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ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 Rozsah působnosti
1. KŘ je závaznou normou pro přípravu odborných pracovníků v tanečním sportu a pro jejich
další odborný růst. Podle této normy jsou připravováni odborní pracovníci - trenéři, porotci a
funkcionáři soutěží
a) členové ČSTS pro potřeby ČSTS
b) nečlenové ČSTS pro potřeby jiných organizací
c) členové ČSTS a nečlenové ČSTS pro živnostenské podnikání
2. KŘ profiluje jednotlivé druhy kvalifikací a jím odpovídajících licencí a licenčních tříd s
jednoznačnou charakteristikou osobnosti těchto odborných pracovníků s jejich právy a
povinnostmi pro
a) náborovou oblast tanečního sportu ( třídy E, D. Třída C do 31.12.2017)
b) oblast výkonnostního tanečního sportu (třídy C od 1.1.2018, B )
c) oblast vrcholového tanečního sportu (třídy A a M) a reprezentační činnost
3. KŘ navazuje na zákon 455/1991 Sb. (Živnostenský zákon, dále jen ŽZ), ze kterého přebírá
podmínky průkazu způsobilosti vázaných živností v oblasti tělovýchovy a sportu se
zaměřením na taneční sport
4. KŘ uznává vzdělání získané studiem na odborných školách v systému školství, včetně
soukromého a umožňuje jím nahradit (viz §12) vzdělávání dle tohoto dokumentu.

§ 2 Profil odborného pracovníka ČSTS
1. Odborný pracovník je dobrovolný nebo profesionální pracovník, který v souladu s dokumenty
ČSTS a v závislosti na úrovni získané kvalifikace plánuje, řídí, vede a vyhodnocuje proces ve
svěřené činnosti.
2. Odpovídá za dodržování obecně závazných norem a směrnic.
3. Při své práci uplatňuje potřebné formy a metody pedagogicko-psychologické práce a vychází z
poznatků všech příslušných vědních oborů.
4. Neustále dbá o průběžné doplňování dosažené kvalifikace podle stanoveného systému
doškolování v ČSTS.
5. Ve své práci je řízen svazovými orgány ČSTS příslušného stupně.
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6. Za vykonanou práci může být odměňován v souladu s platnými předpisy.
7. Lektory pro
a) vzdělávací a školící akce ČSTS jmenuje VR z nejlepších odborných pracovníků s licencí
třídy I,
b) kvalifikační studia a rekvalifikační kursy jmenuje VR na návrh VpP.

§ 3 Práva a povinnosti odborného pracovníka ČSTS (trenéra, porotce,
funkcionáře soutěží)
1. Práva:
a) vést z pověření příslušného orgánu ČSTS výchovný proces nebo vykonávat jinou
specializovanou činnost odpovídající získané kvalifikaci
b) v souvislosti s činností v rámci kvalifikace být oceňován udělením čestného uznání,
čestných titulů a vyznamenání.
c) obdržet na základě příslušných právních předpisů v souvislosti s výkonem své funkce
náhradu vzniklých výdajů
d) být za svou činnost finančně odměňován dle platných předpisů.
e) využívat výhod poskytovaných ČSTS a sdružených subjektů (volný vstup na akce ČSTS
apod.)
f) nosit zakoupený odznak své kvalifikace.
2. Povinnosti:
a) jako
i) trenér odpovědně vést výchovný proces s cílem rozvíjet tanečně pohybovou výkonnost
svých svěřenců
ii) jako porotce objektivně a spravedlivě hodnotit výkony tanečních párů a dodržovat
Etický kodex porotců a zásady etiky ČSTS
iii) jako soutěžní funkcionář dbát na dodržování soutěžního řádu
b) osvojovat si v zájmu zvýšení své odbornosti nové vědecké a metodické poznatky,
soustavně si doplňovat znalosti pravidel, soutěžních řádů a kritérií hodnocení
c) vzdělávat se dále soustavným sledováním odborné literatury, účastí na seminářích, odborných
stážích a dalších formách vzdělávání
d) dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví účastníků všech akcí, kterých se ve funkci
odborného pracovníka nebo lektora zúčastňuje
e) dodržovat všechny další povinnosti stanovené obecně závaznými předpisy.
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§ 4 Práva a povinnosti lektora
1. Práva lektora:
a) vyučovat v systému vzdělávání předměty, pro které byl jmenován
b) využívat bezplatně učební texty a další metodické materiály a didaktické pomůcky ČSTS
související s lektorskou činností.
c) obdržet za přijímací zkoušky (pohovory), přednáškovou činnost, vedení praktické výuky,
vedení seminářů a za zkoušky účastníků honorář a úhradu prokazatelných výdajů
spojených s účastí na vzdělávací akci.
d) obdržet od VR ČSTS doklad o jmenování lektorem.
2. Povinnosti lektora:
a) vykonávat lektorskou činnost na akcích, na něž byl řídícím orgánem vyslán,
b) podílet se na obsahové přípravě vzdělávacích akcí,
c) zpracovávat anotace předmětů, pro jejichž výuku byl jmenován
d) zpracovávat písemnou přípravu na přednášky a praktické učební lekce,
e) podílet se na tvorbě a modernizaci učebních textů a didaktických pomůcek,
f) neustále pečovat o další vlastní odborný růst a zúčastňovat se přípravy lektorů,
g) podrobit se kontrole své činnosti orgánem, který ho jmenoval.

