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Český svaz tanečního sportu 
 

Zápis 
z Valného shromáždění ČSTS, 

konaného dne 19. 10. 2003 v Kamenici 

1. Zahájení valného shromáždění 
Na jednání VS bylo pozváno 82 delegátů s hlasem rozhodujícím. V 10.00 hod. bylo 
prezentováno 67 delegátů s hlasem rozhodujícím, tj. 81,7%. VS bylo usnášeníschopné a mohlo 
být zahájeno. 

Jednání bylo zahájeno v 10.14 hod. Jednání valného shromáždění /dále jen VS/ zahájil a řídil 
prezident ČSTS ing. Petr Odstrčil.  

Do prvního hlasování bylo prezentováno 76 delegátů s hlasem rozhodujícím, tj. 92,7%, do 
hlasování č.18 77 delegátů s hlasem rozhodujícím, tj. 93,9%. 
Pozn.: hlasování je v následujících bodech uváděno ve tvaru PŘÍTOMNO=PRO/PROTI/ZDRŽEL SE. 

2. Volba pracovních komisí, zapisovatele a ověřovatele zápisu 
Návrh na složení mandátové komise: P. Horák, M. Pecina, J.Řehořová – hl.č.1: 76=76/0/1 – 
schváleno. Komise zvolila předsedou P. Horáka. 

Návrh na složení sčítací komise: J. Řádek, Z. Máčová, J. Pixa – hl.č.2: 76=76/0/0 – schváleno. 
Komise zvolila předsedkyní Z. Máčovou. 

Návrh na složení volební komise: M. Hlouš, I. Slavíková, L. Mičjanová – hl.č.3: 76=75/0/1 – 
schváleno. Komise zvolila předsedou M. Hlouše. 

Návrh na složení návrhové komise: V. Hoffman, E. Bartůňková, J. Novotná – hl.č.4: 76=75/0/1 
– schváleno. Komise zvolila předsedkyní E. Bartůňkovou. 

Návrh na zapisovatele: D. Machátová – hl.č.5: 76=75/0/1 – schváleno. 
Návrh na ověřovatele zápisu: R. Kazda – hl.č.6: 76=75/0/1 - schváleno 

3. Schválení programu jednání 
Předloženy byly: 
a) Návrh programu jednání uvedený na pozvánce - viz příloha č. 1 - hl.č.7: 76=22/36/17 –

neschváleno 
b) Písemný protinávrh JčD ČSTS – T. Stano - viz příloha č.2 - hl.č.8: 76=43/20/10 – schváleno 

Další jednání probíhalo dle schváleného programu jednání. 

4. Schválení úprav Jednacího řádu ČSTS /JŘ ČSTS/ 
Předloženy byly: 
a) Písemný materiál „Návrhy úprav dokumentů“ zpracovaný na základě návrhů Legislativní 

komise ČSTS a všech divizí ČSTS – viz příloha č. 3. 
b) Doplňující písemný návrh D03 (Jč) „Jednací řád ČSTS“ předaný na místě delegátem D03 T. 

Stanem – viz příloha č. 4. 
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Rozprava:  
o T. Stano – navrhované změny jsou zvýrazněny 
o M. Hlucháň – jednací řád VS a jednací řád ČSTS 

Projednání návrhů:  
• P. Odstrčil - další postup VS podle současného JŘ. hl.č.9: 76=26/37/13 – neschváleno 
• D03 – úprava textu §2.2 na text „V případě odvolání se proti rozhodnutí se účinnost 

rozhodnutí pozastavuje po dobu určenou k vyřízení odvolání“ – hl.č.10: 72=63/0/9 – 
schváleno v § znění 

• D03 – úprava textu §3.4 na text „Lhůta pro odvolání je stanovena v délce 14 dnů počínaje 
následujícím dnem po nabytí účinnosti příslušného rozhodnutí či usnesení příslušného orgánu 
ČSTS“ – hl.č.11: 76=60/1/12- schváleno v § znění 

Provedena kontrola přítomných hlasů a kontrola fyzicky přítomných delegátů a se sčítací a mandátovou komisí 
upřesněn způsob vyhodnocování hlasování.  

