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Český svaz tanečního sportu 
 

Zápis 
 z mimořádného valného shromáždění ČSTS 

konaného dne 5. 6. 2005 v Brně 
 

Přítomni :  
Odstrčil (prezident), Barnat (viceprezident), Ševčík (D01 – 445), Kojetín (D02 – 448), Kupsa 
(D03 – 189), Pecina (D05 – 96), Zíma (D06 – 201), Bureš (D07 – 216), Mokříš (D10 - 81), Brožík 
(D11 – 294), Felcman (D14 –73), Stareček (D14 – 72), Bičová (DR) 
 
Nepřítomni: D04 (177), D08 (168), D09 (170), D12 (146), D13 (362) 
 
Výsledky hlasování jsou uváděny ve tvaru hlasy delegátů v pořadí dle čísla divize a procentuelně 
počet hlasů PRO(1) / PROTI(0) / ZDRŽEL SE(X), nepřítomnost označena N. 

1. Zahájení   
Jednání mimořádného valného shromáždění (dále jen MVS) zahájil prezident ČSTS. Po 
přivítání delegátů zrekapituloval důvody svolání MVS.  

2. Volba předsedy VS, ověřovatele zápisu a pracovních komisí 
MVS zvolilo předsedou MVS P. Odstrčila (hl.č.1 – 111N111NN11NN11 - 100/0/0) a 
ověřovatelem zápisu P. Kojetína (hl.č.2 - 111N111NN11NN11 - 100/0/0). 
MVS zvolilo pracovní komise MVS (hl.č.3 - 111N111NN11NN11 - 100/0/0)., jednotlivé 
komise si zvolily svého předsedu: 
Mandátová : M. Bureš (předseda), Zíma, Pecina  
Sčítací : Stareček (předseda), Felcman, Brožík  
Návrhová : Kupsa (předseda), Mokříš  
Poté se komise ujaly svých povinností.  
Mandátová komise převzala od prezentačního střediska veškeré podklady a po ověření jejich 
správnosti potvrdila usnášeníschopnost MVH (67%) a sčítací komisi počty hlasů pro hlasování 
– viz „Přítomni“ a přílohy č. 2.1 – 2.10. 

3. Změna Stanov a Jednacího řádu ČSTS 
Předložené návrhy úprav Stanov a Jednacího řádu byly zpracovány na základě tezí schválených 
VS 19.10.2003.  
MVS neschválilo předložený návrh úprav Stanov ČSTS (hl.č.4 - 01XNX00NN00NN00 - 
21,2/65,3/13,5). Návrh článku 18.7 byl  doplněn o text „a která musí být svolána do 3 měsíců 
po neuskutečněné VH“ (hl.č. 5 - 111N111NN11NN11 - 100/0/0) a poté byl návrh úprav 
Stanov ČSTS schválen (hl.č.6 - 111N111NN11NN11 - 100/0/0). 
MVS schválilo úpravu Jednacího řádu ČSTS dle předloženého návrhu (hl.č.7 - 
111N111NN11NN11 - 100/0/0) 

4. Schválení Statutu DR ČSTS jako dokumentu 2. úrovně 
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MVS schválilo a povýšilo na dokument 2. úrovně Statut DR ČSTS (hl.č.8 - 
111N111NN11NN11 - 100/0/0). 
 

5. Usnesení 
MVS schválilo návrh usnesení zpracovaný návrhovou komisí – viz příloha č. 3 (hl.č.9 - 
111N111NN11NN11 - 100/0/0). 

6. Závěr 
Předseda VS poděkoval všem přítomnýn a mimořádné valné shromáždění oficielně uzavřel. 
  

 
Přílohy :  
1. Pozvánka – nezveřejňovat, uloženo s originálem zápisu 
2. Doklady o pověření delegátů divizemi – nezveřejňovat, uloženo s originálem zápisu 
2.1. D01 – Delegační lístek – J.Ševčík 
2.2. 02 – Delegační lístek – P. Kojetín 
2.3. D03 – Delegační lístek – J. Kupsa 
2.4. D05 – Delegační lístek – M. Pecina 
2.5. D06 – Delegační lístek – K. Zíma 
2.6. D07 – Delegační lístek – M. Bureš 
2.7. D10 – Delegační lístek – J. Mokříš 
2.8. D11 – Delegační lístek – L. Brožík 
2.9. D14 – Delegační lístek – R. Felcman 
2.10. D14 – Delegační lístek – D. Stareček 
3. Stanovy ČSTS – schválené úpravy 
4. Jednací řád ČSTS – schválené úpravy 
5. Usnesení 
6. Protokol o hlasování – nezveřejňovat, uloženo s originálem zápisu 
 
Zapsal: 
  Petr Odstrčil, v.r.  
 
Předseda VS: 
  Petr Odstrčil, v.r. 
 
