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Zápis z jednání
VR 07
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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
Přítomni: Martin Dvořák (Pr), Michal Drha (VpS), Filip Karásek (VpV), Martin Odstrčil (VpP), Jakub
Dávidek (JD), Marcel Gebert (MG), Miroslav Hýža (MH), Jaroslav Krtička (JK), Pavel Sluka (PS)
Hosté: Jan Durdovič (DR)
Omluveni:
Program jednání:
1. Kontrola předešlých úkolů
1.1. Úkoly z MVK
UMVK2019-01: Externí finanční audit
UMVK2019-02: Zpráva o hospodaření 2018
UMVK2019-03: Odvolání DaSK
1.2. Úkoly z předchozího volebního období
UVR01-04 (VR19, VR21): Elektronizace agend členské přihlášky, přestupy, žádosti o
licence, evidence párů
UVR40-01: Žádost o soutěže WDSF 2020 – TK Trend Ostrava
UVR40-02: Účetnictví 2019
UVR40-06: Předání agend nové VR
UVR40-07: Přehled rozhodnutí WDSF AGM2019
UVR40-09: Formulář pro podávání protestu (SA06)
UVR40-10: SB02b – Titulární akce
UVR38-1: Žádost o soutěže WDSF 2020 – Petr Barnat
UVR27-1: OS05 – Standardní podmínky spolupráce ČSTS s CDSS
UVR40-11: Příloha 1 – Přehled neukončených úkolů VR (z období 2016-2018)
1.3. Úkoly z tohoto volebního období
UVR02-03: KoS – Udělení přístupu k webu
UVR02-07: Změna místa konání MČR STT 2020 – smluvní zajištění
UVR02-08: DR – Předložení výpisu z účetního deníku a hlavní knihy
UVR02-09: DR – Předložení podkladů ve věci kontroly č. 6 Kontrolního plánu na rok 2019
UVR02-12: Vytvoření obecných smluv mezi ČSTS a druhou osobou
UVR03-2: DSE Children European Grand Prix – Stanovisko VR
UVR03-3: Stanovy ČSTS
UVR03-8: KoS – Etický kodex
UVR03-9: KoS – Pozměňovací návrh soutěžního přihlašovacího systému
UVR03-10: CDSS – Jednání s případnými investory
UVR03-11: FP06 – Podmínky pro reprezentaci
UVR04-02: Směrnice na výběrové řízení
UVR04-03: Nároky na WDSF poplatky
UVR06-01: Vytvoření archivu dokumentů
UVR06-02: Václav Kosmák – Žádost o změnu přílohy FP10
UVR06-03: Marek Hila – Žádost o změnu místa a data konání TL
UVR06-04: Petr Bartuněk – Žádost o projednání a schválení studia I. třídy na FTVS UK Praha
od roku 2021
UVR06-05: Martine Herodek – Připomínky k SŘ
UVR06-06: Olympijské festivaly 2020
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UVR06-07: Lenka Tarabová – Lékařské prohlídky, Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti
2. Činnost v uplynulém období
2.1. Viceprezident pro sport
Začátek jednání: 13.1.2020, 9:00
Jednání se účastnilo 9 členů VR a 1 host. Z jednání se v 9:15 z hovoru odpojil MG a opět připojil v 10:47
a v 9:43 z hovoru odpojil PS a opět připojil 10:37.
Hlasování je uváděno ve tvaru PRO/PROTI/ZDRŽEL SE.
Program jednání byl schválen. Pořadí projednávání jednotlivých bodů je dáno číslem hlasování.
(hl.č.1-9/0/0)

