Český svaz tanečního sportu
Volební období 05/2017-2021

Zápis

VR17
Mikulov, 31. 8. 2018

Přítomni: Odstrčil Petr (Pr), Tejc Pavel (VpE – od hl.č.6), Felcman Radek (VpP), Dávidek František (DF – od hl.č.4, do
hl.č.30), Horník Miroslav (HM), Kojetín Pavel (KP – od hl.č.6), Kroupa Jan (KJ – do hl.č. 37), Odstrčil Martin (OM), Karásek
Filip (KoS), Veselý Jiří (DR), Barnat Petr (KOM), Stano Tibor (pověřenec pro GDPR, pouze body týkající se GDPR).
Omluveni: Dvořák Martin (VpS),
Program jednání:
0. Kontrola úkolů
0.1. Úkoly z VK
0.2. Úkoly tohoto volebního období
1. Činnost v uplynulém období
1.1. Prezident
1.2. Viceprezident pro ekonomiku
1.3. Viceprezident pro sport
1.4. Viceprezident pro profesní věci
1.5. Disciplinární a smírčí komise
1.6. Komise sportovců
1.7. Dozorčí rada
1.8. Rozhodčí rada:
1.9. CDSS
2. WDSF AGM, WDSF PD AGM a DSE AGA
3. Mimořádná výroční konference 2018
4. Akce ČSTS
4.1. Soutěžní akce 2. pololetí (ČSTS i mezinárodní)
4.2. Kongres a Galavečer
5. Nové funkce IS a nový internetový portál ČSTS (VpE)
5.1. Přechod na nového poskytovatele internetového připojení
5.2. Nový internetový portál ČSTS
5.3. Nové funkce IS
6. Strategie vzdělávání
7. Úprava dokumentů
7.1. FP02 Správní poplatky
7.2. FP10 Odměny na soutěžích
7.3. SA01 Směrná čísla – úprava bonifikací
7.4. SC01 Poroty pro MČR a TL
8. Různé
8.1. Zdravotní prohlídky reprezentace
8.2. ČOV – studium sportovní diplomacie
8.3. Žádost D01 o dodatečnou nominaci páru Kopecký – Stehnová na WDSF WCh SD LA, Bratislava, 15.9.2018
8.4. Hýža, Pohlodek – protesty Véska
8.5. Hýža – streamové vysílání z TL Véska, 25/26.8.2018
8.6. DSP Kometa Brno, TK Trend Ostrava – žádost o výjimku pro TL
8.7. Porota pro MČR-LA 2019
8.8. Porota pro MČR SD ST/LA 2018, Ústí n.L., 3.11.2018
8.9. Podmínka absolvování školení a testů z AJS pro porotce MČR a STL
Podklady k projednání:
VR15_Po02: DF_návrh statutu CDSS po 06.18.
VR15_Po05a: Zdravotní zabezpečení ČOV (e-mail)
VR15_Po05b: Systém podpory zdravotního zabezpečení ČOV 2018
VR15_Po07a: Žádost o pořádání a podporu soutěží Prague Dance Festival For All
VR15_Po09: VpS - návrh změny SA01
VR15_Po10: Sportovní diplomacie 2018/2019
VP15_Po21_Uznávání tříd
VP17_Po01a: GDPR doporučení pověřence CSTS
VP17_Po01c: Směrnice GDPR ČSTS - změna Stanov
VP17_Po01c: Směrnice GDPR ČSTS
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VR17_Po02: Plán kontrolní činnosti DR
VR17_Po03: DR - žádost o přístupy do IS
VR17_Po04: VpP -Návrhy VpP pro VR
VR17_Po05: VpP - návrh úpravy FP10 Odměny na soutěžích
VR17_Po06: TK Olymp Olomouc - protest
VR17_Po07: Pohlodek J. – protest
VR17_Po08: D01, Kopecký – žádost o dodatečné zařazení do repre (WCH SD LA)
VR17_Po09: VpE, KP – návrh úpravy FP02 Správní poplatky
VR17_Po10: VpS, návrh na doplnění programu
VR17_Po11: Hýža – žádost o řešení streamového vysílání

Jednání bylo zahájeno v 10:50.
Hlasování uváděno ve tvaru PRO/PROTI/ZDRŽEL SE/MOMENTÁLNĚ NEPŘÍTOMEN).
Program jednání byl schválen. Pořadí projednávání jednotlivých bodů je dáno číslem hlasování.
(hl.č.1 - 5/0/0)