• D03 – úprava textu §6.8 na text „Jednání řídí předseda VS, do jeho zvolení řídí jednání VS 
prezident či viceprezident ČSTS. Předseda VS je volen VS, a to z řad členů prezidia nebo 
delegátů přítomných na VS“ – hl.č.12: 75=49/9/17- schváleno v § znění 

• D03 – úprava textu §6.9 na text „Program je možno doplnit na začátku jednání řádného VS. 
Po jeho odsouhlasení se stává pro další jednání závazným, předseda VS je však oprávněn 
v něm změnit pořadí jednotlivých bodů jednání, a to se souhlasem VS“ – hl.č.x: 76=69/2/13 
– hlasování neplatné, hl.č.13: 76=61/2/13 – schváleno v § znění 

• D03 – úprava první věty textu §6.16 na text „S ohledem na povahu věci, o které se má 
hlasovat a s přihlédnutím k časovým aspektům hlasování a jeho vyhodnocování, může 
předseda VS rozhodnout se souhlasem VS v jednotlivém případě o hlasování „v celku“ – 
hl.č.14: 74=60/2/12- schváleno v § znění 

• D03 – doplnění nového §11.2 ve znění „Změny Jednacího řádu ČSTS přijaté na VS ČSTS 
dne 19.10.2003 nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich schválení a přijetí VS 
ČSTS“ – hl.č.15: 75=51/8/14 - schváleno v § znění 

• P. Odstrčil – další úpravy Jednacího řádu projednat až po projednání úprav Stanov (Stanovy 
jsou nadřazený dokument) - hl.č.16: 70=57/2/9 - schváleno 

5. Volba předsedy VS 
Návrhy: 
a) Z. Řeřábek – s kandidaturou souhlasil 
b) P. Odstrčil – s kandidaturou souhlasil 
c) R. Filgas – kandidaturu nepřijal 

Volba: 
• hl.č.17: 76 hlasů přítomných - Z. Řeřábek 36 hlasů, P. Odstrčil 31 hlasů – nikdo nezvolen 
• hl.č.x: 76 hlasů přítomných - Z. Řeřábek 36 hlasů, P. Odstrčil 34 hlasů – neplatné hlasování 
• hl.č.18: 75 hlasů přítomných - Z. Řeřábek 34 hlasů, P. Odstrčil 33 hlasů - nikdo nezvolen 
• hl.č.x: 75 hlasů přítomných - Z. Řeřábek odstoupil, P. Odstrčil 55/3/18 – neplatné hlasování 
• hl.č.19: 77 hlasů přítomných - P. Odstrčil 55/3/18 – zvolen 
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6. Schválení úprav Stanov ČSTS /ST ČSTS/ 
Předloženy byly:  
a) Písemný materiál „Návrhy úprav dokumentů“ zpracovaný na základě návrhů Legislativní 

komise ČSTS a všech divizí ČSTS – viz příloha č. 3. 
b) Doplňující písemný návrh D03 (Jč)„Stanovy ČSTS“ předaný na místě delegátem D03 T. 

Stanem – viz příloha č. 5.  

V rozpravě předneseny návrhy ke způsobu projednávání: 
• P.Odstrčil – Změny navržené v paragrafovém znění projednat a schválit okamžitě, návrhy                         

změn v neparagrafovém znění přijmout jako teze, které prezidium dopracuje a posléze je 
schválí mimořádné valné shromáždění - hl.č.20: 77=77/0/0 – schváleno 

• T. Stano – Změny navržené v paragrafovém znění projednat a schválit okamžitě, ostatní                     
neschvalovat na prezidiu, ale na mimořádném valném shromáždění – nehlasovalo se. 

Dále byly projednány jednotlivé návrhy dle materiálu ad a). K jednotlivým návrhům byla 
provedena rozprava a poté hlasování. 