§ 5 Licence
1. Licence je potvrzení odborné způsobilosti odborného pracovníka, získané na základě splnění
podmínek uvedených v tomto dokumentu.
2. Licence je interní doklad k prokazování odborné způsobilosti v oblasti činností řízených ČSTS
a organizací jejíchž je ČSTS členem, nebo s nimiž je smluvně vázán. Není určen k
prokazování odborné způsobilosti pro podnikání.
3. Licenci uděluje:
• VpP – trenérské a porotcovské
• VPS - funkcionářské
na základě žádosti žadatele po splnění základních požadavků a podmínek pro získání odborné
způsobilosti. VpP je oprávněn a povinen učinit výjimku z těchto podmínek v případech
uvedených v příloze KP03.
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ČÁST DRUHÁ
HLAVNÍ ZÁSADY
§ 6 Druhy licencí, licenční třídy
1. Druhy licencí - podle charakteru činnosti:
a) Trenér,
b) Porotce,
c) Funkcionář soutěží:
i) vedoucí soutěže,
ii) sekretář/sčitatel,
iii) odborný dozor.
2. Úroveň získané kvalifikace je vyjádřena těmito licenčními třídami:
Třída III

Třída II

Trenér

T3

T2

Porotce

P3

P2

není

F2

licence

Funkcionář

Třída I
A

M
T1

P1A

P1M
F1

3. Licence nejnižší třídy (T3, P3, F2) se označují jako základní. Získání základní licence není
podmíněno získáním nebo držením jiné licence. Získání licence vyšší třídy je podmíněno
získáním předchozí licenční třídy.

