Program seniorské komunity pro VK 2018

hlavní cíle:
1. Odvolání a volba nové Dozorčí rady (Kandidáti: J.Veselý, J. Vrána, příp. řádně
zvolený náhradník), prosazení požadavku odbornosti (VpE, DR apod.) do legislativy
Důvod: nečinnosti dle Statutu Dozorčí rady
2. Prosazení hlasování na VK o MČR seniorů a obnově reprezentace seniorů a kat.
U21
Důvod: rovnoprávnst členství je zakotvena ve stanovách a zákonech platných v ČR
- Prosazení odvolání DR: „ ......divize požaduje odvolání Dozorčí rady ČSTS a volbu nové

na Výroční konferenci z důvodu nečinnosti dle Statutu Dozorčí rady (Organizační řád
ČSTS
Příloha A12 )“ Navržení kandidáti za seniorskou komunitu: J.Veselý, J Vrána, příp. dle
poslední volby na MVK 1.4. 2016 řádně zvolený náhradník Jan Beránek
- Prosazení hlasování o MČR: „ .....divize požaduje rozhodnutí Výroční konference o

formátu MČR formou hlasování kandidátů. Jedná se důležité rozhodnutí, kterým se mění
dlouholetá tradice MČR v ČSTS. Toto rozhodnutí náleží VK jako nejvyššímu orgánu
ČSTS.
Navrhovaná hlasování:
a) VK navrhuje zachovat stávající formát MČR, tedy jednodenní MČR pro všechny věkové
kategorie a disciplíny.
b)VK navrhuje rozdělit MČR na dva dny s promícháním a vyvážením věkových kategorií. V
obou dnech má pořadatel povinnost zajistit dostatečnou propagaci na stránkách a
facebookovém profilu ČSTS a mediální pokrytí minimálně formou videí na oficiálním
Youtube kanálu ČSTS a live streamem. V případě MČR LAT a MČR 10T lze realizovat
všechny kategorie vč. seniorských v 1 den.
c) VK navrhuje oddělit MČR seniorských kategorií do samostatné soutěže vyjma kategorie
10T, která bude nadále součástí hlavního MČR. Pořadatel MČR seniorských kategorií má
povinnost zajistit dostatečnou propagaci na stránkách a facebookovém profilu ČSTS a
mediální pokrytí minimálně formou videí na oficiálním Youtube kanálu ČSTS a live
streamem. Pokud bude soutěž součástí jineho MČR, kde bude zajištěn televizní přenos,
tak i prezentace formou televizního přenosu finálí kat. S1 a tanců vítězů ostatních věk.
kategorií.“

- Prosazení hlasování o obnovení NRT: „ …....divize navrhuje obnovit Národní

reprezentační tým v seniorských kategoriích a v kat. U21. Dále upravit statut reprezentata
tak, aby jasně stanovil podmínky pro reprezentanty nominované na uzavřené titulární
soutěže WDSF a na otevřené titulární soutěže WDSF. Pro otevřené titulární soutěže
navrhujeme zachovat v minulosti praktikovaný systém náhrad cestovného, ale zakotvit ho
jasně do legislativy ČSTS. Alternativně zvolit systém proplácení náhrad a jiné podpory
pouze pro první 2 resp. 4 reprezentanty (kat. U21) tak jako u ostatních kategorií s
uzavřenými titulárnímy soutěžemi WDSF.“
- Prosazení lepší transparentnosti hospodaření a lepší informovanosti členů ČSTS

„ …...divize požaduje nápravu v oblasti vypracovávání a zveřejňování zápisů všech rad a
komisí, včetně příloh, návrhů rozpočtů, zpráv o hospodaření, ekonomických rozvah a
konečných vyúčtování důležitých akcí organizovaných nebo dotovaných ČSTS resp.
CDSS (i formou zakoupené reklamy) a to i zpětně.“

Dotazy na Výkonnou radu:
 Jakou má VR představu o budoucnosti seniorských kategorií v rámci ČSTS?
 Jak je řešena povinná implementace GDPR?
 Uvažuje ČSTS o zrušení divizí? Případně jaká bude náhrada systému divizí v oblasti
volby zástupců na VK a v oblasti kontrolních mechanizmů ČSTS?
 Jakým způsobem probíhá kontrola hospodaření CDSS? Proč má CDSS pouze jediného
jednatele? Proběhla kontrola rekonstrukce sekretariátu (viz hlasováni VR 2017) a proč byl
placen podstatnou část roku i pronájem sekretariátu starého?
 Proč byla poskytnuta půjčka společnosti T.T.TRADE-VÍTKOVICE a jak byla konkrétně
využita? Proč nebyla půjčka v dohodnutém termínu splacena a jaké budou uplatňovány
sankce za nedodržení termínu splacení? Proč nebyla obdržena plánovaná dotace MŠMT
na významné sportovní akce? Proč nebyli členové ČSTS o tomto problému v průběhu
roku 2017 informováni? Kdy přesně došlo k podání žádosti o dotace z programu MŠMT?
Co přesně znamena termín v zápisu VR z 20.2 2018 "za poskytnutí mediálního prostoru"?
 Jak to, že podle na VK 2017 schváleného návrhu rozpočtu pro rok 2017 jsou náklady na
CDSS a ČT 0,5 mil a smlouvy ČSTS a CDSS s ČT v roce 2017 přesáhly 1,5 mil?
 Proč došlo k výraznému navýšení členských příspěvků? Ve kterém programu MŠMT je
uvedena podmínka týkající se celkového finančního objemu členských příspěvků?
 Jak bude svaz řešit rozdělování neúčelových dotací pro kluby? Budou tyto činnosti
automatické? Proč nejsou zveřejněny přílohy Organizačního řádu A04 a A05 ?