1. Kontrola předešlých úkolů
1.1. Úkoly z MVK
UMVK2019-01: Externí finanční audit
VR02: VR uskuteční audit zadaný MVK pro 2018 až na základě výsledků auditu č. 1
(Specializovaná prověrka současného stavu hospodaření odborným posudkem), který
zadává Ing. Lubomíru Palovi (auditor č. o. 1701) dle zaslané nabídky s odměnou v paušální
výši 20.000 Kč plus DPH plus náhrada cestovních a jiných účelně vynaložených výdajů (viz
příloha 1).
VR03: MH informoval VR o probíhajícím auditu č. 1 – Specializovaná prověrka současného
stavu hospodaření odborným posudkem. Lubomír Pala kontaktoval sekretariát a bývalou
účetní CDSS – paní Ferenčíkovou.
VR04: Pr informoval VR o probíhajícím auditu č. 1. Dne 4.12.2019 proběhne schůzka se
zástupcem sekretariátu Janem Musalem a Lubomírem Palou.
VR05: Tento úkol nebyl na jednání řešen.
VR06: Pr informoval VR o probíhajícím auditu a proběhlou schůzkou 4.12.2019 mezi JM a
LP. Pr informoval VR o následné schůzce, která se uskuteční mezi Pr a LP.
VR07: Pr informoval VR o probíhajícím auditu a přibližným termínem ukončení řízení
k 31.1.2020.
Z: Pr
T: 31.1.2020

UMVK2019-02: Zpráva o hospodaření 2018
VR02: Projednávání tohoto úkolu bylo VR odloženo k termínu dokončení externího
finančního auditu.
VR03-07: Tento úkol nebyl na jednání řešen.

UMVK2019-03: Odvolání DaSK
VR02: VR odvolala DaSK. Následný postup bude řešen na dalším jednání VR.
VR03: Viz bod 2.5. tohoto zápisu.
2

ČSTS
Volební období 2019/2023

Zápis z jednání
VR 07

Skype
13. 1. 2020

VR04: VpV informoval VR o přijatých souhlasech s kandidaturou navrhovaných členů do
DaSK. Souhlas s kandidaturou zaslal Jindřich Činčura. Lucie Blažková a Josef Koubek s
kandidaturou nesouhlasí. VR navrhne další 3 členy DaSK do příštího jednáni VR.
VR05: Tento úkol nebyl na jednání řešen.
VR06: VpV informoval o stažení souhlasu s kandidaturou Jindřicha Činčury na vlastní
žádost a následném vložení výzvy ke kandidatuře do DaSK na web ČSTS, na základě které
se přihlásil tento kandidát: Lukáš Hojdan.
VR navrhla další potenciální kandidáty, které kontaktuje do dalšího jednaní VR: Jindřich
Činčura (opětovně), Lucie Blažková (opětovně), Miroslav Horník, Jana Hradilová, Jan
Kohout a Petr Pohlodek.
VR07: VpV informoval VR o přijatých souhlasech s kandidaturou do DaSK. Souhlas
s kandidaturou do dnešního dne zaslal Lukáš Hojdan, Michaela Riedlová a Petr Pohlodek.
VR schválila tyto 3 kandidáty. VR ukládá sekretariátu písemně informovat nové členy DaSK.
Z: sekretariát (JK)
T: ihned

Úkol splněn.

(hl.č.2-9/0/0)

1.2. Úkoly z předchozího volebního období
UVR01-04 (VR19, VR21): Elektronizace agend členské přihlášky, přestupy, žádosti o licence,
evidence párů
VR02: VR bere tento úkol na vědomí a bude jej sledovat na dalších jednáních VR (viz
příloha 2).
VR03-05: Tento úkol nebyl na jednání řešen.
VR06: Pr ukládá VpS a VpP zpracováním tohoto úkolu a jeho případného doplnění do
dalšího jednání VR. Dokument je přílohou 2 zápisu jednání VR02.
VR07: Úkol nadále trvá.
Z: VpS, VpP, Pr
T: Další VR

