pátek 2. června večer výzvu k podání žádostí o program V – podpora 
sportovních svazů. Na přípravu a podání žádosti byl pouze jediný týden. 
Vzhledem k tomu, že se svazy sdružené v ČUS a ČOV rozhodly po náležitém zvážení 
celé situace nereagovat na nově vypsanou výzvu k podávání žádostí o dotace z 
Programu V MŠMT, nepodal žádost ani Český krasobruslařský svaz. Podle podmínek 
stanovených v uvedené výzvě není ČKS schopen dotace náležitě čerpat a statutární 
zástupci svazu by mohli být následně obviněni za pochybení při čerpání státních dotací. 
Navíc bylo přislíbeno další jednání mezi představiteli MŠMT a zástupci sportovního 
prostředí a vypsání druhého kola výzvy, ve kterém již budou začleněny připomínky 
sportovních svazů. 

 
P ČKS rozhodlo, že v případech, kdy po přidělení darů z loterií ČOV a po započtení 
záporných částek za neomluvené neúčasti klubů na VH a/nebo porušení OSPS je 
výsledná hodnota záporná, bude záporná částka přeúčtována do dotací přidělených 
v příštím období. 
 
 

  2) Jednání se zástupcem klubu KRASO Vysočina 
Dne 22. 5. 2017 zaslal D. Průdek, místopředseda klubu KRASO Vysočina, předsedkyni 
ČKS e-mail, ve kterém ji informoval, že (doslovné citace) „postup, zvolený ze strany 
předsednictva ČKS, vzbudil na naší straně  celou řadu otázek a pochybností, jejichž osobní 

projednání považuji za velice naléhavé“. D. Průdek požádal předsedkyni o osobní schůzku 
v nejbližším možném termínu, navrhl termíny 23. 5. 2017, případně 25. 5. 2017. Pro 
předsedkyni ČKS byly takto navržené termíny nerealizovatelné z časových důvodů, na 
realizaci osobního setkání ale nepřistoupila i z následujících dalších důvodů: Dne 27. 4. 
2017 nově registrovaný klub KRASO Vysočina obdržel všechny zásadní informace o 
přijímání nových klubů. Doručení informací bylo potvrzeno, nebyly podány jakékoliv 
námitky či dotazy. Proto bylo pro předsedkyni svazu poněkud překvapivé, že dne 22. 5. 
2017 byl postup předsednictva shledán nestandardním a dokonce protiprávním. Bylo by 
velice nestandardní jednat bez náležité přípravy na jednání tohoto druhu, navíc bez 
přítomnosti dalších členů P ČKS, pokud rozhodnutí a postup P ČKS jsou 
charakterizovány výše uvedeným způsobem. V. Tauchmanová tedy navrhla jako 
nejbližší možný termín případného setkání datum 24. 6. 2017, termín zasedání P ČKS. 
D. Průdek tento návrh akceptoval. Dne 21. 6. 2017 byl v pozvánce adresované D. 
Průdkovi specifikován přesný čas jednání. K dohodnutému a připravenému jednání však 
nakonec vůbec nedošlo, protože D. Průdek zaslal dne 21. 6. 2017 předsednictvu ČKS e-
mail, ve kterém oznámil následující: „S politováním jsem nucen se vzdát možnosti s Vámi 
diskutovat projekt KRASO Vysočina a problematiku legislativně správného zavedení čekací lhůty 
pro nové členy na základě Vaší pozvánky na jednání předsednictva ČKS dne 24.06.2017. Jsem 
vázán vnitřním rozhodnutím nejvyššího orgánu spolku, který mi pro toto jednání nevyslovil 
mandát. Současně bych Vás chtěl ubezpečit, že nejvyšší orgán spolku KRASO Vysočina vyslovil 
souhlas s podmínkou jednoletého prokazování činnosti tak, jak byla nastavena ze strany 
Předsednictva ČKS. Tento orgán rovněž rozhodl, že ponese veškeré s tím spojené náklady a 
nebude v tomto směru podnikat vůči ČKS, ani jakékoliv další straně žádné kroky.“ 
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3) Informace z komisí 
    Ekonomka 

a/ Ekonomické směrnice ČKS 
P ČKS souhlasí s návrhem ekonomky na úpravu ekonomické směrnice ČKS č. 3, 
která upravuje výše odměn za práci pro ČKS, a souhlasí s návrhem znění nové 
ekonomické směrnice ČKS č. 11, kterou je stanovena forma a způsob čerpání a 
vyúčtování dotace ČKS spojené s pořádáním soutěží Českého poháru a testů 
výkonnosti. P ČKS schvaluje konečnou formulaci směrnic, kterou zpracovala V. 
Tauchmanová a která je publikována na webu ČKS. 

  
b/ Čerpání rozpočtu ČKS 2017 

Ekonomka seznámila P ČKS s průběžným stavem čerpání rozpočtu ČKS pro rok 
2017.  
 
