Český svaz tanečního sportu
Volební období 05/2017-2021

Zápis

VR21
Týnec n.S., 4. 12. 2018

Přítomni: Odstrčil Petr (Pr), Tejc Pavel (VpE), Dvořák Martin (VpS), Felcman Radek (VpP), Dávidek František (DF),
Horník Miroslav (HM), Kojetín Pavel (KP), Kroupa Jan (KJ), Odstrčil Martin (OM), Karásek Filip (KoS), Vrána Jiří (DR).
Program jednání:
0. Kontrola úkolů
0.1. Úkoly z MVK
0.2. Úkoly z VK
0.3. Úkoly tohoto volebního období
1. Činnost v uplynulém období
1.1. Prezident, viceprezidenti pro ekonomiku, sport a profesní věci, CDSS
1.2. Komise sportovců
1.3. Dozorčí rada
2. Mimořádná výroční konference 2018
3. Úpravy dokumentů
3.1. Návrhy na úpravu dokumentů v pravomoci VK
3.2. Dokumenty v pravomoci VR
3.2.1. Úpravy navazující na úpravy dokumentů v pravomoci VK
3.2.2. Úpravy dle návrhů VR a návrhů podaných MVK (MVK neřeší)
3.2.3. LK předáno k dopracování
4. Různé
4.1. TK Chvaletice – žádost o podporu formace
Podklady z předchozích jednání:
VR20_Po10 Záznam z jednání s webmasterem
Podklady k projednání distribuované na místě jednání:
VR21_Po01: RR – Zpráva RR
VR21_Po02: DR – zpráva DR
VR21_Po03: DR – stanovisko k platnosti volby delegátů
VR21_Po04a: DaSK – DŘ, návrh revize
VR21_Po04b: DaSK – návrh DŘ, dodatek
VR21_Po05: Kučera - Galavečer
VR21_Po06a: Pavelková – žádost o podporu formace na ME (Sochi, červen 2018)
VR21_Po06b: sekretariát – vyřizování pozvání TK Chvaletice (nesouhlas s tvrzeními D. Pavelkové)
VR21_Po07a: Kusicka – komentář k MVK
VR21_Po07b: Kusicka – dotazy k MVK
VR21_Po08a: Pr_seznam navrhu
VR21_Po08b: Komise pro zpracování návrhů – třídění návrhů a návrhy jejich projednání
Jednání bylo zahájeno v 10:15.
Hlasování uváděno ve tvaru PRO/PROTI/ZDRŽEL SE/MOMENTÁLNĚ NEPŘÍTOMEN).
Program jednání byl doplněn a schválen. Pořadí projednávání jednotlivých bodů je dáno číslem hlasování.
(hl.č.1 - 8/0/0/VpE)

0. Kontrola úkolů
0.1. Úkoly z MVK
0.2. Úkoly z VK
0.3. Úkoly tohoto volebního období
UVR01-04: Elektronizace agend členské přihlášky, přestupy, žádosti o licence, evidence párů
VR19: Do provozu byla uvedena agenda:
- Propozice – startovné a vstupné
VR doplnila zpracovávané agendy a stanovila jejich prioritu takto:
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- GDPR - A
- Rozhraní ke sčitatelským programům – A
- Rozpracované agendy v soutěžní oblasti:
· Link na propagační materiál nebo webovou stránku u propozic soutěží – A
· Uvádění sponzora/podporovatele v propozicích – A
- Žádosti o licence – B
- použití QR kódu pro platby - B
- podávání námětů pro DR - B
- přiřazení trenérů ke KČ – B
VR21: po společném jednání (podklad VR20_Po10) byl doplněn seznam agend, které je třeba dořešit (mimo
výše uvedené priority B):
Systém

Agenda

Obsah

zadavatel

priorita

termín

Členská
databáze

Zdravotní prohlídky

Prodloužení na 2 roky

MD

A

181231

Osobní údaje

Údaje pro zveřejnění dle
GDPR a smluv s KČ

MD

A

181231

Údaje editované a povolené
ke zveřejnění
„registrovaným“ uživatelem
vč. sponzorů/podporovatelů
párů

MD

Osobní zařazení, párové
zařazení, nejvyšší dosažená
třída

VpS

rozdělení tříd Dospělých a
Seniorů

VpS

zadávání bodů ze soutěží v
zahraničí

VpS

STM

FB

členové NRT (páry/IČ)