Právo veta prezidenta: 
Rozprava: 
o M. Němeček – Zrušit právo veta prezidenta na prezidiu. 
o P. Odstrčil – Zrušit právo veta prezidenta na prezidiu i na výkonné radě 

Návrhy pro hlasování: 
• P. Odstrčil – Zrušit právo veta prezidenta na prezidiu i na výkonné radě – hl.č.21: 77=76/0/1 

– schváleno v § znění 

Valné hromady divizí: 
Rozprava: 
o R. Filgas – předkladatel návrhu, zdůvodnění 

Návrh pro hlasování: 
• P. Odstrčil – VH divize se koná minimálně v roce konání VS v době před konáním VS – 

hl.č.22: 76=73/0/3 – schváleno jako teze. 

Sídlo ČSTS: 
přesunuto do bodu 13. programu VS. 

Počet hlasů v prezidiu – každá divize 1 hlas: 
Rozprava: 
o Divize 05 a 09 – předkladatelé návrhu, zdůvodnění 
o M. Pecina – dtto předkladatel, prezident 2 hlasy, viceprezident 1 hlas. 
o M. Němeček – stávající stav je vyhovující. 
o P. Kojetín, L. Siegel – podporují názor M. Němečka. 
o E. Krejčík – zastává zájmy menších divizí, souhlasí s názorem M. Peciny. 
o A.Novák – rozdílnost podmínek v menších a větších divizích. 
o P. Dvořák – ať se menší divize starají, aby měly více členů. 

Návrh pro hlasování:  
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• P. Odstrčil –  změnit počet hlasů jednotlivých divizí v prezidiu – hl.č.23: 74=15/55/3 – 
neschváleno. 

Právní subjektivita divizí: 
Rozprava: 
o M. Němeček – možnost jednání s orgány, uzavírání smluv, mít vlastní účet. 
o P. Odstrčil – připravit to a zabývat se tím. 
o J. Krtička – nevymýšlet vymyšlené. 
o J. Kvasnička – může ji mít jen jedna divize ? 
o J. Ševčík – při jednání na krajích to nic neřeší. 
o P. Barnat – nic by to nevyřešilo. 
o P. Odstrčil – divize, resp. předsedové divizí mohou jednat jménem svazu s kraji již teď. 
o M. Němeček – finance od státu, města, kraje …pokud nemá nic za sebou, nic mu nedají. 
o P. Bartůněk – připravit tento bod pro jednání MVS. 

Návrh pro hlasování: 
• F. Dávidek – právní subjektivita divizí (teze) -  hl.č.24: 77=18/48/11 – neschváleno. 

Samostatný účet divize a klubu: 
bod stažen  

Prosazení změn pravomoci prezidia a představenstva divize tak, aby byla zásadní převaha 
samostatnosti divize: 
bod stažen 

Přijmout opatření, která umožní předat pravomoci představenstva divize při jeho 
nefunkčnosti prezidiu či výkonné radě: 
Rozprava: 
o M. Němeček – nevztahovat to na Pardubice. 
o J. Mokříš - Divize Vysočina nefungovala, nemohli se vyjadřovat, povinnost prezidia by mělo 

být svolat MVH divize. 
o P. Odstrčil – vypustit z návrhu text „…či výkonné radě“.  
o P. Dvořák – zapracovat co je nefunkčnost. 
o A. Dvořák – podporuje návrh na vypuštění textu „…či výkonné radě“. 
o R. Filgas – je to díra ve Stanovách. 
o M. Gebert – nefunkčnost divize řeší prezidium jako název teze. 

Návrh pro hlasování: 
• P. Odstrčil - Přijmout opatření, která umožní předat pravomoci představenstva divize při jeho 

nefunkčnosti prezidiu -  hl.č.25: 77=74/1/2 – schváleno jako teze. 