0. Kontrola úkolů
0.1. Úkoly z VK
UVK2018-01 (A.1.1): Bezodkladně vypracovat dosud chybějící přílohy Finančního řádu FP07 a FP08
VR17: VpE připravil návrh dokumentů FP07 a FP08 a předá je DR k projednání. Závěrečné projednání se
uskuteční na dalším zasedání VR (po dodání stanoviska DR).
(hl.č.19 - 8/0/0)
DR se k těmto dokumentům vyjádří do dalšího zasedání VR.
Z: VpE
nT: VR18
UVK2018-02 (A.1.2): Připravit doplnění Finančního řádu o ustanovení definující:
a) Limitní částky vydání v kompetenci VpE/VR ve smyslu, že vyšší částky musí schválit VR/VK,
b) Omezení schvalování výdajů nad rámec rozpočtu,
c) Limitní částky pro zadávání zakázek bez výběrového řízení.
Z: VpE
T: další VK
UVK2018-03 (A.1.3): Dokončit v termínu června 2018 s účinností od začátku září 2018 následující úpravy:
a) Obnovení NRT Do 21 let a Seniorů a jejich rovnocenné podpory,
b) Upravit statut reprezentanta tak, aby stanovil jasné podmínky pro nominace na uzavřené a otevřené
titulární soutěže WDSF.
VR15: VR projedná návrhy KoS, VpS a Pr (úprava NŘ a nová příloha NP01) korespondenčně, případně
jednáním na SKYPE
VR16k: návrh úprav dokumentu NŘ a jeho nová příloha NP01 byly schváleny. Úkol (Pr, VpS, KoS) splněn.
UVK2018-04 (A.2.1): Rozšíření IS o evidenci sponzora páru s termínem do konce srpna 2018
VR17: Úkol se komplikuje, protože podporu za strany státu a samospráv nelze označovat jako sponzorství a
přitom je potřeba tuto podporu uvádět. V tomto smyslu ser modifikuje zadání pro webmastera a termín úkolu
se prodlužuje.
(hl.č.20 - 8/0/0)
Z: VpS, webmaster
nT. VR18
UVK2018-05 (A.2.2): Doplnění chybějících příloh zápisů z VK2016 a VK2017 do konce června 2018
VR17: většina dokumentů již doplněna, na žádost sekretariátu se termín prodlužuje do 30.9.2018.
(hl.č.2 - 5/0/0)
Z: Pr, sekretariát
nT: 30.9.2018
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UVK2018-06 (A.2.3): Zavést novou kategorii pro komunikace „registrovaní členové“ do Informačního řádu s termínem do
konce roku 2018
Z: Pr, VpE (webmaster, IS)
T: 31.12.2018
UVK2018-08 (A.2.5): Nejméně čtvrtletně vypracovávat zprávy o příjmech a výdajích ČSTS a CDSS a zasílat je členům
VR, DR a předsedům divizí ve formátu FP07 a FP08 (§2 FŘ).
VR15: Tento úkol je vzhledem k přijatým úpravám FŘ nepřesně formulován. VR se bude řídit FŘ §13, který
definuje způsob prezentace hospodaření pro VK. Čtvrtletní zprávy o hospodaření bude VR projednávat vždy
na svém nejbližším jednání, proto není třeba úkol dále termínovat.
VR17: VpE připravil řešení tohoto úkolu přechodem na nový účetní systém (Pohoda) – viz bod 1.2., který se
může uskutečnit k 1. 1. 2019 a jehož implementace umožní generovat přímo požadované informace, tj. bude
možné provádět kvartální účetní uzávěrky ČSTS i CDSS bez dalších nároků na zpracování ekonomických dat.
Úkol VK bude tedy možné v plném rozsahu plnit nejdříve v roce 2019. VR bere tento postup na vědomí.
(hl.č.21 - 8/0/0)
Z: VpE
nT: 1.1.2019
UVK2018-09 (A.2.6): Opravit a doplnit údaje v rejstříku spolků a doplnit sbírku listin dle platné legislativy.
VR17: V rejstříku jsou doplněny základní údaje (sídlo, orgány ČSTS, způsob podepisování). Dále je třeba:
a) Opravit některé chybně zadané informace (VpE od 1.8.2017, VpP = viceprezident pro profesní věci)
b) Doplnit jmenovitě členy DR (DR dodá VpE potřebné doklady)
c) Vymazat všechny pobočné spolky, protože byly při zřízení rejstříku nesprávně převedeny z předchozích
neúplných evidencí
d) Doplnit do sbírky listin:
- Zápisy z VK 2016 (zvolení RR) a VK 2018 (zvolení DR)
- Rozvahy a Výkazy zisků a ztrát (po projednání s DR)
Z: VpE
Doplněný T: 31.12.2018
UVK2018-11 (A.2.8): Zřídit legislativní komisi (LK).
VR17: Na návrh Pr VR jmenovala legislativní komisi ve složení:
Prezident ČSTS - předseda komise
M. Kolařík, Z. Přibyl – členové komise
(hl.č.3 - 5/0/0)
Souhlasy s kandidaturou jsou uloženy na sekretariátu ČSTS. Úkol (Pr) splněn.
UVK2018-12 (B.1.a,b,d): Zpráva o hospodaření za rok 2017:
a) Přepracování do struktury dle FP07 a FP08 (agregování položek do max 300.000,- Kč)
b) Doplnění stavu pokladen KČ a divizí, nárokované a neproplacené částky z divizí a klubů, stavy účtů
CSTS a CDSS
c) Konsolidovaná účetní uzávěrka
VR15: VpE informoval VR, že tyto požadavky nelze splnit v termínu 30.6.2018, protože v tomto termínu
nebudou ještě k dispozici dokumenty FP07 a FP08 (viz UVK2018-01) a protože účetní závěrka roku 2017
bude k dispozici v současném tvaru až těsně před 30.6.2018.
VR bere na vědomí, že termín tohoto úkolu je možné splnit nejdříve k 31.8.2018 (za předpokladu schválení
FP07 a FP08 na plánované VR 31.8.2018) a bude o tomto informovat DR.
VR17: VpE informoval VR o provedených krocích a problémech se splněním tohoto úkolu.
a) DR porovná účetní uzávěrku 2017 se zprávou o hospodaření za rok 2017, která byla předložena na
VK2018. V případě, že neshledá nedostatky a položky nad 300.000,-Kč budou dodatečně vysvětleny v
komentáři, doporučuje MVK odstoupit od tohoto požadavku.
VR souhlasí s návrhem DR.
(hl.č.22 - 7/0/KJ)
b) VpE informoval VR, že po úpravách IS a organizace práce sekretariátu byl k 31.7.2018 stsv pokladen
KČ a divizí plně aktualizován a další aktualizace jsou prováděny vždy ke konci každého měsíce
s uzávěrkou na konci každého čtvrtletí. DR ověří tyto postupy a v případě, že neshledá nedostatky,
doporučuje VK považovat tento úkol za splněný.
VR souhlasí s návrhem DR.
(hl.č.23 - 8/0/0)
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VpE a DR konstatují, že zpráva o hospodaření ČSTS musí obsahovat i zprávu o hospodaření a účetní
uzávěrku CDSS.
VR souhlasí s názorem VpE a DR a po doplnění zprávy o hospodaření ČSTS za rok 2017 v uvedeném
smyslu a vyjádření DR dle bodu a) bude považovat úkol za splněný.
(hl.č.24 - 8/0/0)
Z: VpE
T: VR18