§ 7 Charakteristika licencí
1. Trenér - vede tréninkový proces tanečních párů s cílem rozvíjet jejich pohybové schopnosti a
dovednosti. Je schopen připravovat taneční páry a formace pro soutěže v tanečním sportu.
a) Trenér třídy III (T3) vede základní tréninkový proces v náborové oblasti tanečního sportu.
b) Trenér třídy II (T2) plánuje, řídí, vede a vyhodnocuje tréninkový proces v oblasti
výkonnostního tanečního sportu. V řádně zdůvodněných případech může být na základě
souhlasu výkonné rady ČSTS pověřován prací v oblasti vrcholového tanečního sportu.
c) Trenér třídy I (T1) plánuje, řídí, vede a vyhodnocuje tréninkový proces v oblasti
vrcholového tanečního sportu. Trenér I. třídy může být pověřován vedením
reprezentačních výběrů na všech úrovních.
2. Porotce - podle pravidel hodnocení hodnotí výkony tanečních párů a formací na soutěžích v
tanečním sportu. Dbá na regulérnost soutěží a jejich etickou stránku.
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a) Porotce třídy III (P3) je oprávněn porotovat při soutěžích vypisovaných a řízených
divizemi ČSTS, případně v jiných soutěžích, ke kterým je delegován v náborové oblasti.
b) Porotce třídy II (P2) je oprávněn porotovat ve všech soutěžích jako porotce třídy III,
navíc v soutěžích vypisovaných a řízených divizemi ČSTS, případně jiných soutěžích, ke
kterým je delegován v oblasti výkonnostního tanečního sportu.
c) Porotce třídy I.A (P1A) je oprávněn porotovat ve všech soutěžích jako porotce třídy II,
dále v soutěžích vrcholového tanečního sportu třídy A v rámci ČSTS.
d) Porotce třídy I.M (P1M) je oprávněn porotovat ve všech soutěžích jako porotce třídy I.A
a dále v soutěžích vrcholového tanečního sportu v rámci ČSTS a mezinárodních, pokud
je k nim delegován. Z porotců třídy I.M jsou vybíráni na základě splnění podmínek dle
přílohy KP08 porotci pro porotování soutěží Mistrovství České republiky a pro soutěže
WDSF a DSE.
3. Funkcionář soutěží - vede svěřený úsek řízení a organizování soutěží.
a) Funkcionář třídy II je oprávněn řídit svěřený úsek soutěží vyhlášených divizemi, případně
i jiných soutěží ke kterým je delegován.
b) Funkcionář třídy I je oprávněn řídit svěřený úsek soutěží na všech soutěžích jako
funkcionář třídy II a dále na všech soutěžích řízených soutěžní komisí ČSTS a
mezinárodních., pokud je k nim delegován.

§ 8 Podmínky pro získání licence
1. Všeobecné:
a) dosažení stanoveného věku,
b) splnění požadavku předepsané praxe,
c) úspěšné absolvování příslušného vzdělávacího studia,
Pro jednotlivé druhy licencí uvádějí všeobecné podmínky následující tabulky:
A. TRENÉR
třída
III.

věk
18

II.

20

požadovaná praxe

rozsah vzdělávání

• třída BST a BLA soutěžní činnosti. • kvalifikační studium třídy III.
• 2 roky držitel licence třídy III s
• kvalifikační studium třídy II,
odpovídající aktivní činností.
• absolvování dalšího vzdělání dle §13.4.a-c v

rozsahu dvou akcí za uplynulé období, z toho
minimálně jednoho doškolovacího semináře
v tuzemsku.

I.

22

• třída AST a ALA soutěžní. činnosti • kvalifikační studium třídy I,
v kategorii Dospělí,
• absolvování dalšího vzdělání dle § 13.4.a-c v
rozsahu dvou akcí za uplynulé období, z toho
• 2 roky držitel licence třídy II s
odpovídající aktivní činností.

minimálně jednoho doškolovacího semináře
v tuzemsku.

B. POROTCI
třída

věk

III.

18

•

požadovaná praxe
třída BST a BLA soutěžní činnosti,

•

rozsah vzdělávání
kvalifikační studium třídy III,
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• stínový porotce 4 x ST, 4 x LA na
soutěžích třídy D, C.
II.

21

• třída BST a BLA soutěžní činnosti,
• 2 roky držitel licence třídy III s
•

I.A

22

•

•
•
I.M

24

•
•
•

odpovídající aktivní činností,
stínový porotce 4 x ST, 4 x LA na
soutěžích třídy B.
třída AST a ALA soutěžní činnosti v
kategorii Dospělí, nebo třídy MST a
BLA sout.činnosti v kategorii Dospělí,
případně naopak,
nebo držitelé licence třídy I podle
dřívější legislativy nesplňující podmínky
licence I.M,
2 roky držitel licence třídy II s
odpovídající aktivní činností,
stínový porotce 4xSTT, 4xLAT na
soutěžích třídy A.
třída MST a ALA soutěžní činnosti v
kategorii Dospělí, případně naopak,
nebo WDSF porotce,
2 roky držitel licence třídy II s
odpovídající aktivní činností,
stínový porotce 4xSTT, 4xLAT na
soutěžích třídy M.