Zpřesnění definice delegáta VS: 
• D03 – doplnění čl.14.1 na text „Valného shromáždění ČSTS se zúčastňují zástupci divizí – 

delegáti, kteří byli řádně zvoleni na valných hromadách příslušných divizí.“ - hl.č.26: 
76=75/0/0 – schváleno v § znění 

Volba prezidenta a viceprezidenta samostatně: 
Rozprava: 
o T. Stano – zdůvodnění předkladatele = zachování kontinuity. 
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o M. Hlucháň – kooperativní schopnost – vytvoření kontrolního mechanismu. 
o P. Odstrčil – možnost posoudit současný stav mají jen stávající prezident a viceprezident a 

doporučují systém ponechat 
o M. Bureš – kontrola = prezidium a DR. 
o J. Kvasnička – zvlášť = osobnosti, ale větší riziko, dvojice = větší záruka sehranosti a                        

funkčnosti. 
o M. Němeček – neměnit současný systém. 
o P. Bartůněk – co bude menší zlo? 
o V. Hoffman – volit dvojici. 
o R. Filgas – uvažovat spíše o tom, jak ošetřit  výkonnou radu. 
o A. Dvořák – do budoucna volit i ostatní členy výkonné rady. 
o J. Kvasnička – dát hlasovat o způsobu volby prezidenta a viceprezidenta. 
o P. Kojetín – přišli jsme volit dvojici. 

Návrh pro hlasování: 
• D03 – Volit prezidenta a viceprezidenta samostatně - hl.č.x: 76=14/53/10 – neplatné 

hlasování, hl.č.27: 76=14/52/10 - schváleno 

Jmenování členů výkonné rady jednotlivě a úprava lhůt pro jejich schválení: 
Rozprava: 
o T. Stano – zdůvodnění předkladatele: snaha o ustavení výkonné rady co nejdříve. 
o A. Dvořák – exaktní vysvětlení do jaké míry je orgánem s pravomocí rozhodovací? 
o M. Němeček – vedení = tým, řešením by měla být volba výkonné rady. 
o J. Ševčík – mohli by být ve výkonné radě i členové prezidia ? 
o P. Odstrčil – žádný člen by neměl být ve dvou orgánech, kromě prezidentů divizí. Jak řešit  

střet zájmů? Vymezit oblast střetu zájmů. 
o V. Hoffman – už předem bereme budoucímu vedení právo, které mělo předchozí vedení. 
o T. Stano – snaha o obecnou  podporu. 
o R. Filgas – podporuje JčD. 
o A. Dvořák – schvalovat, ale výběr je na vedení. 
o J. Ševčík – kolik bude členů výkonné rady ? 

Návrhy pro hlasování: 
• D03 (s úpravami textu dle rozpravy) – úprava první části čl.16.5 na text: „Za účelem zajištění 

operativní činnosti v období mezi zasedáními presidia ČSTS je vytvořena výkonná rada, 
kterou tvoří prezident, viceprezident a členové výkonné rady jmenovaní jednotlivě presidiem 
na základě návrhu presidenta a vicepresidenta.“ - hl.č.28: 75=70/1/4 – schváleno v § znění.  

• D03 (s úpravami textu dle rozpravy) – úprava druhé části čl.16.5 na text: „Jmenování členů 
výkonné rady se provádí tak, že president předloží na prvním zasedání presidia do 30 dnů po 
valném shromáždění, na kterém byl zvolen, složení výkonné rady a programové prohlášení. 
Pokud není složení a programové prohlášení schváleno, pracuje výkonná rada v jim 
navrženém složení do dalšího hlasování presidia, které  se uskuteční do 30 dnů ode dne 
neschválení programového prohlášení, kdy je prezident povinen předložit 2. návrh. Pokud 
není složení a programové prohlášení schváleno, postupuje se opětovně dle předchozí věty 
tohoto odstavce. Pokud není výkonná rada schválena ani na základě 3. návrhu, presidium 
zvolí 3 členy výkonné rady dle vlastního návrhu.“ - hl.č.29: 75=71/0/3 – schváleno v § znění. 
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Upravit práva a povinnosti dozorčí rady ČSTS: 
Rozprava: 
o T. Stano – zdůvodnění předkladatele: postavení německého modelu dozorčí rady, možnost 

vymínit si doklady, dělat kopie a opisy dokladů, právo pozastavit rozhodnutí výkonných 
orgánů. 

o P. Barnat – statut dozorčí rady je naprosto jasný. Upřesnění může vylepšit, ale přístup ke 
všem dokladům je už nyní. Má právo nahlížet do všech dokladů, není třeba, aby si někdo 
něco kopíroval. 