UVK2018-14 (H.1): Písemné zodpovězení nezodpovězených dotazů k bodům programu 5 a 6 VK2018. s termínem do
konce června 2018.
VR15: Sekretariát informoval VR, že se jedná o dotazy, které vznesli P. Bartuněk, T. Bezpalcová, J. Jeřábek a
J. Kohout. První tři dotazy jsou směrované na VpE, poslední na DF. Sekretariát předá VpE a DF kopie těchto
dotazů. Odpovědi na dotazy budou předány tazatelům cestou sekretariátu, který jejich kopie předá DR.
VR17: sekrertariát má k dispozici odpovědi na dotazy od VpE, s DF toto dosud není dořešeno. Sekretariát
zajistí předání dotazu DF a ze všech těchto dotazů a odpovědí připraví dokument, který bude připojen k zápisu
z VK2018 (včetně publikace na webu) a předán DR, která si jej tímto vyžádala. Termín se prodlužuje do
30.9.2018.
(hl.č.4 - 6/0/0)
Z: sekretariát, DF (dotaz Kohout)
nT: 30.9.2018
UVK2018-15 (H.3): Jmenování pracovní skupiny ve složení VpS, zástupce KoS a Z. Přibyl s úkolem vytvoření koncepce
MČR.
VR15: VR jmenovala pracovní skupinu pro vytvoření koncepce MČR od r. 2019 ve složení: VpS (vedoucí
skupiny), F. Karásek, Z. Přibyl.
VpS informoval VR, že pracovní skupina již na tomto úkolu pracovala a doporučila zůstat u systému, který byl
použit v již probíhajícím výběrovém řízení na akce roku 2019. VR vzala toto vyjádření na vědomí s tím, že
výběrová řízení budou dokončena dle vypsaných podmínek a po dodání závěrečné zprávy o činnosti této
pracovní skupiny bude považovat úkol za splněný.
VR17: VR dosud neobdržela závěrečnou zprávu pracovní skupiny, termín se prodlužuje do 15.9.2018.
(hl.č.5 - 6/0/0)
Z: VpS
nT: 15.9.2018
UVK2018-16 (H.4), UVR15-03
Svolání mimořádné výroční konference, která projedná body 11 a 12 programu VK2018, jejichž projednání
bylo přeloženo na nejbližší mimořádnou výroční konferenci na 4Q/2018.
VR15: VR rozhodla svolat mimořádnou výroční konferenci na 4.12.2018 v 15:00. VpP upozornil, že VK2018
neprojednala ani předloženou úpravu Kvalifikačního řádu. VR toto doplní do programu MVK současně
s úpravami dokumentů, které budou souviset s neprojednanými body 11 a 12.
VR17: viz bod 3 jednání.
Z: Pr, sekretariát
T: 4.12.2018
0.2. Úkoly tohoto volebního období
UVR01-04: Elektronizace agend členské přihlášky, přestupy, žádosti o licence, evidence párů
VR10: viz bod 1.1
Priorita agend byla pro další období stanovena takto:
- Rozhraní ke sčitatelským programům – A
- Žádosti o licence – B
VR17: Vzhledem k tomu, že dosud nebyly plně dokončeny rozpracované elektronizace agend, VR rozhodne o
dalším postupu na dalším jednání VR.
Z: VpE, webmaster
nT: VR18
UVR02-04: Projekt dočerpání prostředků z loterií za roky 2015 a 2016 a stav čerpání tohoto konta.
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VR13: Pro všechny členy kategorie Děti I – Mládež v roce 2017 (rozhodné datum je platné členství k 31. 12.
2017) se stanovuje nároková částka na 350,- Kč a pro všechny členy kategorie Děti I – Mládež v roce 2018
(rozhodné datum je platné členství v ČSTS k datu 1. 5. 2018) se stanovuje nároková částka ve výši 350,- Kč.
VR15: Pro informaci KČ bude na webu ČSTS zveřejněna tabulka nároků na čerpání a prováděcí pokyny.
VR17: VpE informoval VR, že prostředky z loterií jsou připsány přímo na účty KČ. V případě dotazů má
sekretariát potřebné podklady k dispozici a je připraven a oprávněn jednotlivé KČ informovat. VpE nebude
zveřejňovat další údaje.
VR považuje tímto úkol (VpE) za splněný.
(hl.č.25 - 8/0/0)