VpS

komise sportovců

MJ

PR a Vp

MJ

Soutěžní a
kvalifikační údaje

Ekonomický
systém

Pokladny

181231

KČ, divize (filtr)

MJ

WWW

Struktura stránek

Důležité informace rozdělit
na sekce pro VpS, VpE, VpP
a jiné

Pr

Soutěžní
systém

Propozice

Editace – řadit soutěže dle
kategorií a tříd

KP

190331

Editace naplánovaných
soutěží

KP

190131

Seznam přihlášených –
doplnit počet párů a počet
startů

KP

190331

Ostatní sdělení – umožnit
editaci

KP

190331

Zveřejňování
sponzorů/podporovatelů páru

KP

Link nebo propagační
materiál (pdf)

KP

API pro sčitatelské
programy
Reprezentace

Členství v NRT

Pr
Potvrzování členství – IČ i
KČ

FB

Potvrzování nominací

FB

A

181231
181231

A

dle
MVK
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FB

181231

Doplnění úkolu: doplnit tabulku v chybějících položkách a dále sledovat mimo zápis
Z: viz tabulka (zadavatel)
T: termíny a priorita VR22
UVR20-03: Návrh odměny pro úspěšné reprezentanty za výsledky v roce 2018.
VR21: VR schválila návrh VpS a VpE k odměnění nejúspěšnějších reprezentantů v roce 2018:
- David Odstrčil – Tara Bohak za 2.místo na ME-10T, 5.místo na MS-10T a 11.místo na MS-ST
odměna ve výši 120.000,- Kč
- Jakub Brück – Anna Riebauerová za 11. místo na ME-Y-LA a 11. místo na MS-Y-LA
odměna ve výši 50.000,- Kč
- Vít Domorád – Simona Tejcová za _8. místo na MS-SD-ST a _6.místo na ME-SD-ST
odměna ve výši 40.000,- Kč
- Michal Mládek – Šárka Hessová za 3. místo na MS-PD-Sen1-ST
odměna ve výši 40.000,- Kč
s tím, že 200.000,- Kč bude použito z rozpočtu NRT a 50.000,- z rozpočtu STM.
(hl.č.2 – 6/0/Pr, KP,OM)
Úkol (VpS, VpE) splněn.

1. Činnost v uplynulém období
1.1. Prezident, viceprezidenti pro ekonomiku, sport a profesní věci, CDSS
Vzhledem ke krátkosti období od VR20 bylo od tohoto bodu upuštěno.
1.2. Komise sportovců
Předseda KoS informoval VR o návrhu KoS na úpravu Statutu komise sportovců, která řeší:
▪ zkrácení volebního období na 2 roky,
▪ úpravu podmínek pro členství v KoS (platná soutěžní licence v době volby).
Tímto řešením by se předešlo problémům s funkčnosti komise po ukončení soutěžní registrace více členů.
1.3. Dozorčí rada
Předseda DR informoval VR o:
▪ Zprávě DR – viz podklad VR21_Po02. Tato zpráva je součástí materiálů pro MVK jako podklad č. 3.
▪ Stanovisku DR k volbě delegátů na mimořádnou VK a konání „mimořádné“ VK 2018 – viz podklad
VR20_Po03.
Tento materiál zpracovala DR na žádost VR. Vzhledem k tomu, že stanovisko DR uvádí skutečnosti, na které
do doby konání MVK (za cca 3 hodiny) již VR nedokáže reagovat, VR nezaujala k tomuto dokumentu žádné
stanovisko a bude se jím, případně situací, která vznikne na MVK zabývat na dalším zasedání VR

2. Mimořádná výroční konference 2018
VR zkontrolovala připravenost akce a konstatovala, že MVK je řádně připravena.
VR zařadila mezi podané návrhy ještě:
▪ návrh KoS – úprava Statutu komise sportovců (blíže viz bod 1.2)
▪ návrh VpP – úprava KŘ pro rozdělení licencí trenérů na ST a LA
▪ návrh VpS – úprava snižování kategorie

3. Úpravy dokumentů
3.1. Návrhy na úpravu dokumentů v pravomoci VK
Na MVK byly připraveny úpravy těchto dokumentů:
▪ Stanovy:
- čl.6.3 - doplnění povinností KČ zajistit trenéry (navazuje zpracování nových smluv s KČ, příp. úprava KŘ)
3/5