o D. Nováček – DR prováděla bez problémů kontroly hospodaření a smluv.  
o A. Novák – jemu bylo právo omezeno. 
o J. Plšek – DR kontroluje jednak legislativu, jednak finance. Prezidium rozhoduje. 
o Dvořák – předložené nemá nic z německého modelu. 
o P. Odstrčil – DR má chránit před vnějším nebezpečím a kontrolovat rozhodnutí směrem 

k členské základně. Navrhuje rozšířit počet členů dozorčí rady na 5 a schvalovat ¾ většinou. 
Snahou návrhu D03 je získat pravomoci, ale kde je odpovědnost ? Kopie dokladů - žádný 
subjekt nedovolí tvořit archivy mimo své sídlo. Činnost byla omezena rozhodováním pouze 
plným počtem hlasů, to by mělo řešit zvýšení počtu členů a navržené většiny pro 
schvalování. 

o T. Stano – dozorčí rada nikam nic nevynáší, požaduje hlasovat o návrhu JčD. 
o P. Odstrčil - protinávrh: vypustit možnost zakládání archivu, kontrolu souladu stanov a JŘ, 

za sporné považuje možnost svolávání MVS dozorčí radou proti rozhodnutí výkonné rady a 
prezidia. 

o Návrhová komise - Náměty z rozpravy přijmout jako tezi a dopracovat. 

Návrhy pro hlasování: 
• D03 – úprava čl.16.5b) doplněním na text: „dbát na soulad všech dokumentů ČSTS a 

rozhodnutí všech orgánů ČSTS. K tomu je oprávněna vydávat doporučení pro tyto orgány, 
kde je oprávněna požadovat revizi příslušného rozhodnutí, nebo usnesení. V případě 
zásadních rozporů mezi dozorčí radou a prezidiem ČSTS je dozorčí rada oprávněna 
pozastavit účinnost sporného rozhodnutí nebo usnesení, a to na dobu 30 dnů počínaje 15. 
dnem po nabytí řádné účinnosti sporného rozhodnutí nebo usnesení, ve kterých je dozorčí 
rada oprávněna svolat mimořádné valné shromáždění ČSTS v souladu s čl. 14 stanov ČSTS, 
za účelem definitivního rozhodnutí. Nesvolá – li dozorčí rada v uvedené lhůtě mimořádné 
valné shromáždění SD, nabývá po uplynutí uvedené lhůty sporné rozhodnutí nebo usnesení 
účinnosti,“ a čl.16.5d) na text: „kontrolovat hospodaření všech orgánů ČSTS, správu 
majetku, plnění rozpočtů a dodržování zásad pro hospodaření. K tomu má právo nahlížet do 
účetních a jiných dokladů, kontrolovat pokladní hotovost a provádět namátkové kontroly bez 
předchozího ohlášení. Dozorčí rada je dále oprávněna nahlížet, pořizovat si výpisky a kopie 
účetních  a jiných dokladů a listin a kontrolovat pokladní hotovost. Dozorčí rada může dále 
uložit ve svém usnesení výkonné radě a prezidiu, aby jí byly automaticky předkládány či 
doloženy v usnesení konkretizované  doklady a podklady týkající se finančního hospodaření 
ČSTS. V případě zjištění zásadních nesrovnalostí a které nebyly výkonnou radou 
v poskytnuté lhůtě odstraněny, je oprávněna svolat mimořádné valné shromáždění ČSTS 
v souladu s čl. 14 stanov ČSTS, za účelem definitivního rozhodnutí.“ - hl.č.x: 70=12/49/10 – 
neplatné hlasován, hl.č.30: 70=12/48/10 – neschváleno 

• Návrhová komise – Dopracovat práva a povinnosti DR - hl.č.31: 72=68/0/1 – schváleno jako 
teze   
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Podmínění jednání statutárních zástupců souhlasem prezidia: 
Rozprava: 
o M. Němeček – jak se to dozvíme dopředu? 
o Dvořák – je to běžný obsah společenských smluv. Prezidium by mělo mít toto právo. 