UVR40-01: Žádost o soutěže WDSF 2020 – TK Trend Ostrava
VR02: Tento bod programu je z důvodu probíhajícího uzavírání účetnictví minulé VR a
k nevyjasněným okolnostem vzniku smluv a kolizím v termínech schvalování některých
soutěží a účinnosti Organizační směrnice OS03 přesunut na další jednání VR.
VR03: Tento úkol nebyl na jednání řešen.
VR04: VR se rozhodla prominout veškeré pohledávky vůči organizátorům WDSF IO v roce
2019, protože organizátoři těchto soutěží uspěli ve VŘ v květnu roku 2018 a změny
podmínek soutěží proběhly až v listopadu 2018. Uzavřené smlouvy neodpovídaly
podmínkám VŘ. Chronologicky:
Zápis VR15, bod 4.2.3. – Výběrové řízení
Zápis VR17, UVR15-06 –Vypracování a uzavírání smluv
Zápis VR19, bod 6.1.3. – Nové podmínky
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VR schvaluje žádost TK Trend Ostrava o soutěže dle žádosti viz příloha 1. Na základě této
žádosti vytvoří sekretariát smlouvu s organizátorem pro uskutečnění této akce. VR bude
vývoj sledovat na dalším jednaní VR.
Z: VpS, sekretariát (JK)
T: další jednání VR

VR05: Tento úkol nebyl na jednání řešen.
VR06: Pr informoval VR o přípravě smluv, které jsou nyní u legislativní komise. Smlouvy
budou připraveny na dalším jednáni VR.
VR07: VR ukládá VpS dořešit smlouvu tak, aby na příštím jednání VR byla připravena
k podpisu. Zároveň ukládá sekretariátu, v případě odsouhlasení DR, Pr a VpS, zahájit
jednání s organizátorem.
Z: VpS, sekretariát (JK)
T: další jednání VR

(hl.č.3-8/0/0)

UVR40-06: Předání agend nové VR
Citace bodu 3. zápisu VR40: „VR ukládá odstupujícímu Pr a viceprezidentům vypracovat
předávací protokoly pro jimi řízené agendy a provést jejich předání do 30.11.2019.“
VR03: VR bere tento bod na vědomí a bude jej dále sledovat na příští jednání VR 2.12.2019.
VR04-06: Úkol nadále trvá.
VR07: Pr informoval VR o tom, že sekretariát prozatím obdržel protokol o předání od Pr a
VpS. Pr ukládá sekretariátu kontaktovat zbylé statutáry o podepsaní tohoto protokolu do
příští VR.
Z: sekretariát (JK)
T: další jednání VR

(hl.č.4-8/0/0)

UVR40-07: Přehled rozhodnutí WDSF AGM2019
Citace bodu 5.1. zápisu VR40: „Pr předložil VR přehled rozhodnutí (viz podklad VR40_Po01),
které je byly přijaty na WDSF AGM v červnu 2019. VR tento přehled předává nové VR k
zapracování do legislativy ČSTS.“
VR03-05: Tento úkol nebyl na jednání řešen.
VR06: Pr informoval VR o změnách v pravidlech soutěžního oblečení WDSF a zadává VpS
zapracování těchto změn do soutěžního řádu ČSTS. Další změny se budou řešit na dalším
jednání VR.
VR07: Úkol nadále trvá.
Z: VpS, Pr, LK
T: další jednání VR
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UVR40-09: Formulář pro podávání protestu (SA06)
Citace bodu 5.3. zápisu VR40: „VR schválila návrh VpS na formulář pro podávání protestu
na soutěžích. – viz př. č.4. Zařazení do struktury dokumentů bude provedeno na další VK.“
VR03-05: Tento úkol nebyl na jednání řešen.
VR06-07: Úkol nadále trvá.
Z: Pr, LK
T: další jednání VR

UVR40-10: SB02b – Titulární akce
Citace bodu 5.4. zápisu VR40: „VR schválila návrh VpS na výpočet pořadí u MČR10T, u
kterých se pořádají jen samostatné MČR ve STT a v LAT – viz př. č.5. Tento dokument bude
dále rozpracováván v souladu s rozhodnutím VK2019 na přepracování dosud platného
SB01.“
VR03: Tento úkol byl spojen s úkolem UVR02-04: KoS – Vyhodnocení ostatních kategorií
na vybraných titulárních soutěžích. Úkol bude dále řešen na dalším jednání VR.
VR04-05: Úkol nadále trvá.
VR06: VpS informoval VR o připravovaném MČR seniorů. Výsledek jednání bude znán na
dalším jednaní VR.
VR07: VpS informoval VR o návrhu konání MČR seniorů 10T a taneční ligy juniorů a mládeže
8.5.2020 a souhlasí s přidělením organizátorovi Fuego Říčany.
Z: VpS
T: ihned

Úkol splněn.