Český svaz tanečního sportu
Volební období 05/2017-2021

Zápis

VR21
Týnec n.S., 4. 12. 2018

- čl.8.3 – doplnění Směrnice pro OOÚ
▪ Statut komise sportovců:
- změna v délce volebního období a podmínek volby
▪ Jednací řád:
- prodloužení lhůty pro zpracování a zveřejnění zápisu z VK
▪ Finanční řád:
- zařazení nové přílohy FP11 Rozpočet CDSS (navazuje zpracování nové FP11)
- doplnění §9.9 limitující VR
▪ Soutěžní řád:
- úprava §5.4 – rozšíření pravomoci schvalovatelů propozic o omezení počtu soutěží
- úprava §9.2.b) – potvrzování tříd (navazuje doplnění SA01)
- §10.3 – formální úprava přechodu do nižší kategorie
- §15.7 délky tanců vyčlenit do SA01 (navazuje doplnění SA01)
- §18.2 – upgrade podmínek zdravotních prohlídek
▪ Kvalifikační řád:
- §8.1 – formální úpravy tříd a disciplín
- §8.1 – rozdělení licencí trenérů na STT a LAT (jako u porotců)
- nové ustanovení definující kvalifikaci trenérů v klubech (příloha)
Úpravy těchto dokumentů podle rozhodnutí MVK provede LK.
UVR21-01: Úpravy dokumentů přijatých na MVK
Z: PR (LK)
T: 17.12.2018 (zajištění účinnosti od 1.1.2019)
3.2. Dokumenty v pravomoci VR
3.2.1. Úpravy navazující na úpravy dokumentů v pravomoci VK
Připravená doplnění dokumentů v pravomoci VR, která navazují na úpravy dokumentů v pravomoci VK:
▪ Smlouvy s KČ – úprava (povinnost zajistit trenéry)
▪ FP11 Rozpočet CDSS - nový
▪ SA01 úprava zahrnující:
- definice soutěží pro potvrzování tříd - navazuje na §9.2.b)
- délky tanců – navazuje na §15.7
3.2.2. Úpravy dle návrhů VR a návrhů podaných MVK (MVK neřeší)
▪ FP06 Podmínky pro reprezentaci (podklad VR20_Po02)
- náhrady cestovních nákladů trenérů reprezentantů
▪ FP10 – úprava odměňování porotců (D08-6)
▪ SA01 – další úpravy:
- A.1 body za postup pro soutěže s více než 15 páry (D08-5)
- D.1 neomezovat počet párů na MČR Juniorů a Mládeže (IDT-5)
- D.2 omezení počtu párů na TL (D08-8 zrušit u Juniorů a Mládeže, IDT-2 nechat na pořadateli)
- F.2 bonifikace nad 48 párů v případě limitování nemají smysl (IDT-4)
▪ SB02:
- na soutěžích STL a TL neupřednostňovat nejvyšší třídy (IDT-3)
- v soutěžích TL dospělých povolit pouze M, maximálně A (D08-8)
▪ NŘ – řešení formací (D08-7)
▪ PŘ – hostování nan MČRdr (IDT-1)
3.2.3. LK předáno k dopracování
▪ Disciplinární řád (návrh DaSK vč. dodatku viz podklady VR21-Po04a,b)
▪ OA01 Organizační schéma
▪ OA05 Spisový a archivační řád
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▪ OS01 Standardní podmínky soutěží v pravomoci divizí
UVR21-02: Vytvoření plánu zpracování úprav dokumentů v pravomoci VR a zpracování dokumentů, které vyžadují
účinnost od 1.1.2019
Z: PR (LK)
T: VR22

4.

Různé

4.1. TK Chvaletice – žádost o podporu formace
VR se seznámila s problémem zajištění výjezdu TK Chvaletice na ME f ST, které se uskutečnilo v Soči, RUS, 25.2.2018 a
žádostí o úhradu vzniklých vícenákladů ve výši 18.000,- Kč.
Žádost bude řešit VpE v rámci své pravomoci z prostředků na sekretariát ČSTS.
Nejmenovité úkoly jsou určeny pro sekretariát.
Jednání bylo ukončeno ve 14:15.
Zapsal: P. Odstrčil
Rozdělovník:
Členové VR s rozdělovníkem úkolů
RR
DR
KoS
Pověřenec pro ochranu osobních údajů (Mgr. T. Stano)
Předsedové divizí
Redakce
Sekretariát (archiv)
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