Návrhy pro hlasování: 
• D03 – úprava čl.20.3 na text: „Jménem ČSTS je oprávněn jednat prezident a viceprezident 

samostatně ve všech věcech, přičemž se podepisuje jménem ČSTS tak, že k napsanému nebo 
otištěnému názvu ČSTS  připojí svůj podpis.Prezidium ČSTS může podmínit jednání 
prezidenta a  viceprezidenta svým souhlasem.“ - hl.č.32: 76=59/2/15 – schváleno v § znění   

Vymezit oblasti možného střetu zájmů a definovat pravidla pro jejich řešení: 
Rozprava: 
o P. Odstrčil – zdůvodnění předkladatele – velmi obtížně specifikovatelné a řešitelné, návrh 

zrušit čl.15.16. 
o F. Dávidek – moc v jedněch rukou není dobrá. 
o M. Němeček – řešeno při poslední úpravě stanov a ne špatně. 
o A. Dvořák – nemusíme se obávat. 
o J. Kvasnička – podporuje názor A. Dvořáka. 
o V. Mazač – úprava čl. 13 – vypustit výkonnou radu jako orgán rozhodovací. 
o A. Dvořák – neblokovat lidi, zejména ty schopné. 

Návrhy pro hlasování: 
• P. Odstrčil – zrušení čl.15.16 - hl.č.33: 75=50/12/10 – schváleno jako § změna 

Platnost všech dokumentů: 
Návrhy pro hlasování: 
• D03 – úprava textu čl.9.7 na text „Všechny dokumenty vstupují v platnost dnem jejich přijetí 

a schválení příslušným orgánem ČSTS a vstupují v účinnost prvním dnem následujícím po 
jejich zveřejnění dle čl.9, odst.6 Stanov ČSTS, nebo okamžikem jejich přijetí a schválení 
řádným či mimořádným VS ČSTS, nestanoví-li usnesení VS ČSTS jinak.“ - hl.č.34: 
75=25/7/43 – neschváleno 

Platnost a účinnost stanov ČSTS: 
Rozprava: 
o P. Odstrčil – změny platí až od potvrzení ministerstvem vnitra. 
o T. Stano -  žádá projednat písemný návrh JčD. 

Návrh pro hlasování: 
• D03 – doplnění čl.25.4 o text „Změny Stanov ČSTS přijaté na VS ČSTS dne 19.10.2003 

nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich schválení a přijetí VS ČSTS.“ - hl.č.35: 
74=59/2/12 – schváleno v § znění  

7. Pokračování schvalování Jednacího řádu ČSTS: 
Úprava práv a povinností DR 
o D03 – návrh na úpravu §8.1 – stažen. 
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• D03 – upravit text §8.3 na text „Rozhodnutí DR ČSTS vyžadují souhlasu nadpoloviční 
většiny všech jejich členů, nebo písemné potvrzení souhlasu v případě jejich nepřítomnosti.“ 
- hl.č.36: 75=45/12/18 – schváleno v § znění 

Úprava procesu odvolacího řízení: 
Rozprava: 
o P. Odstrčil – upozorňuje na poslední větu, která staví DR na úroveň VS. 
o V. Mazač – vypustit poslední větu – odporuje to zákonu. 
o p. Prudík – podporuje návrh JčD. 
o M. Němeček  - odporuje to demokracii. 
o D. Nováček – VS = nejvyšší orgán ČSTS. 
o Dvořák – za těchto okolností by nekandidoval do dozorčí rady. 
o J. Krtička – hlasovat o návrhu JčD. 
o J. Plšek – dozorčí rada navrhla a mimořádné valné shromáždění se sešlo, díra ve stanovách 

není. 
Návrh pro hlasování: 
• D03 – doplnění textu §3.5 na text „Odvolací orgán, je povinen potvrdit přijetí odvolání a o 