(hl.č.5-8/0/0)

UVR38-1: Žádost o soutěže WDSF 2020 – Petr Barnat
Citace bodu 5.2. zápisu VR38: „VR s chválila žádost P. Barnata o zajištění titulární soutěže
WDSF PD Master I ST a soutěží WDSF WRLT pro akci MTF Ústí nad Labem, 7.11.2020“
VR04: VR bere tento úkol na vědomí a bude se jím zabývat na dalším jednání VR na základě
bodu 4.4. tohoto zápisu a na základě zjištění významnosti titulární akce pro ČSTS.
VR05: Tento úkol nebyl na jednání řešen.
VR06: VR schvaluje žádost Petra Barnata o soutěže WDSF PD Master I ST a soutěží WDSF
WRLT pro akci MTF Ústí nad Labem, 7.11.2020 viz příloha 1. Na dalším jednání proběhne
schválení smluv.
VR07: Úkol nebyl na jednání řešen.
Z: VpS
T: další jednání VR
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UVR27-1: OS05 – Standardní podmínky spolupráce ČSTS s CDSS
Citace bodu 5.2. zápisu VR38: „VR nebude řešit tento dokument a doporučuje jej zpracovat
až po VK2019, protože nechce nově zvoleným orgánům určovat způsob a metody práce“
VR04: VR ukládá Pr vytvořeni této směrnice
VR05-07: Úkol nadále trvá.
Z: Pr, LK
T: 30.4.2020

UVR40-11: Příloha 1 – Přehled neukončených úkolů VR (z období 2016-2018)
VR06: VR bere na vědomí přílohu č. 1 zápisu VR40 z 30.10.2019. Pr zadává všem členům
VR aby prošli tuto přílohu a rozdělili si práci dle sekci viz příloha 2. Na další VR budou
zodpovědní členové VR za jednotlivé sekce informovat o postupu.
VR07: VR ukládá Pr a VpV připravit souhrn stavu neukončených úkolů a jeho delegování
případným členům VR.
Z: Pr, VpV
T: další jednání VR

(hl.č.6-7/0/0)

1.3. Úkoly z tohoto volebního období
UVR02-03: KoS – Udělení přístupu k webu
VR02: KoS žádá VR o přístup od webmastera. Na dalším jednání VR rozhodne, který typ
přístupu KoS získá.
VR03: VR schválila možnost využití informačního systému ČSTS pro potřeby KoS –
internetové volby/hlasování a udává webmasterovi za úkol udělení přístupu do sekce
informačního systému předsedovi KoS.
VR04: Předseda KoS vypracoval zadání webmasterovi ČSTS ohledně elektronických
voleb a anket. Po telefonické konzultaci je navržen následující postup:
1. fáze – Vypracování kódu na hlasování na webu ČSTS s umístěním odkazu ve sloupci
vlevo nebo vpravo. Hlasování pro členy ČSTS bude probíhat po přihlášení se jménem a
heslem na web ČSTS, hlasování pro veřejnost bez autentizace. Technicky musí být
zabezpečeno, aby každé hlasovaní nebo volba mohla být provedena jen jednou.
Hlasovat se bude výběrem z možností. Termín 1. kvartál 2020.
2. fáze – Po odzkoušení anket následné vyřešení autentizace přihlášených
dvoustupňovým procesem (přihlášení a autentizace zaslaným přiděleným
bezpečnostním kódem). Při volbách bude použita následná anonymizace výsledku,
tedy v databázi bude uloženo pouze, že daný člen volil. Termín 2020.
Z: KoS, webmaster
T: 1. kvartál 2020

