STATUT ROZHODČÍ RADY ČESKÉHO SVAZU TANEČNÍHO SPORTU
(dále jen „Statut“)

Článek 1
Základní ustanovení
1.1 Rozhodčí rada Českého svazu tanečního sportu (dále jen „Rada“) je rozhodčím a odvolacím
orgánem Českého svazu tanečního sportu (dále jen „ČSTS“).
1.2 Působnost, pravomoc a složení Rady, povinnosti členů Rady a procesní pravidla jednání Rady
upravuje tento Statut, Stanovy ČSTS, Jednací řád ČSTS, příp. další vnitřní předpisy ČSTS.
1.3 Sídlo Rady je vždy v sídle ČSTS.

Článek 2
Působnost Rady
2.1 Rada rozhoduje o odvoláních proti všem rozhodnutím orgánů ČSTS, kterými je rozhodováno o
právech a povinnostech členů ČSTS, nebo je takovým rozhodnutím do jejich práv a povinností
zasahováno, pakliže je odvolání dle Stanov nebo jiného předpisu ČSTS přípustné.
2.2 Rada rozhoduje spory podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích
nálezů (dále jen „zákon o rozhodčím řízení“), pokud účastníci uzavřou rozhodčí smlouvu nebo
smlouvu o rozhodci související se členstvím jedné strany sporu v ČSTS, nebo pokud se spor nějak
dotýká tanečního sportu. Rozhodčí smlouva je uzavřena také formou tzv. veřejné nabídky
rozhodčí doložky obsažené ve Stanovách ČSTS.
2.3 Rada je ve své činnosti nestranná a nezávislá a rozhoduje prostřednictvím svých členů v souladu
s právním řádem České republiky.

Článek 3
Složení Rady
3.1 Rada je volena v souladu se Stanovami ČSTS. Rada má tři (3) členy a jednoho (1) náhradníka.
Funkční období je 4 roky.
3.2 Členové Rady si zvolí ze svého středu předsedu. Na návrh kteréhokoliv člena Rady může být
předseda odvolán a provedena nová volba.
3.3 Předseda Rady:
a) řídí činnost Rady;
b) svolává jednání Rady;
c) informuje minimálně 1x za rok Výkonnou radu ČSTS o činnosti Rady;
d) podává zprávu o činnosti Rady na Výroční konferenci ČSTS;

e) zajišťuje vyhotovení a podepisuje zápis z jednání Rady;
f) vykonává další pravomoci svěřené mu předpisy ČSTS.
3.4 Předseda Rady v době své nepřítomnosti pověří vždy jednoho z členů Rady jejím vedením.
V případě, že předseda Rady nemůže vykonávat své povinnosti, vede Radu dočasně ten starší ze
zbývajících dvou členů Rady.
3.5 Členství v Radě zaniká:
a) vzdáním se funkce;
b) omezením svéprávnosti;
c) uplynutím funkčního období;
d) odvoláním Výroční konferencí ČSTS;
e) smrtí;
f) ztrátou bezúhonnosti;
g) zvolením za člena Výkonné rady ČSTS nebo za člena Dozorčí rady ČSTS.
3.6 Členství v Radě je dobrovolné bez nároku na odměnu. Člen má právo na úhradu cestovních
náhrad dle příslušného právního předpisu, popřípadě vnitřního předpisu ČSTS.
3.7 Na návrh předsedy jmenuje Rada sekretáře/tajemníka Rady, který zajišťuje chod Rady po
organizační stránce.