 

     Komise rozhodčích 
         a/ Zásady pro členy technického panelu  

     P ČKS projednalo a schválilo dokument upravený předsedkyní KR ve spolupráci  
     s předsedkyní ČKS.  

 
    b/ Společný seminář pro trenéry a rozhodčí 

Plánovaný program: 
Společná část – aktuální úpravy pravidel a pokynů 
Část pro trenéry – testy výkonnosti. 
Část pro rozhodčí – hodnocení programů 
 
Vzhledem k předpokládané účasti E. Horklové, která bude na tomto semináři 
přednášet problematiku testů výkonnosti, na souběžně konané soutěži JGP 
v Salzburgu, žádá P ČKS sekretariát o prověření možnosti přesunu semináře ze 
soboty 2. 9. na neděli 3. 9. 2017. Pokud to bude možné, publikuje sekretariát 
informaci o změně termínu neprodleně na webu ČKS. 

 
c/ Seminář pro stávající členy technických panelů 

P ČKS schvaluje seminář pro stávající členy technického panelu v září v Hradci 
Králové. Termín bude upřesněn. 

 
d/ Školení pro nové členy technických panelů 

P ČKS schvaluje přípravu školení pro nové zájemce o funkce TK/TS. Termín a 
místo budou upřesněny. 

 
e/ Seminář pro stávající členy technických panelů synchronizovaného bruslení 

P ČKS schvaluje seminář pro rozhodčí, trenéry a členy technického panelu 
kategorie SB 9. 9. 2017. Místo bude upřesněno. 

 
 

   Sportovně technická komise 
a/ Kluby - nedostatky ve stanovách 

P ČKS ukládá sekretariátu, aby vyzval kluby, v jejichž stanovách chybí činnost 
krasobruslení, aby s ohledem na platné Stanovy ČKS uvedly stanovy klubu do 
souladu se stanovami svazu, jinak bude nutné navrhnout příští VH jejich vyloučení. 
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   Trenérsko-metodická komise 

a/ Testy výkonnosti  

P ČKS projednala návrh TMK týkající se jmenování nových komisařů testů 
výkonnosti. Nově doplnění komisaři musí absolvovat školení o způsobu hodnocení 
testů. 

 
b/ Pohár ČKS – náplně jízd 

P ČKS ukládá předsedkyni ČKS, aby provedla formální a jazykové úpravy 
dokumentu. GS následně zveřejní náplně programů na webových stránkách ČKS. 

 
c/ Nominační kritéria na kvalifikační soutěž o ZOH 

TMK předložila návrh, vycházející z jejího jednání 12. 4. 2017. P ČKS s návrhem 
souhlasí, ale upravuje formulaci následovně: bude nominován pár / nominována 
bruslařka, který / která dosáhne při prověrkách výkonnosti ve své kategorii celkový 
nejvyšší počet bodů. 

 
d/ Nominační kritéria na ZOH 

P ČKS rozhodlo následujícím způsobem: Na ZOH bude nominován bruslař, který 
se svým umístěním na MS 2017 přímo kvalifikoval do soutěží ZOH. Dále bude 
nominován pár / bude nominována bruslařka, který / která splňuje podmínky účasti 
dané MOV a ISU a svým umístěním v soutěži Nebelhorn Trophy se přímo 
kvalifikuje na ZOH.   
O obsazení dalších míst, která budou ČKS případně přidělena při dodatečném 
rozdělování kvót ze strany ISU, rozhodne P ČKS na základě výsledků a výkonů v 
průběhu krasobruslařské sezóny. 

 
e/  Školení trenérů III třídy, Licence C 

TMK rozhodla o uspořádání výše uvedeného školení v Ostravě (tento rok bude 
školení pořádáno na Moravě, protože v minulém roce bylo pořádáno v Čechách), a 
to v termínu 22. – 24. 9. 2017. 
Vedoucím školení je Milan Harant. 
Pozvánky již byly rozeslány zájemcům přímo a současně zveřejněny na webových 
stránkách ČKS. 

 
f/  Školení trenérů II třídy, Licence B 

TMK opětovně zveřejnila možnost uspořádání tohoto školení a ukazuje se, že se 
nezbytný plánovaný počet frekventantů pravděpodobně naplní. 
Další postup bude projednán na příštím zasedání TMK v rámci Prověrek 
výkonnosti v Ostravě. 

 
 

   Předsedkyně ČKS 
 a/ Předsedkyně ČKS dále projednává s A. Švihlíkovou přípravu „Olympijských 

parků 2018“.  
 
b/ Předsedkyně ČKS podala informace o dotazech a návrzích klubů, které obdržela 

od zástupců klubů po skončení VH ČKS a za které děkuje. P ČKS tyto podněty 
projednalo a do příslušných směrnic a pokynů vydávaných předsednictvem bude 
doplněno následující: 
1) Pořadatel pohárových soutěží oznámí nejpozději 3 dny před soutěží přesné 

místo a přesný čas losování, aby se v případě zájmu mohli tohoto losování 
zúčastnit soutěžící přihlášení na danou soutěž. 
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2) Je možné opakovat test výkonnosti i v případě, že bruslař/ka již splnil/a daný 
test na bílou barvu, ale chce dosáhnout (především kvůli možné účasti na 
mistrovství republiky) lepšího výsledku. 

 

 
4) ISU projekt 

Ve dnech 2. – 6. srpna 2017 se uskuteční v Ostravě závěrečný kemp čtyřletého       
vzdělávacího projektu IDP. V současnosti je zpracován celkový časový plán IDP, 
včetně odborného zajištění akce. Součástí závěrečného kempu IDP budou dne 5. 8. 
2017 slavnostně předány certifikáty úspěšným absolventům projektu. 
  

     
Příští jednání P ČKS se uskuteční ve čtvrtek 17. 8. 2017 v  Ostravě. Čas bude upřesněn. 

 

 
       Na základě zápisu ze zasedání P ČKS zpracovala Věra Tauchmanová. 