VR05-07: Úkol nadále trvá.
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UVR02-07: Změna místa konání MČR STT 2020 – smluvní zajištění
VR02: VR se na základě žádosti dohodla na novém organizátorovi MČR STT 2020, který
slíbil dodržet původně schválený termín 29.2.2020. Nově schválený organizátor MČR STT
2020 je TK Gradace Kroměříž.
VR03: Z důvodu nedodání smluv určených ke schválení byl tento bod jednání přesunut na
příští jednání VR.
VR04: VpS seznámil VR s následujícím postupem:
1) VpS připraví smlouvy s organizátory soutěží
2) Smlouvy přepošle dozorčí radě
3) Po kontrole DR VR schválí finální znění a doporučí Pr smlouvu podepsat.
VR navrhuje tento postup pro všechny organizátory MČR v prvním kvartále roku 2020.
VR05: Úkol nadále trvá.
VR06: VpS informoval VR o dokončení tohoto úkolu. Smlouvy jsou u organizátorů soutěží
a nyní se čeká na jejich podepsání.
VR07: Pr informoval o dokončení tohoto úkolu.
Úkol splněn.
UVR02-08: DR – Předložení výpisu z účetního deníku hlavní knihy
VR02: DR po dohodě s VR vyžaduje předložení výpisu z účetního deníku a hlavní knihy za
rok 2016 až 2018 a dále za období leden až září 2019 u ČSTS A CDSS.
VR03: Sekretariát informoval VR a DR o zaslaných podkladech. JL informoval VR, že DR
vytvoří tabulku dokumentů, které bude DR sledovat.
VR04: DR seznámila VR s tabulkou vyžadovaných dokumentů. Pr udělil přístup DR ke
sdíleným materiálům VR. Na základě tohoto uděleného přístupu bude DR informovat na
dalším jednáním VR o zbylých vyžadovaných dokumentech.
VR05-07: Úkol nadále trvá.
Z: Pr, DR
T: další jednání VR

UVR02-09: DR – Předložení podkladů ve věci kontroly č. 6 Kontrolního plánu na rok 2019
VR02: DR trvá na požadavku předané původní VR k předložení podkladů ve věci kontroly
č. 6 Kontrolního plánu na rok 2019, tj. kontrola podmínek poskytnuté půjčky společnosti
T.T.Trade Vítkovice, a.s. tak, aby tato kontrola mohla být dokončena.
VR03: Tento bod se přesouvá na další bod jednaní VR.
VR04: Pr informoval DR a VR o přípravě předávacího protokolu veškerých smluv
statutárních zástupců předchozí VR a prohlášeni o předání všech dokladů souvisejících
s výkonem funkce v předchozí VR.
VR05-07: Úkol nadále trvá.
Z: Pr, DR
T: další jednání VR
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UVR02-12: Vytvoření obecných smluv mezi ČSTS a druhou osobou
VR02: VR ukládá sekretariátu vytvoření obecných smluv mezi ČSTS a druhou osobou.
VR03: Sekretariát informoval VR o průběhu tvorby smluv. VR bude tento úkol sledovat
nadále.
VR04-06: Úkol nadále trvá.
VR07: Pr a VpS informoval o vytvoření rámcových smluv mezi ČSTS a organizátorem, dále
mezi WDSF/DSE a ČSTS. Sekretariát pracuje na vytvoření dalších typů obecných smluv.
Z: sekretariát (JK)
T: další jednání VR

