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Změna č.1: Článek 14. Výkonná rada ČSTS, bod 3
Původní znění:
3. Výkonnou radu ČSTS tvoří prezident, 3 viceprezidenti (viceprezident pro sport, který je zároveň
Sportovním ředitelem ČSTS, viceprezident pro ekonomiku a viceprezident pro provozní agendu),
a 5 dalších členů, které prezident ČSTS pověřuje dalšími funkcemi
Nové znění:
3. Výkonnou radu ČSTS tvoří:
- Prezident;
- Viceprezident pro ekonomiku, marketing a informatiku;
- Viceprezident pro sport;
- Viceprezident pro odbornou činnost;
- 4 členové Výkonné rady ČSTS, které prezident ČSTS pověřuje dalšími funkcemi a úkoly;
- Předseda komise sportovců.
Rozdělení oblastí řízení, práv a povinností řeší Organizační řád ČSTS.
Zdůvodnění:
a) Nové znění jasně definuje propojení ekonomické oblasti s oblastí marketingu a
informatiky a jejich celkové jednotné řízení.
b) Původní znění nedávalo dostatečnou důležitost odborným činnostem v ČSTS, tj.
vzdělávání, řízení profesních činností (trenéři, porotci, funkcionáři, lektoři, …) a
licenčního systému a činnosti profesionálních sportovců, což nové znění mění.
c) Vyčlenění jedné pozice ve Výkonné radě ČSTS pro reprezentanta sportovců zlepší
kontakt mezi sportovci a vedením ČSTS a přinese impulzy pro další směrování ČSTS

Změna č. 2: Článek 25. Přechodná a závěrečná a ustanovení, nový bod 5
Znění nového bodu:
5. Změny a jejich schválení:
označení
dotčené články
verze
a body
(rrmm)
ST1511

popis změny

č.14, bod 3

upřesnění složení VR

čl.25, nový
bod 5

systém evidence změn dokumentu

schválil

platnost
změny

účinnost
změny

VK2015 17.11.2015 17.11.2015
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Zdůvodnění:
Nový článek by měl vytvořit systém pro evidenci změn dokumentu a měl by být doplněn i do
všech ostatních dokumentů ČSTS.
Vypracoval:

Ing. Petr Odstrčil, 16. 10. 2015
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