Článek 4
Etická pravidla
4.1 Členové Rady jsou při výkonu své funkce povinni jednat nestranně a zodpovědně, zachovávat
mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděli v souvislosti s výkonem své funkce, dodržovat
předpisy ČSTS, jakož i obecně závazné právní předpisy a neprodleně oznámit předsedovi Rady
všechny okolnosti, jež by mohly vzbudit oprávněné pochybnosti o jejich nestrannosti nebo
nezávislosti; Rada rozhodne o případném vyloučení daného člena Rady z projednání věci a
v takovém případě může přivolat k projednání dané věci náhradníka, pakliže by bylo ohroženo
řádné projednání věci. Vyloučený člen Rady se v dané věci považuje za nepřítomného.
4.2 Členové Rady vykonávají své pravomoci v souladu se Stanovami ČSTS a dalšími předpisy ČSTS,
WDSF, a dále v souladu se zásadami fair play a etickými pravidly obecně přijatými ve společnosti.

Článek 5
Zasedání
5.1 Není-li v tomto Statutu stanoveno jinak, upravuje způsob řízení a rozhodování sporů a veškeré
další podrobnosti týkající se zahájení, vedení a ukončení řízení Jednací řád ČSTS či další vnitřní
předpisy ČSTS.
5.2 Jednání Rady jsou neveřejná, nerozhodne-li předseda jinak. Z každého jednání se pořizuje zápis.
Pravidelně se jednání Rady může účastnit náhradník s hlasem poradním, pakliže to Rada schválí.
Sekretář/tajemník Rady se účastní zasedání s hlasem poradním. Účast dalších osob podléhá
schválení Rady.
5.3 Sekretář/tajemník Rady:
a) vypracovává návrh zápisu ze zasedání Rady;
b) připravuje a rozesílá členům Rady podklady k zasedání Rady, a to bez zbytečného odkladu po
jejich obdržení;
c) plní další úkoly stanovené Radou nebo předsedou Rady.
5.4 Předseda Rady je povinen svolat zasedání Rady do 10 pracovních dnů, požádá-li o to Výkonná
rada ČSTS.
5.5 Jednání Rady se obvykle konají v sídle ČSTS. Z rozhodnutí předsedy Rady mohou být svolávána
výjezdní zasedání.
5.6 Rada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny členů Rady.
5.7 Rada přijímá rozhodnutí hlasováním, a to nadpoloviční většinou přítomných členů.
5.8 V případě, kdy je více návrhů k jednomu bodu jednání či rozhodnutí, rozhoduje o pořadí
hlasování předseda Rady.
5.9 Rada je oprávněna rozhodovat per rollam.
5.10 V případě, že Rada rozhoduje jako rozhodčí komise ve smyslu zákona o rozhodčím řízení, musejí
být přítomní všichni členové Rady.
5.11 Rada je povinna rozhodovat věci ve své působnosti bez zbytečného prodlení. Lhůta stanovená v
§ 40h zákona o rozhodčím řízení činí 6 měsíců.

Článek 6
Součinnost
6.1 Orgány ČSTS, jejich členové, jakož i členové ČSTS jsou povinni poskytovat Radě součinnost při
výkonu její pravomoci; zejména jsou povinni:
a) poskytovat jí řádně a včas listiny a jiné doklady, které si Rada od nich vyžádá;
b) podávat Radě písemnou i ústní formou požadované informace a vysvětlení;
c) po předvolání se zúčastnit jednání Rady a aktivně přispívat k projednávání věci.

Článek 7
Povinnosti Rady
7.1 Rada je povinna vést o své činnosti řádnou evidenci. Spisový materiál se archivuje po dobu 5 let.
7.2 V případě rozhodování o sporu vede Rada strany sporu k smírnému řešení, především cestou
nové úpravy vzájemných práv a povinností, kompenzacím, rozložením splátek plnění dluhů a
dalším ujednáním směřujícím k lepšímu plnění smluvních povinností. Nedojde-li k uzavření
smíru, stanoví Rada práva a povinnosti stran svým rozhodnutím.

Článek 8
Závěrečná ustanovení

8.1 Statut Rady a jeho změny schvaluje Výroční konference ČSTS, přičemž tímto schválením nabývá
platnosti a účinnosti.
8.2 Tento Statut Rady byl schválen Výroční konferencí ČSTS dne 17. 11. 2015.