UVR03-2: DSE Children European Grand Prix – Stanovisko VR
VR03: Pr informoval VR o nových podmínkách DSE Children European Grand Prix, které
byly schváleny 15.11.2019 během DSE meetingu:
o Účastnit se mohou pouze páry s WDSF MIN.
o Během kalendářního roku mohou být udělené pouze 2 soutěže v jedné zemi (plus
"Finále" na konci roku).
o Poplatek bude 600 Euro za všech 6 kategorií.
o DSE poskytne medaile na jejich náklady, jako předtím, bude však po organizátorovi
vyžadovat platbu za doručení v případě, když nedojde k předání zdarma.
VR zaujme k tomuto bodu jednání svoje stanovisko na příštím jednání VR 2.12.2019.
VR04: VR rozhodla o přidělení soutěže DSE CHEGP do soutěžní akce Brno Open 2020,
jelikož se jedná o soutěž probíhající v prvním kvartále roku 2020 a je nutné řešit organizaci
této soutěže. O přidělení druhé soutěže DSE CHEGP rozhodne VR po zvážení všech
okolnosti. O soutěžích DSE pro rok 2021 se rozhodne na základě VŘ. VR ukládá VpS
připravit VŘ pro DSE soutěže pro rok 2021.
VR05-06: Úkol nadále trvá.
VR07: VR rozhodla o přidělení soutěže DSE CHEGP do soutěžní akce Hradec Králové Open
24.10.2020. Dále ukládá sekretariátu kontaktovat organizátora Prague Dance Festival For
All v Praze o možnosti zaslání žádosti o soutěže WDSF ve stejném rozsahu pro případné
schválení na dalším jednání VR. VR ukládá VpS vytvoření VŘ na soutěže DSE na rok 2021.
Z: VpS, sekretariát (JK)
T: ihned

Hlasování č. 7
Soutěž

Pr

VpV

VpS

DSE HK

x

PRO

x

x

PRO

DSE Praha PRO

VpP

JD

MH

JK

PRO PRO PRO PRO
x

x

x

x

Výsledek
Schváleno
Neschváleno

UVR03-3: Stanovy ČSTS
VR03: Pr informoval VR o jednání s Ombudsmanem ČOV. VR se zavazuje k vytvoření
nových Stanov ČSTS s pomocí ČOV. K tomuto účelu bude vytvořena pracovní skupina ve
složení: Dvořák (předseda), Karásek, Drha, Bartuněk, Přibyl a P. Odstrčil.
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VR04: Pr informoval VR o vytvoření pracovní skupiny. O výsledcích jednání bude Pr
informovat na příštím jednání VR.
VR05: Úkol nadále trvá.
VR06: Pr informoval VR o činnosti pracovní skupiny. Výsledek jednání bude zaslán
ombudsmanovi ČOV. Pr bude informovat VR na dalším jednání VR.
VR07: Pr informoval VR o přípravě souhrnného podkladu z podnětů pracovní skupiny pro
ombudsmana ČOV.
Z: Pr
T: další jednání VR

UVR03-8: KoS – Etický kodex
VR03: VR ukládá VpP a KoS implementaci etického kodexu WDSF do legislativy ČSTS.
VR04-07: Úkol nadále trvá.
Z: VpP, KoS
T: 31.3.2020

UVR03-9: Pozměňovací návrh soutěžního přihlašovacího systému
VR03: Pozměňovací návrh soutěžního přihlašovacího systému: VR ukládá KoS, VpS a
bývalému VpS dořešit tento návrh.
VR04-07: Úkol nadále trvá.
Z: VpS, MD, KoS
T: 31.3.2020

UVR03-10: CDSS – Jednání s případnými investory
VR03: Pr informoval VR o plánu CDSS viz příloha 5. VR souhlasí s připraveným plánem CDSS
a dává možnost ostatním členům VR připravit jednání s případnými investory. Veškerá
jednání proběhnou v rámci jednání VR.
VR04: Pr seznámil VR o jednáních o investičních možnostech pro ČSTS. VR se shodla na
tom, že tento předložený návrh musí být projednaný na VK.
VR05-06: Úkol nebyl na jednání řešen.
VR07: Pr informoval VR o nabídce investora – Czechoslovak Spirit, s. r. o. VR, i na základě
FŘ § 9, bod 9, a doporučení DR, nemůže sama rozhodovat o finančních úvěrech a
investicích vyšších než 0,5 mil. Kč a doporučuje prezentaci na VK, kde se schválí případný
plán, který by začal rokem 2021. Plán pro rok 2020 je dle momentální legislativní situace
nemožný. VR bude nadále hledat další případné investory, případně zadá odpovídající VŘ.
(hl.č.8-8/0/1JD)