Ověření zápisu :  
  Pavel Kojetín, v.r. 
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Příloha č.3 

Stanovy ČSTS –schválené úpravy 

ČÁST TŘETÍ 
ZÁSADY ŘÍZENÍ A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 

Článek 9 
Dokumenty ČSTS 

3. Základní dokumenty ČSTS (s uvedením stupně jejich důležitosti) jsou: 

a) Stanovy ČSTS (2) 

b) Volební řád ČSTS (2) 

c) Jednací řád ČSTS (2) 

d) Finanční řád ČSTS (3) 

e) Soutěžní řád ČSTS (4) 

f) Organizační řád ČSTS (4) 

g) Zásady pro udělování licencí (4) 

h) Disciplinární řád ČSTS (4) 

i) Statut Dozorčí rady ČSTS (2) 

 

Článek 16 
Dozorčí rada ČSTS  

5. Činnost dozorčí rady je řešena Statutem dozorčí rady ČSTS. Hlavními úkoly dozorčí rady ČSTS 
jsou zejména: 

j) kontrolovat a dbát na dodržování základních i ostatních dokumentů ČSTS a rozhodnutí 
presidia ČSTS, 

k) dbát na soulad všech dokumentů ČSTS a rozhodnutí všech orgánů ČSTS. K tomu je 
oprávněna vydávat doporučení pro tyto orgány, případně žádat o revizi jejich rozhodnutí 
nadřízené orgány, 

l) kontrolovat, zda prostředky ČSTS jsou účelně a efektivně využívány k zabezpečení činnosti 
ČSTS, plnění usnesení valných shromáždění ČSTS a presidia ČSTS, 

m) kontrolovat hospodaření všech orgánů ČSTS, správu majetku, plnění rozpočtů a dodržování 
zásad pro hospodaření. K tomu má právo nahlížet do účetních a jiných dokladů a 
kontrolovat pokladní hotovosti, 
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n) řešit odvolání proti rozhodnutí představenstev divizí a presidia ČSTS, ověřovat včasné, 
úplné a správné vyřizování připomínek, námětů a stížností členů ČSTS, 

o) o výsledcích revizní a kontrolní činnosti podávat zprávy presidiu ČSTS a valnému 
shromáždění ČSTS. K tomu má předseda dozorčí rady ČSTS nebo jím pověřený člen DR 
právo účastnit se jednání presidia ČSTS. 

Článek 17 
Valná hromada divize  

1. Nejvyšším orgánem divize je valná hromada divize, která se koná nejméně 1x za dva roky. 
alespoň v roce konání VS,  minimálně 14 dní před konáním VS. Valná hromada divize se svolává 
na základě rozhodnutí představenstva divize, nebo rozhodnutí prezidia ČSTS. Valná hromada 
musí být svolána také v případě, že o to požádá nejméně 1/3 individuálních členů divize nebo 
nejméně 3 kolektivní členové divize. 

2. Valnou hromadu divize svolává představenstvo divize nebo z rozhodnutí prezidia ČSTS 
výkonná rada ČSTS vždy nejpozději 1 měsíc před jejím konáním. O jejím konání musí být 
uvědoměn každý člen ČSTS, který je u divize registrován.  

6. Valné hromadě divize předsedá a její jednání řídí předseda představenstva divize, nebo jím 
pověřený člen představenstva divize, v případě svolání výkonnou radou ČSTS, člen výkonné rady 
ČSTS pověřený prezidiem ČSTS. 

Článek 18 
Představenstvo divize  

7. Pokud valná hromada s programem volby představenstva divize nezvolí představenstvo divize, 
přebírá práva a povinnosti představenstva divize výkonná rada ČSTS do doby další valné 
hromady, na které musí být v programu volba představenstva a která musí být svolána do 3 
měsíců po neuskutečněné VH. 

ČÁST ŠESTÁ 
ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ 

Článek 25 
Závěrečná a přechodná ustanovení  

5 . Stanovy byly upraveny mimořádným valným shromážděním dne 5.6.2005. 
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Příloha č.4 

Jednací řád ČSTS – schválené úpravy 

§ 8  
Dozorčí rada ČSTS 

1. Dozorčí rada ČSTS se kromě ustanovení Jednacího řádu řídí Statutem dozorčí rady ČSTS.  
Dozorčí rada ČSTS provádí pravidelnou revizi hospodaření ČSTS nejméně jednou za rok. Má 
právo nahlížet do veškerých dokladů a písemností ČSTS a požadovat od členů potřebná 
vysvětlení.  

7. Dozorčí rada ČSTS volí svého předsedu, který se stává jejím zástupcem, může se zúčastňovat 
zasedání presidia a svolává a řídí zasedání dozorčí rady ČSTS.  

8. Rozhodnutí dozorčí rady ČSTS vyžadují souhlasu nadpoloviční většiny všech jejich členů, 
nebo písemné potvrzení souhlasu v případě jejich nepřítomnosti.  

9. O každém jednání a rozhodnutí vede dozorčí rada ČSTS písemný zápis, který předává presidiu 
ČSTS ke zveřejnění.  

§ 11 
Závěrečná a přechodná ustanovení 

1. Jednací řád ČSTS byl schválen mimořádným valným shromážděním ČSTS dne 28. 10. 2001 a 
upraven mimořádným valným shromážděním ČSTS dne 5.6.2005.  
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Příloha č.5 
Usnesení mimořádného valného shromáždění ČSTS, 

 konaného dne 5. 6. 2005 v Brně. 

1. MVS ČSTS schvaluje 

1. Úpravu Stanov v paragrafovém změní zahrnující teze přijaté VS ČSTS 2003   
Hlasování: schváleno 100% z přítomných hlasů 

2. Úpravu Jednacího řádu zahrnující teze přijaté VS ČSTS 2003  
Hlasování: schváleno 100 z přítomných hlasů 

3. Statut DR ČSTS jako dokument 2.úrovně 
Hlasování: schváleno 100% z přítomných hlasů 

 

Usnesení bylo schváleno 100 % z přítomných hlasů 

 

Za návrhovou komisi: Jaroslav Kupsa – předseda NK, v.r. 

Předseda VS:   Petr Odstrčil, v.r. 

Ověřovatel zápisu:  Pavel Kojetín, v.r. 
 