UVR10-04: VR pověřuje Pr a ukládá podat žádosti o vstup do ČUS.
VR13: Pr dne 2. 3. 2018 jednal s GS ČUS s výsledkem, že ČSTS bude prezentovat svoji žádost o vstup do
ČUS na její valné hromadě 20.6.2018 s tím, že o přijetí požádá na VH2019. Potřebný prezentační materiál
připraví Pr ve spolupráci s manažerem komunikace. VR souhlasí s tímto postupem.
VR15: Sekretariát dnešního dne předal GS ČUS prezentační materiál ČSTS k distribuci účastníkům valné
hromady ČUS. Další jednání budou probíhat po této valné hromadě s GS ČUS.
VR17: Pr informoval VR, že další jednání jsou připravena na září 2018.
Z: Pr
nT: podání přihlášky do 20.12.2018
UVR11-1: VR ukládá připravit řešení problému licencovaných trenérů u KČ
VR13: VR bude řešit po VK
VR17: VR bude řešit na VR18
(hl.č.6 - 7/0/0/1)
Z: VpP
nT: VR18
UVR11-4: zajistit úpravu IS (výše startovného a vstupného v propozicích)
VR13: Úkol přebírá VpS
VR17: Zatím je do IS zapracováno zadávání startovného, vstupné je možné zadávat jako textový řetězec.
Zadávání vstupného není ještě plně vyjasněno, bude řešeno na další VR.
(hl.č.7 - 8/0/0)
Z: VpS
nT: VR18
UVR13-02: Řešení dopadu GDPR na ČSTS a KČ
VR15: viz bod jednání 1.2, další řešení po doškolovacím semináři.
VR17: Pověřenec pro ochranu osobních dat Mgr. T. Stano informoval VR o připravených dokumentech a
opatřeních k zavedení GDPR. V této fázi je třeba:
a) Projednat závěry systémové analýzy a záznamy o činnosti (VpE, Stano)
b) Projednat a schválit směrnici o GDPR (VR) a vyvolané úpravy stanov (VK) - LegK
c) Zajistit úpravy IS (VpE, VpS, VpP, komunikace)
d) Zajistit mlčenlivost externích smluvních subjektů (VpE)
VpE toto bude dále řešit a zajišťovat potřebné úpravy IS a organizace sekretariátu. VpE žádá o prostudování
připravených materiálů z hlediska soutěžního systému a potřeb NRT a STM (VpS), licenčního systému (VpP)
a komunikace (BP, redakce).
(hl.č.8 - 8/0/0)
Z: Stano, VpE, VpS, VpP, BP – viz text
T: VR18
Pověřenec pro ochranu osobních údajů připravil instruktážní materiál pro KČ ČSTS (spolky a korporace). VR
souhlasí se zveřejněním těchto materiálů – viz příloha č.1,2
(hl.č.9 - 8/0/0)
UVR13-03: pořady ČTsport pro zbytek roku 2018 – projednání s ČTsport, nacenění, schválení VR, uzavření smluv
VR15: jednání s ČTsport by měla být uzavřena do 30.6.2018
VR17: smluvně jsou zajištěny Prague Open Dance Festival, Czech Dance Open včetně WDSF WChLA.
V jednání zůstávají HKO a STL v Brně a Ostravě – vše ve schváleném formátu. Proti původnímu návrhu se
nově upravuje formát MTF, kde došlo k rozšíření programu o WDSF ECh SD ST a LA.
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Organizátor STL Brno vznesl požadavek na rozšíření programu na záznam v délce 50 minut. DF toto zahrne
do jednání s ČTsport a zajistí nacenění výroby pořadu. VpE toto rozšíření zahrne do smlouvy s organizátorem.
Z: DF (CDSS), VpE (smlouvy)
T: ihned
UVR13-04: Záznamy soutěží ČSTS – vyhodnocení
VR17: vzhledem k měnícím se podmínkám se projednání posunuje na VR18.
(hl.č.10 - 8/0/0)
Z: DF (CDSS), BP
T: VR18
UVR13-05: zajištění pořadatelských práv k akcím WDSF a DSE (Prague Open, HKO, CDO, Lucerna, MTF)
VR15: dořešeno mimo soutěž v Praze PDFfA, 20/21.10.2018
VR17: všechny soutěže ve 2. pololetí 2018 mají zajištěny granty WDSF. Úkol (Pr) splněn.
UVR13-07: odpověď V. Klečkovi na otevřený dopis prezidiu
VR17: Pr osobně projedná při WDSF WCh LA v Ostravě, pro které V. Klečka zajišťoval vrcholová jednání.