UVR03-11: FP06 – Podmínky pro reprezentaci
VR03: VR schválila změnu přílohy FP06. Změna se týká upřesnění všech částek na pár. VR
ukládá VpS, aby připravil podklad pro legislativní komisi. Finální verzi přílohy bude VR
schvalovat na dalším jednání VR.
VR04: VR schválila finální podobu FP06 a ukládá Pr zveřejnění nově schválené FP06 na
webu ČSTS.
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VR05-07: Úkol nadále trvá.
Z: Pr, LK
T: další jednání VR

UVR04-02: Směrnice na výběrové řízení
VR04: VR ukládá VpV zveřejnit adresu datové schránky do kontaktů webu ČSTS a vyhotovit
směrnici na VŘ – OB05, podle které bude možno s datovou schránkou komunikovat.
VR05: Úkol nebyl na jednání řešen.
VR06: VpV informoval VR o zveřejnění adresy datové schránky do kontaktů webu ČSTS.
Úkol vyhotovení směrnice na VŘ OB05 nadále trvá.
VR07: Úkol nadále trvá.
Z: VpV, LK
T: další jednání VR

UVR04-03: Nároky na WDSF poplatky
VR04: VR změnila znění OS03: § 4, bod 1. – úhrada licenčních poplatků WDSF/DSE na všech
soutěžích WDSF a DSE – „Ne*“
hvězdička říká: v případě individuálních akcí, které budou mít schválenou podporu VR,
bude podpora řešena jednotlivými smlouvami mezi ČSTS a organizátorem viz příloha 6.
VR zahájí jednaní s organizátory WDSF soutěží, kteří již mají podepsané smlouvy v roce
2020 a později o možném snížení nároků na finanční podporu WDSF poplatků z ČSTS. VR
bude vývoj sledovat na dalším jedni VR.
VR05: Úkol nebyl na jednání řešen.
VR06: Schůze s organizátory WSDF soutěží byla dohodnuta na další jednání VR.
VR07: VR po schůzce s organizátory Brno Open, Prague Open a Czech Dance Open
projednala, že pro rok 2020 bude ČSTS hradit WDSF poplatky pouze pro soutěže WSDF
World Open a schválené titulární soutěže.
Jedná se o úsporu cca 540.000 Kč oproti stavu bez případné dohody s organizátory, kteří
vyšli VR vstříc.
(hl.č.10-9/0/0)

Úkol splněn.
UVR06-01: Vytvoření archivu dokumentů

VR06: Vytvoření archivu dokumentů (Sekce – Archivní dokumenty) naskenovaných
s určitou důležitostí – pan Klečka, který žádá o zveřejnění zakladatelské smlouvy TL z roku
1991.
VR07: VpV informoval VR o odeslání požadavku na vytvoření sekce "Archiv důležitých
dokumentů" v novém odkazu "Dokumenty" na webu ČSTS. V odkaze budou k nalezení i
manuály a dokumenty ke stažení. VpV bude informovat VR o dalším postupu na dalším
jednání VR.
Z: VpV
T: další jednání VR
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UVR06-02: Václav Kosmák – Žádost o změnu přílohy FP10
VR06: VR ukládá Pr vypracovat návrh změny přílohy FP10 FŘ.
Z: Pr
T: Další jednání VR

VR07: VR schvaluje návrh Pr viz příloha 1. VR ukládá LK zapracování schváleného návrhu
do přílohy FŘ FP10 – Odměny na soutěžích.
(hl.č.9-7/1JD/1PS)

