
Český krasobruslařslcý svaz - Valná hromada
12. května 201 8

USNESENI

valné hromadv ceského krasobruslařského svazu.
konané dne 1,2.5.2018 v Praze

valná hromada - schvaluie:

1. Jednací řád VH
pto73 -proti -0 -zdrželo se 0 - schváleno

2. Přijetí nových klubů:

Spartak Trutnov, z.s. - pro 74 - proti 0 - zdržel se 0
Hokejov/ klub Mladí draci Šumperk - pro 74_ proti 0 - zdržel se 0
KK Křišťálová bruslička Karlovy Vury, spolek - pro 74- proti 0- zdržel se 0
Kraso Vysočina, z.s. - pro 72 - prott 0 - zdržel, se 2
Ice Skating Prague 6o z.s. - pro 74 - proti 0 - zdržel se 0

3. Volbu pracovních komisí:

- pracovního předsednictva: Tauchmanová, Mazurková, Mokrá
(pro 71 - proti 0 - zdrželo se 3)

- komise mandátové: Sviatko, Vladimírová,Mržnek
zvolena prostou většinou

- komise náwhové: Zoubková, Schejbalová, Štroblová,
- (pro 77 - proti 0 - zdrželo se 0)

- komise volební: Horklová M., Říhová, Charypar
(pto 76 - proti 0 - zdrželo se 1)

- komise ověřovací: Holoubková, Kucián, Lehká
(yro 77 - proti 0 - z&že| se 0)

5. Zprávuo činnosti ČKS za uplynulé období
pro 78 proti 0 zdrželo se 0

6. Zprávu o hospodaření zaminulé období
a) vyhodnocení rozpočtu za rok 2017
b) návrh rozpočtu na rok 2018

pro 75 proti 0 zdrželo se 3

7. Zprávurcvízrikomise ČKS za uplynulé období
pro 76 proti zdrželo se 2

8. Rozpočet ČKS na rok 20l8
pro 73 proti 0 zdrželo se 5

-1_



Český krasobruslařský syaz - Valná hromada
12. května 201 8

9. Úpravu bodu 1 Volebního řádu, a to tak, že zvoleni budou ti, kteří ziskqíalespoň
nadpoloviční většinu kandidátů:

pro 65 proti 0 zdrželo se 1 1

10. Volební řád ČKS:

pro 69 proti 0 zdrželo se 8

11. Úpravu Registračního řádu s ohledem na právní předpisy související s ochranou osobních
údajů, konkrétně Nařízení Evropského parlamentu č.2161679 o ochraně fuzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95l46lES (obecné naŤízetn o ochraně osobních údajů)

pro 77 proti 0 zdrželo se 1

VH bere na vědomí:

1. Zménunénlu klubů:
Klub Podpůrné aktivity ke krasobruslení Křišťálová bruslička - KK Křišťálová bruslička
Karlovy Vary, spolek
Klub HC PSG Zlín, z.s. - HC Berani Zlín,z.s.

2. Informaci o CFS s.r.o.

3. lnformaci o GDPR

4; Představení kandidátů do P ČKS a volbu členů P ČrS:

- volba předsedy ČrS - Žiaeb - pro 57
- volba ekonoma svazu - Tykalová - pro 60
- volba předsedy komise rozhodčích - Baudyšová- pto 42
- volba předsedy STK - Milčinský - pro 64

- volba předsedy TMK - Škorníčková-pro 52

- místopředsedou svtlzu zvolen Milčinský - pro 40

5. volbu revizní komise Čks
- Blaťák pro 67 , Drozd pro 42, Stohr pro 42

6. Volbu předsedy reviznikomise - Blaťak
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VH ukládá p-Črs:

1. Komisím CKS zpracovat jednací řád komise, kteý bude ukládat komisím povinnost
lyhotovovat zapísy z jednání a ukládat je v sekretariátu a dáIe zveřejňovat infarmace z
jednaní na stránkácn ČrS

Hlasovalo: pro 78 proti 0 zdržel se 0

2. Zptacovat jednotný formulář pro účely vyúčtování nákladů klubů při pořádrání soutěží
v ISU SH dle ekonomické směrnice č. 11

Hlasovalo: pro 78 proti 0 zdržel se 0

3. Upravit Pravidla v krasobruslení (Zásady pro roáodčí) a Organizaěrll směrnici
pořádání pohárových soutěží ve věci jednoznačného urěení způsobu nominace wchních
roáodčích na soutěže

Hlasovalo: pro 78 proti 0 zdržel se 0

4. Provést změnu Stanov ČKS rre smyslu - jedntíní P ČKS je přístupná zástupcům klubů

lllasovalo: pro 37 proti 24

neschváleno

Hlasovalo: pro 19 proti 44

neschváleno

5. Ukládá P ČKS zveřejňovat nazabezpečeném prostoru dokumen§ k pořádaným
akcím, vyričtování akcí, faktury, pokladní doklady, bankovní rYpisy atd. Dokumenty
budou přístupné přes internet předsedům klubů, zabezpečené přihlášením.

zdňe|se 17

zdňelse 15

6. Na akcích PRTM a SCM proplácet náklady na účast pozvanýmtrenórum zrozpočtu
črs

Hlasovalo: pro 28 proti 14 zdňelse 36

neschváleno

7. Zakotlperu potřebné techniky pro on-line publikování qýsledků na
.live pro 2. sadu rozhodčích

Hlasovalo: pro 52 proti 0 zdňelse 25

8. Publikovat videajízdze závodihodnocených ISU SH: rozšíření on-line v,ýsledků na
www.skating.result.live. Zajisti Vlastimil }ií.rálz;ek

Hlasovalo: pro 43 proti 0 zdňelse3{
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9. Zapracovat do Organizaění směrnice pro pořádání pohárových soutěží povinnost
klubů vypisovat kategorie chlapců.

Hlasovalo: pro 28

neschváleno

proti 19 zdržel se 30

VH schvaluje zprávu návrhové komise:

fllasovalo: pro 73 proti zďňe|se
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