Český svaz tanečního sportu
P. Odstrčil, leden 2019

Dokumenty ČSTS

Legislativní změny od 1.1.2019
Legislativní změny od 1.1.2019
Dokument
Stanovy

Část
nový čl.6.2.e)

nový čl. 8.3.n)

Statut komise
sportovců

upravený §2.1

Jednací řád

upravený §6.15

Finanční řád

nový §9.9

upravený §2.9

nový §10.2, FP11

Změna
Kolektivní členové ČSTS mají povinnost zajistit trenéra
s požadovanou kvalifikací

Komentář
Schválil
▪ nově definovaná povinnost KČ, která má zajistit MVK
odbornost vedení tréninkového procesu
181204
▪ bude řešit nová příloha KŘ
▪ budou upraveny smlouvy s KČ
Směrnice pro ochranu osobních údajů
▪ návaznost na GDPR
▪ materiály pro KČ byly přednášeny na DS2018
(Stano) a jsou na webu ČSTS/Informace//Důležité informace/Dopad GDPR na KČ
Zkrácení volebního období na 2 roky
MVK
181204
Podmínka soutěžní licence jen pro kandidaturu
▪ zůstává podmínka členství v ČSTS po celou
dobu funkce
Prodloužení doby zpracování zápisu z VK na 14 a zveřejnění
MVK
na 21 dní.
181204
Omezení pro VR (nákupy nemovitostí, úvěry, investice nad
MVK
0,5 mil.Kč)
181204
Struktura účetnictví CDSS

FŘ – FP01
Příspěvky

úprava

Dokončení úprav pro přesun pravomoci určit příspěvky na
VK

FŘ – FP02
Správní poplatky
FŘ – FP03
Startovné
FŘ – FP07
Účetní osnova, ..
FŘ – FP08
Metodika
prezentace hosp.
FŘ – FP09
Granty a dotace
FŘ – FP10
Odměny na
soutěžích
FŘ – FP11
Struktura
účetnictví CDSS

úprava

aktualizace pro rok 2019

úprava tabulky

zavedené STL ve výši MČR

nový dokument

převzetí účetní osnovy pro malé organizace a zavedení
nového analytického členění (nová střediska, projekty)
prezentace formou středisek a časového srovnání
jednotlivých roků

nový dokument

▪ jen formální úpravy
▪ upřesnění trenérských licencí dle úpravy KŘ
(jen jeden poplatek)
▪ úpravy SS

aktualizace
úprava
nový dokument

VR
181213
VR
180831
VR
181213
VR
181109
VR
181109
průběžně
VpE
VR
180419

zavedení odměn STL JaM, Sen
připravuje se

účinnost
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Soutěžní řád

SŘ – SA01
Směrná čísla

úprava §5.4

Pravomoc schvalovatele propozic omezit počet soutěží

úprava §9.2.b)

▪ úprava osobních tříd, počtu bodů a finále při vytvoření no- osobní třídy navazují na KŘ
vého páru
▪ osobní třídy Seniorů
▪ potvrzování třídy – odkaz na SA01

úprava §15.7

délky tanců převedeny do SA01

úprava §15.11

úprava slučování soutěží Jun I+II, Děti I+II

nedořešená je třída E

úprava §18.2

periodicita zdravotních prohlídek upravena na dva roky

úprava D.1

úprava počtu párů na soutěžích MČR (odkaz na SB02)

nový A.5

hranice potvrzování osobních tříd (odkaz z SŘ §9.2.b)

nový B.2

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

není zcela jasné, bude ještě třeba prověřit a ověřit MVK
u jiných sportů
181204
návrhy na změny u Jun I neprošly
VR
180419
VR
181213

úprava A.1
úprava D.1
úprava b. 3
nový b. 7
SŘ – SB02
Taneční liga

MVK
181204

úprava přechodu do nižší kategorie

úprava b.4
vypuštění b.5
úprava b.6

převzetí délky tanců ze SŘ §15.7
Pd dle mezinárodních pravidel
zvýšení hranice na TL z 24 na 36
úprava postupového klíče místo omezení počtu párů
nový bonifikační systém postupových soutěží (KoS)
úprava postupových bodů (D08)
počet párů na MČR

přenesení výběru nasazených do Směrných čísel D.1,2
(SA01)
převzetí pravidel řešících rovnost v pořadí RLČR z dříve
publikovaných samostatných rozhodnutí VpS
úprava harmonogramů soutěží
úprava postupového klíče pro STL

SŘ - SC01
úprava tabulky §2.1
Tvoření porot pro
MČR a TL

▪ doplněno tvoření pro STL JaM a Seniorů
▪ upraveny poroty pro STL Dospělých

Nominační řád

▪ omezení nominace na finalisty MČR
▪ pokud nestačí finále MČR, použije se RL
▪ řešení formací (návrh D08)

úprava §2.3

jen formální úprava

MVK
181204
VK180518

úprava §10.3

úprava D.2

SŘ – SA05
RL ČR

někdo musí mít „zdravý rozum“

po vyhodnocení MČR2019

umožňuje vyvrcholení soutěží v galavečerech

VK180518

účinnost
200101
účinnost
200101
VR
180419
VR
181213

při více než 48 párech zůstává postupový klíč pro
48 párů (garantuje pořadateli nezvýšení počtu kol)
▪ navazuje na otevření STL JaM, Sen
VR
▪ porotci pro MČR
181213
účinnost od
190401
řešení nedostatečné úrovně pro reprezentaci
VR
180719
účinnost
190401
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▪ formální úpravy
▪ rozdělení trenérských licencí na STT a LAT

Kvalifikační řád

úprava §8.1

KŘ – KP09
Kvalifikace
trenérů KČ
Přestupový řád

nový dokument
úprava §4.4

Iniciátorem hostování je nový KČ

Disciplinární řád

revize dokumentu

návrh DaSK

OA01 –
Organizační
schéma
OB08 – Výroční
ceny
OS01 –
Stand.podmínky
soutěží
v pravomoci divizí
OS03 Stand.podmínky
pro soutěže WDSF

nový dokument

▪ nedotažené rozdělení tříd porotců (E, ..)
připravuje se

MVK
181204
účinnost
190401

sjednocení postupů pro dlouhodobé hostování a
přestupy

VK
180519
VR
190401
rozhodnutí
nové VR

nový dokument

řeší výroční ceny v kategoriích Hvězdy,
Vycházející hvězdy a Síň slávy
navazuje na návrh D08

VR
181030
účinnost
190901

nový dokument

řeší obecné podmínky soutěží WDSF a DSE

VR
181030

nový dokument

Dle změn dokumentů ČSTS nabývajících účinnost 1. 1. 2019 a plánu úprav dokumentů pro rok 2019 sestavil P. Odstrčil.
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