obdržení odvolání do 14 dnů informovat orgán, proti jehož rozhodnutí je odvolání podáváno. 
Odvolací orgán předá výsledky svého šetření, stanovisko nebo rozhodnutí nejpozději 14 dní 
před řádným zasedáním tohoto orgánu.“ a doplnění textu §3.6 na text „Odvolání se  podává u 
příslušného  odvolacího orgánu dle odstavce 7. tohoto paragrafu. Dotčený odvolací orgán 
odvolání přezkoumá  a své doporučení či rozhodnutí předá dle odstavce 5. orgánu, proti jehož 
rozhodnutí je odvolání podáváno. V případě, že tento orgán doporučení či rozhodnutí 
odvolacího orgánu v plném rozsahu nevyhoví, postoupí odvoláním napadené rozhodnutí 
společně s textem odvolání a stanoviskem odvolacího orgánu  k rozhodnutí nadřízenému 
orgánu dle odstavce 7. tohoto paragrafu. Rozhodnutí valného shromáždění a dozorčí rady 
ČSTS je konečné a nelze se proti němu odvolat.“ - hl.č.37: 76=5/39/11 – neschváleno 

8. Úprava volebního řádu 
Předloženy byly:  
a) Písemný materiál „Návrhy úprav dokumentů“ zpracovaný na základě návrhů Legislativní 

komise ČSTS a všech divizí ČSTS – viz příloha č. 3. 

Samostatná volba prezidenta a viceprezidenta: 
staženo 

9. Zpráva o činnosti ČSTS za uplynulé období 
Předloženy byly: 
a) Písemná zpráva s přílohami vypracovaná P. Odstrčilem – viz příloha č.6 
b) Ústně byla přednesena zpráva Disciplinární a smírčí komise (písemně dodána předsedou 

DaSK při zahájení jednání v 1 kopii) – viz příloha č.7 

Návrh pro hlasování: 
• VS bere zprávu o činnosti ČSTS včetně zprávy DaSK za uplynulé období na vědomí - 

hl.č.38: 74=69/0/4 – schváleno  
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10. Zpráva o hospodaření ČSTS za uplynulé období: 
Předloženy byly: 
a) Písemná zpráva vypracovaná P. Barnatem – viz příloha č.8 
b) Finanční bilance jednotlivých let byly k dispozici na webových stránkách ČSTS – viz příloha 

č.8 

Rozprava: 
o J. Krtička – nesouhlasí, požaduje větší rozpracovanost položek, konkretizovat stav za každý 

rok 
o P. Barnat – tyto údaje jsou na webu průběžně po celé volební období. 

Návrh pro hlasování: 
• VS schvaluje zprávu o hospodaření ČSTS za uplynulé období - hl.č.39: 73=60/0/8 – 

schváleno  

11. Zpráva dozorčí rady ČSTS za uplynulé období: 
Předloženo bylo: 
a) Ústně přednesená zpráva předsedou DR. Písemné zpracování viz příloha č.9 

Návrh pro hlasování: 
• VS bere zprávu DR ČSTS za uplynulé období na vědomí - hl.č.40: 72=66/2/2 – schváleno  

12. Schválení úprav finančního řádu ČSTS 
Předloženy byly:  
a) Písemný materiál „Návrhy úprav dokumentů“ zpracovaný na základě návrhů Legislativní 

komise ČSTS a všech divizí ČSTS – viz příloha č. 3. 

Samostatné účty divizí a klubů 
návrh se ruší. 

Prosazení změny financování a přerozdělování prostředků z centra na divize a kluby tak, 
aby převážná část šla na divize a kluby, zbývající na činnost sekretariátů. 
Rozprava: 
o Cích – přerozdělování peněz z příspěvků 
o L. Siegl – jak se počítá s financováním např. reprezentace 
o Cích – není schopen na místě konkrétně specifikovat 
o V. Hoffman – buď § schválit nebo dát do tezí 
o P. Odstrčil – připomenul historii hospodaření, dostali jsme se z dluhů do plusu, toto 

rozhodnutí nelze přijmout protože naprosto odporuje logice hospodaření  

Návrh pro hlasování: 
• D04,07,09 – viz nadpis - hl.č.41: 74=9/48/6 – neschváleno  

Poloviční ZČP a RČP na druhou polovinu roku. 
Návrh pro hlasování: 
• D09 – viz nadpis - hl.č.42: 74=62/1/9 – schváleno  



Český svaz tanečního sportu 
 Zápis z Valného shromáždění ČSTS, konaného dne 19.10.2003 v Kamenici 

 10 

Snížení max. výše startovného pro kombinaci tanců. 
Návrh pro hlasování: 
• D09 – viz nadpis - hl.č.43: 74=4/62/4 – neschváleno  

Dodržování finančního řádu a tím výše správních poplatků. 
Rozprava: 
o M. Němeček – proč jsou jaké jsou, chce kalkulace správních poplatků. 