UVR06-03: Marek Hila – Žádost o změnu místa a data konání TL
VR06: Přesunuto na další jednání VR z důvodu jednání o budoucím mistrovství ČR v 10T
seniorů, které koliduje s termínem konání TL.
VR07: VR rozhodla v bodě UVR40-10 (SB02b – Titulární akce) tohoto zápisu o
organizátorovi MČR 10T seniorů 8.5.2020 a tím i vyřešila problém přesunutí juniorské ligy
tohoto organizátora. Vzhledem k tomu, že organizátor iDance Studio má nadále o pořádaní
TL zájem, VR ukládá sekretariátu kontaktovat předsedu iDance Studia a zjistit, jestli má o
pořádání zbylé taneční ligy seniorů zájem v jinem termínu než původně navrhovaném. VR
zadává VpS vyražení TL v Třinci z kalendáře soutěží.
Z: VpS, sekretariát (JK)
T: další jednání VR

(hl.č.11-8/1MO/0)

UVR06-04: Petr Bartuněk – Žádost o projednání a schválení studia I. třídy na FTVS UK Praha
od roku 2021
VR06: Přesunuto na další jednání VR z důvodu data uzavření přihlášek dne 5.1.2020
kvalifikačního studia 1. třídy v Olomouci.
VR07: MH informoval VR o neukončeném přijímacím řízení na studium I. třídy v Olomouci
(bude ukončeno 17.1.2020). Z tohoto důvodu byl tento bod přesunut na další jednání VR.
T: další jednání VR

UVR06-05: Martin Herodek. Připomínky k SŘ
VR06: VR bere na vědomí připomínku MH. Pr zadává všem členům VR aby prošli tuto
přílohu a rozdělili si práci dle sekcí. Na dalším jednání VR budou zodpovědní členové VR za
jednotlivé sekce informovat o postupu.
Z: VR
T: další jednání VR

VR07: Úkol nadále trvá.
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UVR06-06: Olympijské festivaly 2020
VR06: Pr informoval VR o možnosti prezentace ČSTS na Olympijských festivalech 2020
v Praze, Brně a Ostravě. Pr ukládá VpV kontaktovat předsedy Pražské, Jihomoravské a
Moravskoslezské divize a předat informace potřebné k realizaci prezentace na jednotlivých
festivalech.
VR07: Úkol nadále trvá.
Z: VpV
T: další jednání VR

UVR06-07: Lenka Tarabová – Lékařské prohlídky, Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti
VR06: VR vzala na vědomí doporučení ČUS tykající se zdravotních prohlídek a na základě
KŘ rozhodla aplikovat doporučení ČUS od 1.9.2020. Platnost zdravotních prohlídek pro
oblast výkonnostního a vrcholového sportu (třídy C-M) je jeden rok dle vyhlášky č.
391/2013 Sb. zákona č. 373/2011 Sb. Platnost zdravotních prohlídek pro náborovou oblast
(třídy E-D) zůstává 2 roky.
VR ukládá VpV aktualizovat Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a
sportu.
VR07: Úkol nadále trvá.
Z: VpS, VpV
T: ihned

2. Činnost v uplynulém období
2.1. Viceprezident pro sport
•

VR schválila Zadávací dokumentaci pro VŘ ČSTS – Sčitatelské týmy pro EZS viz příloha 2.
(hl.č.12-9/0/0)

Konec jednání: 13.1.2020, 12:20
Přílohy:
1. Odměny porotců
2. Zadávací dokumentace pro VŘ ČSTS – Sčitatelské týmy pro EZS
Rozdělovník:
Dozorčí rada
Předsedové divizí
Legislativní komise
Vysvětlivky:
Z – Zodpovědná osoba
T – Termín
Ú – Účinnost
ČT – Česká televize
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FB – Facebook
FŘ – Finanční řád ČSTS
KŘ – Kvalifikační řád ČSTS
LK – Legislativní komise ČSTS
TL – Taneční liga
VR – Výkonná rada ČSTS
VŘ – Výběrové řízení
VK – Výroční konference ČSTS
RR – Rozhodčí rada ČSTS
ČOV – Český olympijský výbor
ČUS – Česká unie sportu
KoS – Komise sportovců ČSTS
MVK – Mimořádná Výroční konference ČSTS
PoSTM – Podpora sportovně talentované mládeže

Zapsal: Filip Karásek

Schválil: Martin Dvořák
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