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Použité zkratky:
PŘ
SŘ
VR
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VpE
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WDSF
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Přestupový řád ČSTS
Soutěžní řád ČSTS
Výkonná rada ČSTS
Výroční konference ČSTS
Viceprezident pro ekonomiku
Generální sekretář
Dozorčí rada ČSTS
Rozhodčí rada ČSTS
Informační systém ČSTS
World DanceSport Federation
DanceSport Europe

IDT
IČ
KČ

Identifikační číslo člena
Individuelní člen
Kolektivní člen
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§ 1 Základní pojmy a vymezení působnosti
1. PŘ řeší v návaznosti na Stanovy čl. 5 změny zprostředkování individuelního členství. Pro účely
tohoto řádu se označují:
a) ukončení členství v KČ a s tím spojené ukončení zprostředkování individuelního členství
jako odchod ze starého KČ. Na odchod ze starého KČ může navazovat:
i) registrace IČ u divize, ve které má trvalé bydliště,
ii) mezinárodní přestup do jiného člena WDSF,
iii) zrušení individuelního členství v ČSTS (Stanovy čl.5.6.c).
b) přijetí IČ za člena KČ, který dále zprostředkovává jeho individuelního členství jako
příchod do nového KČ,
c) odchod ze starého KČ a bezprostředně navazující příchod do nového KČ, který bude
nadále zprostředkovávat jeho individuelní členství u divize, jejíž je tento KČ členem.
Tento přechod se dále uvádí jako přestup ze starého KČ do nového KČ.
2. Členství v KČ je evidováno v IS ČSTS.
3. ČSTS poskytuje KČ ochranu jeho zájmů tím, že uznává nárok KČ na náhradu nákladů, které
KČ věnují na výchovu a činnost svých členů - IČ ČSTS (dále jen výchovné). ČSTS nepřebírá
žádnou povinnost úhrady těchto nákladů, ale vytváří systém sankcí při odmítnutí úhrady
výchovného individuelním členem či jeho novým KČ.
4. Při novém přistoupení IČ k ČSTS, tj. jeho členství bylo na určitou dobu přerušeno, platí dále
uvedená pravidla jako při nepřerušeném členství, pokud doba přerušení nepřesáhne 1 rok
5. Zánikem KČ (Stanovy čl.5.8), zanikají všechny dále uvedené lhůty a nároky KČ a IČ jsou dále
registrováni u divize, ve které mají trvalé bydliště.
6. Ukončení členství IČ v KČ vyvolané porušením závazků IČ vůči KČ je považováno za odchod
ze starého KČ dle §1.1.a.

§ 2 Principy ochrany zájmů kolektivních členů
1. KČ nemůže bránit IČ, který je jeho členem, v odchodu či přestupu do jiného KČ.
2. KČ může požadovat zaplacení výchovného za od něj odcházejícího či přestupujícího IČ. Pokud
mu není požadované výchovné zaplaceno, je oprávněn požádat ČSTS o uplatnění sankcí vůči
tomuto IČ. ČSTS je povinen sankce dané přestupovým řádem vůči tomto IČ použít.
3. Požadované výchovné při přestupu hradí nový KČ, při odchodu do členství bez
zprostředkovávání odcházející IČ.
4. Sankce, které tento přestupový řád používá, je zákaz startu na soutěžích organizovaných a
schvalovaných podle pravidel ČSTS a WDSF do doby:
a) prokázání úhrady výchovného ve výši 1000,- Kč za každý rok členství v ČSTS
v příslušném zprostředkujícím KČ, přičemž první rok zprostředkování se nepočítá,
nejdéle však na dobu 8 měsíců od podání žádosti o přestup,
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b) prokázání úhrady výchovného ve výši dané registrovanou smlouvou dle §2.5.
5. KČ je oprávněn požádat ČSTS o registraci smluvního vztahu mezi ním a jim
zprostředkovávaným IČ o výši výchovného a doby platnosti smluvního vztahu dle vzoru
v příloze PP01. Registrace se provede záznamem v členské a IS ČSTS a registrovaná smlouva
se v 1 originále uloží na sekretariátě ČSTS. V případě žádosti KČ o uplatnění sankce při
přestupu nebo odchodu IČ z tohoto KČ, se uplatní sankce dle §2.4.b. Podmínkou registrace
smlouvy a uplatnění sankce je uhrazení příslušných správních poplatků ve výši dané
Finančním řádem ČSTS. Úhradu provádí KČ.