Návrh pro hlasování: 
• D09 – viz nadpis - hl.č.x: 70=24/26/21 – neplatné, hl.č.44: 72=23/26/19 - neschváleno  
Poznámka: Návrhy na změny ostatních dokumentů předává VS k projednání prezidiu, hl.č.x: 74=73/0/2 – neplatné 
hlasování, hl.č.45: 74=70/0/2 – schváleno 

13. Volby orgánů ČSTS 
Předseda volební komise představil dvojice kandidátů pro volbu prezidenta a viceprezidenta: 
1. dvojici P. Odstrčila (do funkce prezidenta) a P. Barnata (do funkce viceprezidenta) 
2. dvojici J. Zelenku (do funkce prezidenta) a J. Krtičku  (do funkce viceprezidenta) 

Dále představil kandidátky a kandidáty pro volbu členů dozorčí rady 
1. J. Plšková 
2. D. Bičová 
3. V. Mokříšová 
4. A. Dvořák 
5. D. Nováček 

Všichni kandidáti předali písemně souhlas s kandidaturou – viz příloha č.10. 

Po sečtení odevzdaných hlasů oznámil předseda volební komise valnému shromáždění výsledky 
voleb: 
• Volba prezidenta a viceprezidenta (74 přítomných delegátů): 
P. Odstrčil a P. Barnat  - 38 hlasů - zvoleni, 
J. Zelenka a J. Krtička – 34 hlasů – nezvoleni, 
2 hlasovací lístky byly neplatné. 
• Volba členů dozorčí rady (74 přítomných delegátů): 
A. Dvořák - 58 hlasů - zvolen, 
D. Nováček - 56 hlasů - zvolen, 
D. Bičová - 51 hlasů - zvolena, 
V. Mokříšová - 27 hlasů - nezvolena, 
J. Plšková - 21 hlasů - nezvolena, 
3 hlasovací lístky byly neplatné. 

Zpráva volební komise o výsledcích voleb je přílohou zápisu č.11. 

14. Schválení změny stanov ČSTS – změna sídla ČSTS 
staženo.  

15. Usnesení a závěr 
Předsedkyně návrhové komise přednesla návrh usnesení z jednání VS ČSTS. Usnesení – viz 
příloha č.13 bylo hlasováním č. 56 – 71=70/0/0 schváleno. 
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Prezident ČSTS P. Odstrčil poděkoval všem přítomným a ukončil jednání VS 2003. 
 
 
Přílohy: 
1. Pozvánka na VS 
2. Schválený protinávrh programu JčD ČSTS 
3. „Návrhy úprav a dokumentů“, zpracované na základě návrhů legislativní komise ČSTS a 

všech divizí ČSTS 
4. Doplňující návrh JčD ČSTS „Jednací řád ČSTS“ 
5. Doplňující návrh JčD ČSTS „ Stanovy ČSTS“ 
6. Zpráva o činnosti ČSTS za uplynulé období 
7. Zpráva DaSK za uplynulé období 
8. Zpráva o hospodaření ČSTS za uplynulé období 
9. Zpráva dozorčí rady ČSTS za uplynulé období 
10. Souhlasy s kandidaturou 
11. Zpráva volební komise o výsledcích voleb orgánů ČSTS na příští volební období 
12. Zpráva sčítací komise (Protokoly o hlasování 1-56) 
13. Usnesení 
 
 
 
Zapsala: D. Machátová 
 
 
Ověřovatel zápisu: R. Kazda 
 
 
Předseda VS: P. Odstrčil    