• kvalifikační studium třídy II,
• absolvování dalšího vzdělání dle §13.4.a-c
v rozsahu dvou akcí za uplynulé období, z
toho minimálně jednoho doškolovacího
semináře v tuzemsku.

• kvalifikační studium třídy I,
• absolvování dalšího vzdělání dle §13.4a-c v
rozsahu dvou akcí za uplynulé období, z
toho minimálně jednoho doškolovacího
semináře v tuzemsku.

• kvalifikační studium třídy I,
• absolvování dalšího vzdělání dle §13.4.a-c
v rozsahu dvou akcí za uplynulé období, z
toho minimálně jednoho doškolovacího
semináře v tuzemsku.

V případě soutěžní činnosti žadatele o licenci porotce pouze v jedné skupině tanců, případně
získání pouze soutěžní třídy D, nebo C v druhé skupině tanců, je udělena licence porotce
pouze v příslušné skupině tanců s soutěžní činností žadatele minimálně třídy B, případně dle
přílohy KP03.
C. FUNKCIONÁŘ SOUTĚŽÍ (vedoucí soutěže, sekretář, sčitatel, odborný dozor)
třída
II.

věk
18

-----

požadovaná praxe

I.

21

• 2 roky držitel licence třídy II s
odpovídající aktivní činností.

rozsah vzdělávání

• divize ČSTS – školení 15 hod.
• VR ČSTS – školení 20 hod.

2. Podmínky aktivní činnosti - pro jednotlivé druhy a třídy licencí jsou uvedeny v §9.

§ 9 Aktivní činnost
1. Za aktivní činnost porotce a funkcionáře se považuje jejich práce na soutěžích v tanečním
sportu. Velikost aktivní činnosti se určuje počtem soutěží, na kterých vykonávali své funkce v
posledních dvou letech. Počet těchto soutěží je určen v příloze KP02.
2. Za aktivní činnost trenérů se považuje trenérská činnost za poslední dva roky v některém z
kolektivních členů ČSTS. Rozsah je určen v příloze KP02.
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§ 10 Doba platnosti licence
1. Platnost všech licencí je maximálně 2 roky. Končí vždy k 31. 12. posledního roku platnosti.
Rok získání licence se nepočítá.
2. Před uplynutím doby platnosti licence je možné při splnění podmínek dle §11 platnost licence
prodloužit na další období dle §10.1. Při nesplnění těchto podmínek platnost původní licence
končí a držiteli vyšší než základní licence je udělena automaticky licence o třídu nižší.
3. Po uplynutí doby platnosti licence je možné při splnění podmínek dle §11 platnost dřívější
vyšší licence obnovit na další období dle §10.1. Za uplynulé období ve smyslu §11 se
považuje období dvou let do data podání žádosti.
4. Platnost licence může být zrušena z jiného důvodu než nesplnění podmínek dle §11 VR na
základě návrhu VpP nebo VpS.