Úkol ukončen.
UVR13-08: Projednání podmínek získávání licencí WDSF a případné úpravy KŘ ČSTS
VR17: Vzhledem k měnícím se podmínkám (WDSF) se úkol posunuje do 31.12.2018.
(hl.č.11 - 8/0/0)
Z: Pr, VpP
nT: 31.12.2018
UVR13-09: Zpráva o průběhu splácení půjčky TTT
VR17: VpE informoval VR, že v současné době je splaceno 600.000,-, tj. 50% z celkové částky.
DF informoval VR, že bude žádat ČSTS o úhradu části nákladů na WDSF ME-ST 2017 ve výši zbytku dluhu.
VR předá žádost DF k rozhodnutí MVK.
(hl.č.12 - 8/0/0)
Z: VpE – další sledování půjčky
nT: 4.12.2018
UVR13-10: Řešení platby fa ČTsport za Galashow s LA
VR17: VR požádala DR o stanovisko k této věci, které předá k závěrečnému projednání MVK. VpE předá DR
neprodleně potřebné podklady.
(hl.č.13 - 8/0/0)
Z: VpE – předání podkladů
T: ihned
UVR14-01: T. Bezpalcová – souhrnná odpověď
VR15: Pr požádal o prodloužení termínu, protože chce ještě zohlednit stanoviska přednesená na VK2018.
VR17: Pr připravil odpověď, která se odvolává na dřívější jednání VR a KoS a vysvětlení podaná na VK2018.
Upozornil na možnost odvolání se v případě neakceptování odpovědi.
Odpověď bude odeslaná obratem. Úkol (Pr) splněn.
VR15_01: možnost použití QR kódu při platebním styku v ČSTS
VR17: vzhledem k dalším nárokům na kapacity webmastera, bude řešeno v rámci stanovení priorit na příštím
jednání VR
(hl.č.14 - 8/0/0)
Z: VpE, webmaster
nT: VR18
UVR15-02: Zpracovat návrh spolupráce ČSTS a CDSS od 1.1.2019
VR17: vzhledem k dosud probíhající daňové kontrole odloženo na další VR
(hl.č.15 - 8/0/0)
Z: Pr
nT: VR18
UVR15-04: Připravit stanoviska k požadavkům organizátora Prague Dance Festival For All na zařazení soutěží Mistrovství
ČR Synchro Dance LAT jako pilotní projekt ČSTS, Mistrovství ČR Pro-Am (ujasnění vazby na SŘ §3.4.b) a
úhradu licenčních poplatků na přidělené mezinárodní soutěže.
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VR17: VR projednala požadavky organizátora a rozhodla takto:
a) VR schvaluje úhradu grantových poplatků DSE – ChEGP (400 EUR) a WDSF Youth Open ST/LA (400
CHF) z rozopčtu ČSTS
(hl.č.16- 7/DF/0)
b) VR neschválilo soutěže Mistrovství ČR Synchro Dance LAT a Mistrovství ČR Pro-Am jako soutěže ČSTS
se zdůvodněním, že označení Mistrovství ČR se používá pouze pro nejvyšší úroveň soutěží, nikoliv pro
úroveň TPV (viz také dřívější stanoviska ČSTS v této věci)
(hl.č.17 - 0/6/KP,HM)
Úkol (VpS, VpE) splněn.
UVR15-05: Zpracovat nová pravidla WDSF pro SD – upgrade dokumentu SB05.
VR17: pro pozdě publikované nové znění těchto pravidel WDSF se termín prodlužuje na 15.9.2018.
(hl.č.18 - 8/0/0)
Z: VpS, Pr (legislativní komise)
nT: 15.9.2018
UVR15-06: Uzavřít smlouvy na předání organizátorských práv na soutěže WDSF WO (2019-2022) a IO (2019).
VR17: VpE informoval, že smlouvy jsou vypracovány a byly zahájeny jednání s organizátory
Z: VpE
T: dle jednotlivých akcí
UVR15-07: Dopracovat s organizátory formuláře žádostí o soutěž WDFS GS a 2019 WDSF WCh Junior II LA a předat je
sekretariátu WDSF.
VR17: žádost o WDSF GS 2019-2022 byla předána WDSF, dosud jsme neobdrželi oficiální odpověď.
Formuláře žádostí pro WDSF WO a IO jsou připraveny a po podpisu smluv s organizátory budou předány
WDSF.
WDSF Junior II LA 2019 již WDSF přidělila Turecku. Pr bude jednat s organizátory a WDSF o možnosti
získání jiných titulárních soutěží..
Z: Pr
T: postupně
UVR15-08: SA01 – paragrafové znění úprav bonifikací na STL
VR17: viz bod 7.5. Úkol splněn.