§ 3 Postup při odchodu, resp. přestupu ze starého KČ
1. Žádost o přestup se řeší v IS ČSTS.
2. Žádost o přestup zadává do IS:
a) IČ v případě, když odchází od starého KČ a chce, aby jeho individuelní členství nebylo
dále zprostředkováváno žádným KČ (§1.1.a).
b) KČ v případě, že je novým KČ, ke kterému přechází IČ (§1.1.b, c).
3. Sekretariát kontroluje každou středu ve 13:00 všechny do té doby podané přestupy a v případě,
že jsou uhrazeny příslušné správní poplatky, přestup zaregistruje. IS současně informuje KČ,
kterých se týkají odchody jimi zprostředkovávaných IČ a vyznačí administrativní zákaz startu
do doby splnění podmínek dle §2.4, nejdéle však do 14 dnů.
4. Pokud starý KČ do 14 dnů po registraci přestupu vyznačí v IS uplatnění sankce k přestupu jím
zprostředkovávaného IČ dle §2.4.a nebo dle §2.4.b, změní se administrativní zákaz startu dle
§3.3 na zákaz startu s trváním až do splnění podmínek dle §2.4 a IS informuje odcházejícího
resp. přestupujícího IČ o uplatnění sankce.
5. Případné spory řeší Smírčí komise ČSTS, odvolání se řeší dle Jednacího řádu ČSTS.
Prokazatelné náklady orgánů ČSTS a náklady stran zúčastňujících se na řešení sporu, případně
odvolacího řízení, které tvoří zejména
• nájemné za prostory, kam orgán ČSTS svolá jednání
• cestovné do výše dané platnými zákony
• expertní činnost
• správní poplatky při podání žádosti o řešení sporu a odvolání (výše dle Finančního řádu
ČSTS)
nese strana, která v tomto řízení prohrála. Pokud strana, která má tyto náklady uhradit, odmítne
provést jejich úhradu a jedná se o:
a) KČ - bude o předmětnou částku snížena dotace, na kterou má nárok dle Finančního řádu
ČSTS. Z této částky bude provedena úhrada nákladů strany, která proces vyhrála.
b) IČ - bude toto považováno za hrubé porušení členských povinností a bude v tomto smyslu
řešeno dle Disciplinárního řádu ČSTS.
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§ 4 Hostování
1. Hostování je startování IČ na soutěžích organizovaných a schvalovaných podle pravidel ČSTS,
resp. WDSF za KČ, jehož není členem, ale má k tomuto startu od svého KČ (domácího)
souhlas. Za hostování se považuje i umožnění vystupovat v tomto smyslu jako individuální
člen bez zprostředkovaného členství (v tomto případě na hostovacím listu odpadá souhlas
nového KČ).
2. Hostování je
a) Krátkodobé:
i) pro jednu nebo několik soutěží párů nebo družstev, konaných jako součást jedné akce
v po sobě jdoucích dnech, vyjma soutěží MČR párů a družstev (SŘ §3.1.a, §3.1.b).
ii) pro Mistrovství České republiky formací (SŘ §3.1.c), t.j. je možno současně
vystupovat za mateřský KČ v soutěžích párů a družstev.
b) dlouhodobé - v ostatních případech.
3. Krátkodobé hostování se dokládá při prezenci soutěže, které se toto hostování týká, souhlasem
k hostování (formulář dle přílohy PP02)
• KČ, ve kterém bude hostovat,
• KČ, jehož je členem (pokud není viz §4.5).
4. Dlouhodobé hostování zaznamenává v IS KČ, jehož je IČ členem. Současně se tomuto KČ
zaúčtuje příslušný správní poplatek.
Termín pro registraci dlouhodobého hostování je stejný jako v §3.3. Dlouhodobé hostování
končí koncem kalendářního roku.
5. IČ, který není členem žádného KČ může hostovat v kterémkoliv KČ, pokud od něj získá
souhlas. Jeho povinnosti jsou stejné jako povinnosti domácího KČ uváděné v §4.3 a §4.4.

§ 5 Mezinárodní přestupy
1. Přestupy ve WDSF registrovaných IČ do/z jiných členů WDSF se řídí pravidly a procedurami
WDSF, jejichž provedení zajišťuje GS, nebo osoba vykonávající funkci národního
administrátora ČSTS.
2. Přestupy IČ, kteří nejsou registrováni ve WDSF, do/z jiných členů WDSF se řeší jako přestupy
do/z divize, jejíž funkci plní sekretariát ČSTS.

§ 6 Závěrečná a přechodná ustanovení
1. Toto je úplné znění Přestupového řádu ČSTS přijaté VK 17. 11. 2016.
2. Seznam provedených změn, údajů o jejich schvalování, platnosti a účinnosti:
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