§ 11 Obnovování a prodlužování platnosti licence
1. Licence trenéra třídy III se prodlužuje nebo obnovuje na další období dle §10.1 na základě
prokázání aktivní činnosti v uplynulém období.
2. Licence trenéra třídy II a I se prodlužuje nebo obnovuje na další období dle §10.1 na základě:
• prokázání aktivní činnosti v uplynulém období,
• absolvování dalšího vzdělávání dle §13.4.a-c v rozsahu dvou akcí za uplynulé období, z
toho minimálně jednoho doškolovacího semináře v tuzemsku,
• splnění dalších podmínek stanovených VR na návrh VpP v případě mimořádných potřeb
ČSTS.
3. Licence porotce třídy III se prodlužuje nebo obnovuje na další období dle §10.1 na základě:
• prokázání aktivní činnosti v uplynulém období,
• absolvování dalšího vzdělávání dle §13.4.b a to minimálně jedné akce za uplynulé období,
• absolvování zkušebních testů z pravidel hodnocení a to minimálně jednou za uplynulé
období (účinnost od 1. 1. 2018),
• splnění dalších podmínek stanovených VR na návrh VpP v případě mimořádných potřeb
ČSTS.
V případě nesplnění těchto podmínek se licence porotce třídy III prodlužuje, nebo obnovuje až
po absolvování dalšího vzdělání dle §13.4.a-c, přičemž se tato akce nezapočítává do
započítávané jedné akce za uplynulé období.
Pro porotce, který neporotoval v předchozích
• dvou po sobě jdoucích kalendářních letech, je podmínkou obnovení licence odporotovat
po dobu jednoho roku alespoň 20 soutěží jako stínový porotce,
• třech a více po sobě jdoucích kalendářních letech, je podmínkou obnovení licence
odporotovat po dobu jednoho roku alespoň 40 soutěží jako stínový porotce.
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4. Licence porotce třídy II a I se prodlužuje nebo obnovuje na další období dle §10.1 na základě
• prokázání aktivní činnosti v uplynulém období,
• absolvování dalšího vzdělávání dle §13.4. a-c v rozsahu dvou akcí za uplynulé období, z
toho minimálně jednoho doškolovacího semináře v tuzemsku,
• absolvování zkušebních testů z pravidel hodnocení a to minimálně jednou za uplynulé
období (účinnost od 1. 1. 2018),
• splnění dalších podmínek stanovených VR na návrh VpP v případě mimořádných potřeb
ČSTS.
V případě porotce, který neporotoval v předchozích dvou, případně více po sobě jdoucích
kalendářních letech, je podmínkou obnovení licence odporotovat po dobu jednoho roku
alespoň 20 soutěží jako stínový porotce a to vždy pro příslušnou kategorii, kterou obnovuje.
5. Licence funkcionáře třídy II se prodlužuje nebo obnovuje na další období dle §10.1 na základě:
• absolvování dalšího vzdělávání dle §14.5.b a to minimálně jedné akce za uplynulé období,
• splnění dalších podmínek stanovených VR na návrh VpS v případě mimořádných potřeb
ČSTS.
6. Licence funkcionáře třídy I se prodlužuje nebo obnovuje na další období dle §10.1 na základě
• prokázání aktivní činnosti v uplynulém období,
• absolvování dalšího vzdělávání dle §14.5.b a to minimálně jedné akce za uplynulé období,
• splnění dalších podmínek stanovených VR na návrh VpS v případě mimořádných potřeb
ČSTS.
7. Jestliže od skončení platnosti licence uplyne více než 6 let, nelze platnost licence ani