1. Činnost v uplynulém období
1.1. Prezident
Pr informoval VR o:
▪ připravených jednáních s ČASPV, ČHK a CDO, která se uskuteční, jejichž námětem bude forma další
spolupráce, členství v ČUS, ČASPV a oblast vzdělávání.
▪ Podané žádosti na WDSF k získání statutu PQES (certifikace národního vzdělávacího systému).
1.2. Viceprezident pro ekonomiku
VpE informoval VR o:
▪ Implemetaci pravidel GDPR
▪ Zavádění nového účetního programu (POHODA) a přechodu na zpracování účetnictví přímo na sekretariátu.
Přístupy (aktivní a pasivní) bude řešit VpE. V této souvislosti bude upraven i přístup k účtům ČSTS, který je již
částečně realizován:

• Aktivní: Pr, VpS, VpP, VpE a jím pověření pracovníci sekretariátu (J. Musal, L. Siegel)
• Pasivní: DR
▪ CDSS
1.3. Viceprezident pro sport
VpS byl z jednání VR omluven. VR informoval samostatnými e-maily, ve kterých uvedl, že:
▪ bude zveřejňovat systém nominace na MČR2019 ještě před schvalováním propozic a pro další roky navrhuje
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termín začátek kvartálu po uskutečněném MČR na další MČR (po provedení analýzy účasti na proběhlém
MČR).
▪ v SK připravují návrhy na řešení velikosti parketu pro postupové soutěže (jako součást všeobecných podmínek
pro soutěže v pravomoci divizí).
▪ vznáší požadavek na IS, aby u zadaných soutěží bylo možno umístit propagační materiál soutěže (pdf, link, …)
▪ na návrh Trenérské rady STM doplňuje rozšiřuje motivační bodování použité pro GOC (Stuttgart, GER, srpen
2018) i na soutěže J1 a J2 AOC (Schwechat, AUT, 16.-18.11.2018).
1.4. Viceprezident pro profesní věci
VpP informoval VR o:
▪ připraveném doškolovacím semináři v nové koncepci (dvoudenní, účast komise sportovců, testy porotců, …),
kterou bude navrhovat i pro další ročníky.
▪ činnosti komise rozhodčích (nové pravomoci) – převzetí technických prohřešků porotců (původně podáno
k DaSK)
1.5. Disciplinární a smírčí komise
Protože se dosud nepodařilo najít kandidáty na členství v DaSK, povinnost řešit disciplinární případy zůstává do doby
jemnování nové DaSK na VR. VR proto jmenovala pracovní skupinu ve složení HM, KF, OM (pracovní skupina si zvolila
za vedoucího OM), která bude připravovat podklady pro rozhodnutí VR v disciplinárních případech.
(hl.č.26 - 8/0/0)
1.6. Komise sportovců
Předseda komise sportovců informoval o jednáních komise sportovců – viz zápis ze 14.8.2018 na webu.
1.7. Dozorčí rada
Předseda DR informoval VR o:
▪ plánu kontrolní činnosti DR
▪ zřízení vlastní e-mailové adresy dozorci.rada@csts.cz
▪ připravovaném systému podávání podnětů DR, který bude součástí webové stránky a který bude dostupný pro
registrované uživatele stránek.
1.8. Rozhodčí rada:
Zástupce RR nebyl na jednání přítomen.
1.9. CDSS
DF informoval VR o:
▪ probíhající daňové kontrole CDSS, která se týká DPH v roce 2017 a která by měla být uzavřena v lednu 2019.
Jednání s FU vede VpE.
▪ Jednáních s ČTsport o pořadech pro zbytek roku 2018.

2. WDSF AGM, WDSF PD AGM a DSE AGA
Vzhledem k tomu, že dosud nejsou zveřejněny všechny zápisy z těchto jednání, odkládá se tento bod na příští jednání VR.

3. Mimořádná výroční konference 2018
Datum a čas: 4. 12. 2018, začátek 15:00.
Místo: VR schválila návrh KP na místo konání Týnec nad Sázavou a uložila KP a sekretariátu smluvně zajistit MVK
včetně jednání VR a potřebných ubytování a stravování.
(hl.č.27 - 8/0/0)
Příprava MVK:
a) VR jmenovala pracovní skupinu pro přípravu MVK ve složení KJ (zvolen jako vedoucí pracovní skupiny), KP a DF.
Úkolem pracovní skupiny je připravit informace pro členskou základnu, pozvánku, propagaci a shromáždit
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(netvořit) potřebné podklady pro jednání MVK.
(hl.č.28 - 7/0/DF)
b) VR rozhodla použít k hlasování MVK elektronický hlasovací systém, který se osvědčil při VK2018. K tomu
pověřuje OM objednat elektronický hlasovací systém a technicky zajistit jeho použití při MVK.
(hl.č.29 - 8/0/0)
c) VR ukládá Pr aktualizovat plán činnosti VR v návaznosti na konání MVK.
(hl.č.30 - 8/0/0)
UVR17-01: Příprava MVK – viz text bodů a) – c)
Z: a) KJ (+ PS) – viz text bodu a)
b)_OM – viz text bodu b)
c)_Pr – viz text bodu c)
T: postupně do MVK s kontrolou a doplněním na
každé VR
Dokumenty a materiály pro MVK budou projednány na dalším jednání VR.

4. Akce ČSTS
4.1. Soutěžní akce 2. pololetí (ČSTS i mezinárodní)
Ze strany VR jsou tyto akce zajištěny. Pokud se vyskytnou nové požadavky, budou je operativně řešit VpS, VpE, Pr a
ekretariát ve spolupráci s organizátory.
4.2. Kongres a Galavečer
Akce bude včetně porot řešena na dalším jednání VR.

5. Nové funkce IS a nový internetový portál ČSTS (VpE)
5.1. Přechod na nového poskytovatele internetového připojení
VpE zajistil přechod na nového poskytovatele internetového připojení, kterým je Google Ireland Limited, který má lepší
podmínky pro neziskové organizace.
Přepojení se bude provádět v 1. polovině září. V této době je třeba počítat s občasnými výpadky připojení na web ČSTS a
navazující agendy.
5.2. Nový internetový portál ČSTS
VpE zajišťuje zpracování specifikace pro objednávku, která kromě vizuální stránky musí řešit návaznosti na IS ČSTS
(databáze a navazující agendy). Současná jednání řeší právě problémy těchto návazností.
Pro usnadnění platebního styku uvnitř ČSTS se prověřuje možnost zřízení platební brány.
Po vyjasnění technických specifikací budou vyžádány cenová nabídky.
5.3. Nové funkce IS
Viz UVR01-04.

6. Strategie vzdělávání
Vzhledem k tomu, že lektorský sbor, který má jednání až po této VR a spolupracuje na této problematice, se tento bod
jednání přesunuje na další VR.
Projednání připraví VpP v tomto rozsahu:
▪ Nové požadavky EU, MŠMT, ČOV,
▪ Nové požadavky WDSF
▪ Nové formy vzdělávání včetně spolupráce s ČKF
▪ Potřebné úpravy dokumentů a nové dokumenty
▪ Plán kvalifikačích studií pro období 2019-2021

9/12

Český svaz tanečního sportu
Volební období 05/2017-2021

Zápis

VR17
Mikulov, 31. 8. 2018

7. Úprava dokumentů
7.1. FP02 Správní poplatky
VR schválila návrh VpE a KP na aktualizaci dokumentu FP02 Správní poplatky – viz příloha č. 3.
(hl.č.31 - 7/0/0)
7.2. FP10 Odměny na soutěžích
VpP stáhnul svůj návrh z projednávání. Bude ještě upraven a předložen na dalším jednání VR.
7.3. SA01 Směrná čísla – úprava bonifikací
VR schválila návrh VpS na úpravy bonifikací pro soutěže STL s AJS, kdy je v porotě 10 nebo 12 porotců, který mění
původní znění:
13 a více = 20%
11-12 = 10%
na:
12 a více 20%
10-11 = 10%
(hl.č.32 - 7/0/0)
Další navrhovaná úprava (uznávání tříd na MČR) - viz podklad VR15-Po21 (VpP) navazuje na navrženou úpravu SŘ, tzn.
bude řešena na prvním jednání po MVK. Navržená úprava SŘ se předává LK k zpracování podkladů pro MVK.
7.4. SC01 Poroty pro MČR a TL
Na návrh VpP byly projednány tyto změny pravidel pro tvorbu porot:
- §1.5 tabulka - zpětná úprava porot pro MČR v 10T po rozhodnutí VK2018 o jedné porotě na celou soutěž
v 10T
(hl.č. 41 - 6/0/0)
- §1.7.a) akceptování nových podmínek pro licence WDSF (licence A má jako podmínku úspěšné
absolvování GKT, který zahrnuje AJS)
(přejímá se bez hlasování)
- §1.7.b) zrušení podmínky pro zahraniční porotce – z jedné země jen jeden porotce – viz bod 8.7
- nový §1.9 - mimořádné použití zahraničních porotců při MČR (zapracování výjimky přijaté v bodu 8.8 pro
MČR SD ST/LA jako řádného znění doumentu)
(hl.č.39 - 6/0/0)
SC01 v upraveném znění je v příloze 4.