prodlužovat ani obnovovat a žadatel o licenci musí splnit všechny požadavky stanovené pro
získání licence dle §8.
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ČÁST TŘETÍ
ZÁSADY USPOŘÁDÁNÍ SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ
§ 12 Systém vzdělávání
1. Systém vzdělávání je tvořen:
a) Kvalifikačním studiem (dále jen KS) - které poskytuje vzdělání pro všechny licence
trenérů a porotců a na základě zákona 455/1991Sb. umožňuje získat živnostenský list pro
živnosti v oblasti tělovýchovy a sportu. Toto vzdělávání zajišťuje:
i) třída I - instituce akreditované MŠMT ČR, které je pořádají ve spolupráci s ČSTS a
které poskytují absolventům osvědčení pro získání živnostenského listu.
ii) třída II – instituce akreditované MŠMT ČR, které je pořádají ve spolupráci s ČSTS a
které poskytují absolventům osvědčení pro získání živnostenského listu.
iii) třída III – ČSTS – výkonná rada, nebo kolektivní člen ČSTS akreditovaný výkonnou
radou pro tuto činnost podle podmínek v příloze KP04.
b) Školeními - které, poskytují vzdělání pro všechny licence funkcionářů soutěží. Toto
vzdělávání zajišťuje ČSTS v úrovni:
i) třída I – výkonná rada
ii) třída II - divize
c) Dalším vzděláváním - které doplňuje a modernizuje vzdělání trenérů, porotců a
funkcionářů nutné pro prodlužování a obnovování licencí. Toto vzdělávání zajišťuje
ČSTS v úrovni:
i) třída I a II - VR
ii) třída III - divize
d) Stínovým porotováním – se rozumí souběžné porotování, které doplňuje vzdělávání
porotců a je nutné pro získávání a obnovování licencí porotců.
Stínové porotování definuje SŘ §13.2. Přitom:
i) pro započítání pro účely KŘ musí být porotovaná soutěž minimálně dvoukolová,
ii) stínové porotování je vymezeno vždy na třídu, pro kterou je porotcovská licence
získávána nebo obnovována.
VpP zajišťuje prověření výsledků hodnocení stínového porotování. V případě zjištění
závažných odlišností od poroty soutěže se provede se stínovým porotcem analýza jeho
hodnocení.
2. Vstupní podmínka pro účast na KS je buď licence nejbližší nižší třídy, nebo ukončené KS
nejbližší nižší třídy.
Při udělení výjimky pro získání licence trenéra třídy III dle § 5.3 (výjimka) a specifikace v
příloze KP03 je vstupní podmínkou pro účast v KS II složení zkoušek z katalogu figur STT i
LAT a složení testů z pravidel hodnocení v úrovni KS III.
U KS pro licence třídy I je vstupní podmínkou maturitní vzdělání, přitom se připouští, že je
možno zahájit KS i bez splnění této podmínky, ale osvědčení o jeho absolvování se vydá až po
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předložení maturitního vysvědčení.
3. Výuku v systému vzdělávání zajišťují lektoři ČSTS a učitelé spolupracujících institucí (viz
§12.1.a). Případní zahraniční lektoři podléhají schválení VR.
4. Uznání jiného vzdělání - viz §1.5 - je v kompetenci orgánů, které jsou oprávněny pořádat
jednotlivé typy vzdělávání.
5. Absolvování vysoké nebo vyšší odborné školy (řádného studia) se specializací na taneční sport
je postaveno na úroveň KS pro trenéry a porotce třídy I, pokud bude obsahovat i předměty z
KS tříd II a III nebo bude mít jako vstupní podmínku absolvování těchto stupňů kvalifikačního
studia.