8.

Různé

8.1. Zdravotní prohlídky reprezentace
Odloženo na další jednání VR.
8.2. ČOV – studium sportovní diplomacie
Odloženo na další jednání VR.
8.3. Žádost D01 o dodatečnou nominaci páru Kopecký – Stehnová na WDSF WCh SD LA, Bratislava, 15.9.2018
VR schválila žádost D01 o dodatečnou nominaci páru Kopecký – Stehnová na WDSF WCh SD LA, Bratislava, 15.9.2018.
(hl.č.33 - 7/0/0)
8.4. Hýža, Pohlodek – protesty Véska
VR předává tyto protesty k přešetření a přípravě podkladů a doporučení pro rozhodnutí pracovní skupině pro disciplinární
řízení (viz bod 1.5).
(hl.č.34 - 6/0/0/VpE)
UVR17-02: viz text
Z: OM
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T: VR18
8.5. Hýža – streamové vysílání z TL Véska, 25/26.8.2018
Na návrh VpE VR rozhodla, že úhradu ubytování týmu TVCOM zajišťuje ČSTS.
(hl.č.35 - 7/0/0)
8.6. DSP Kometa Brno, TK Trend Ostrava – žádost o výjimku pro TL
VR udělila výjimku z SB02, bod 3, která umožňuje oddělit pro večerní část soutěží STL a TL pouze finále a z bodu 7, která
omezuje počet párů STL na 48. Tyto výjimky již byly použity na předchozích STL.
(hl.č.36 - 7/0/0)
8.7. Porota pro MČR-LA 2019
V souvislosti s nominováním porotců na MČR-LA 2019 VR zvážila možnost použít více zahraničních porotců z jedné
členské země WDSF. Toto pravidlo neodpovídá současné situaci ve světě (porotci se „rozptylují“ do jiných federací).
Na základě diskuse byly formulovány tyto návrhy a hlasování proběhlo takto:
a)

VpP: upravit dokument SC01 Tvoření porot pro MČR a TL tak, že se vypustí 2. podmínka v bodu 7.b)
„• v porotě jedné soutěže nesmí být více než jeden porotce z kterékoliv členské země WDSF.“
(hl.č.37 - 6/Pr/0)

b) Pr: zrušit dosavadní kroky při přípravě poroty pro MČR-LA 2019 pro porušení pravidel a začít tento proces znovu
(o návrhu se již nehlasovalo)
8.8. Porota pro MČR SD ST/LA 2018 a MČR F ST/LA 2018, Ústí n.L., 3.11.2018
VR schválila návrh VpP na výjimku z SC01 Poroty pro MČR a TL, která umožňuje pro tato MČR nahradit všechny
porotce ČSTS zahraničními porotci, kteří porotují současně probíhající WDSF ECh SD ST/LA, mají odpovídající licence a
projeví s účastí v porotě těchto MČR souhlas.
(hl.č.38 - 6/0/0)
8.9. Podmínka absolvování školení a testů z AJS pro porotce MČR a STL
V souvislosti s používáním AJS pro hodnocení MČR a STL VR rozhodla:
a)

VR v souladu s Kvalifikačním řádem ČSTS §11.2, 3. odrážka doplňuje podmínku pro prodloužení licence porotců
tř. I o „absolvování školení pro absolutní systém hodnocení (AJS) v rámci školících akcí ČSTS, nebo WDSF
včetně praxe.“
(hl.č.40 - 6/0/0)

b) Ukládá VpS a LK dořešit dopady změny SB02 Taneční liga, které zavedly STL pro další kategorie, na KŘ a jeho
přílohy a SC01 Tvoření porot pro MČR a TL i v souvislosti s používáním AJS na MČR a STL.
(hl.č.42 - 6/0/0)
UVR17-03: Zveřejnění nové podmínky pro prodlužování licencí porotce tř. I.
Z: VpP, komunikace
T: VR18
UVR17-04: Dořešení úprav dotčených dokumentů po zavedení STL v dalších kategoriích a používání AJS.
Z: VpS, Pr (LKo)
T: VR18
Nejmenovité úkoly jsou určeny pro sekretariát.
Jednání bylo ukončeno v 19:30.
Zapsal: P. Odstrčil
Přílohy:
1. Stano: GDPR – Systémová analýza – spolek
2. Stano: GDPR – Systémová analýza – korporace
3. FP02 Správní poplatky
4. SC01 Poroty pro MČR a TL
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Rozdělovník:
Členové VR s rozdělovníkem úkolů
RR
DR
LK
KoS
Pověřenec pro ochranu osobních údajů (Mgr. T. Stano)
Předsedové divizí
Redakce
Sekretariát (archiv)
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