§ 13 Vzdělávání trenérů a porotců
1. Pro kvalitní přípravu účastníků soutěží v tanečním sportu zabezpečuje ČSTS společné
vzdělávání trenérů a porotců formou KS a dalšího vzdělávání.
2. Náplň KS vychází z definic profilů absolventů a licencí v příloze KP01. Rámcový program KS
trenérů a porotců, předepsané zkoušky a zápočty jsou uvedeny v příloze KP05.
3. Obsah a rozsah dalšího vzdělávání schvalují orgány, které jej zajišťují dle §12. Přitom u akcí
zajišťovaných divizemi jsou divize povinny dodržet minimální obsah a rozsah stanovený VR.
4. Formy dalšího vzdělávání
a) kongres pořádaný ČSTS, který má charakter přehlídky aktualit, novinek a trendů
podávaných našimi i zahraničními lektory. Minimální rozsah je 8 výukových lekcí.
b) doškolovací seminář pořádaný ČSTS, který je tématicky zaměřený dle plánu
zpracovaného VpP. Minimální rozsah je 8 výukových lekcí a je zakončen testem.
c) seminář v zahraničí –vzdělávací akce v rozsahu minimálně 6 vyukových lekcí.
d) odborné stáže v tuzemsku i v zahraničí.

§ 14 Vzdělávání funkcionářů soutěží
1. Pro sportovně technické řízení soutěží v tanečním sportu zajišťuje ČSTS vzdělávání
funkcionářů. Obsah a rozsah jejich vzdělávání schvaluje VR na návrh VpS.
2. Rámcový program školení funkcionářů je uveden v příloze KP06.
3. Předepsané zkoušky:
a) písemný test pro funkcionáře soutěží (všichni funkcionáři soutěží, sčitatelé/sekretáři navíc
zkušební testy pro sčitatele),
b) test pro práci na PC (sekretář/sčitatel).
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Všechny testy vycházejí ze zveřejněných souborů testových otázek zpracovaných VpS a
schválených VR.
4. Obsah a rozsah dalšího vzdělávání schvalují orgány, které jej zajišťují dle §12. Přitom u akcí
zajišťovaných divizemi jsou divize povinny dodržet minimální obsah a rozsah stanovený VR.
5. Formy dalšího vzdělávání:
a) kongres pořádaný ČSTS – viz §13.4.a,
b) doškolovací seminář pořádaný ČSTS, který je tématicky zaměřený dle plánu
zpracovaného VpS. Minimální rozsah jsou 4 výukové lekce a je zakončen testem.

§ 15 Vzdělávání podnikatelů
1. Podnikatelem se pro potřeby tohoto řádu rozumí žadatel o živnostenský list nebo držitel
živnostenského listu pro podnikání v oblasti tělovýchovy a sportu (se specializací na taneční
sport), které jsou vázanými živnostmi dle ŽZ.
2. Způsob a rozsah vzdělávání je dán Přílohou 2 ŽZ a provádějí jej instituce s akreditací MŠMT.
Na rozsahu a obsahu specializační části spolupracují s ČSTS a jejími pověřenými orgány a
členy.
3. ČSTS zajišťuje organizaci KS trenérů a porotců tak, aby ve třídě II pokrylo požadavky ŽZ na
vzdělání pro vázané živnosti v oblasti sportu a tělovýchovy se zaměřením na taneční sport.
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ČÁST ČTVRTÁ
ADMINISTRATIVNÍ ZÁSADY
§ 16 Doklad o odborné způsobilosti
1. Dokladem odborné způsobilosti (licence) je záznam v členské a soutěžní databázi ČSTS, za
kterou odpovídá GS a VpP, resp. VpS. Záznam o licenci je uveden též na členském průkazu
individuelního člena ČSTS.
2. Dokladem odborné způsobilosti pro získání živnostenského listu je Osvědčení o absolvování,
které vydává pořádající akreditovaná instituce.

§ 17 Realizační opatření
1. Žadatel o licenci vyplní žádost v IS a případné doplňující podklady zašle sekretariátu ČSTS.
GS ověří správnost a úplnost žádosti a předá ji k rozhodnutí VpP, resp. VpS, který v kladném
případě do 14 dnů vydá žádanou licenci.
2. GS zajišťuje zveřejňování vydaných a zrušených licencí.
3. VpS a soutěžní komisaři divizí jsou při schvalování propozic soutěží povinni plně respektovat
platnost licencí při schvalování propozic. Sekretáři/sčitatelé soutěží jsou povinni respektovat
platnost licencí při prezenci soutěží.
4. Školení pro funkcionáře soutěží třídy II musí být schválené představenstvem příslušné divize.
Do 7 dnů po skončení je pořadatel povinen zaslat výkonné radě cestou sekretariátu protokol
(zprávu) o školení, z jehož obsahu musí být zřejmé zaměření, náplň a rozsah školení, lektoři a
pod. Součástí protokolu musí být prezenční listina. Pokud byly v rámci školení prováděny
testy, pak i výsledky těchto testů.
5. Do 7 dnů po skončení některé z forem dalšího vzdělávání zašle sekretariátu ČSTS v případě
§13.4.a,b a §14.5.a,b pořadatel zprávu o proběhlé akci spolu s prezenční listinou. V případě
§13.4.c a §13.4.d zašle účastník takovéto akce čestné prohlášení.
6. Vzdělávání odborných pracovníků ČSTS se mohou zúčastnit i nečlenové ČSTS. Tito účastníci
hradí plné náklady vzdělávání.

§ 18 Závěrečná a přechodná ustanovení
1. Toto znění Kvalifikačního řádu ČSTS zahrnuje všechny novely přijaté do 17. 11. 2016.
2. Seznam provedených změn, údajů o jejich schvalování, platnosti a účinnosti:
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