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Příloha 1: Přehled neukončených úkolů VR (z období 2016 - 2018)
1. Oblast organizace
Spolupráce s TVCOM (stream)

▪
▪

kromě vlastního vysílání je třeba řešit využití „hluchých“ prostorů pro reklamy, propagaci ČSTS, vzdělávání apod.
bude záviset na přijatých rozpočtových úpravách a OS02 a OS03

Se společností TVcom je nejprve třeba dořešit vzájemné závazky a pohledávky, které máme. Až po té
bude možné s TVCOM možné navázat další spolupráci. Z naší strany bylo posláno vše pan Krukovi a
nyní čekáme na zaslání jejich přehledu faktur, aby se mohly navzájem vyčistit nesrovnalosti.(Pr)
Spolupráce s AGE21 (LED obrazovky a perimetry)
▪

bude záviset na přijatých rozpočtových úpravách, OS02, OS03, používaném systému hodnocení a plánu využívání
reklamních prostorů na soutěžích

Spolupráce s AGE21 bude záviset nad podanou žádosti o investiční dotaci na LED panely. (Pr)
Projekt Elektronické zpracování soutěží (EZS)
▪

realizace projektu podpořeného dotací MŠMT do konce roku 2019

▪

dokončit výběr týmů a provést potřebná zaškolení

Byla vytvořena skupina pod vedením Michala Drhy a Martina Kolaříka na propojení pro nový systém
EZS. Týmy jsou dle VŘ vybrány. (VpS)
2. Oblast vnějších vztahů
Spolupráce s ČOV
▪

s E. Bartuňkovou řešit její další zapojení do spolupráce s ČOV a komisí NO.

▪
▪

řešit Breaking jako naši olympijskou disciplínu. V roce 2020 začne nový olympijský cyklus a budou se rozdělovat
prostředky na přípravu na OH 2024.
zapojení do vzdělávání a akcí pro trenéry.

Eva Bartuňková je zapojena do spolupráce s ČOV a komisí NO a tato spolupráce funguje bez
problému. Breaking se řeší skrze schůzky s předsedou ČOV p.Kejvalem a předsedou komise NO
p.Šumanem a se zástupci organizce CDO. (Pr)
Spolupráce s ČUS, CDO a dalšími tanečními organizacemi

▪
▪

v roce 2020 bude ČUS řešit přijetí CDO. Na ostatní taneční sporty bude vyvinut tlak, aby vytvořili sjednocenou
organizaci tanečních sportů. Dosavadní jednání ukazují jako přijatelnou variantu vytvoření střešní organizace nad
ČSTS, CDO, CSARR a CACH.
Stále je však ve hře i varianta WDSF, tj. vyhlášení breakingu jako naší disciplíny a „válečný stav“ s CDO.

Viz. Bod 2

Český svaz tanečního sportu

VR40

Příloha 1: Přehled
neukončených úkolů VR

Volební období 05/2017-2021

Telč, 30. 10. 2019

3. Oblast ekonomická
▪

přepracování Zprávy o hospodaření 2018.

Předběžná zpráva o hospodaření pro rok 2018 by brzy měla být byla předána VR a DR k nahlédnutí a
případně k odsouhlasení pro VK2020 (Pr).Čeká se na ukončení finanční kontroly.
▪
▪

dořešení půjčky T.T.Trade Vítkovice a.s. - úhrada úroku z prodlení a smluvní pokuty za pozdní splacení půjčky z celé výše půjčky
po splatnosti až do dne splacení půjčky.

vyjasnění všech zápočtů s T.T.Trade Vítkovice (mediální prostor).

U obou bodů se čeká na výsledek forenzního auditu.(Pr)
▪

vyhodnocení sledovaných akcí VR 2019 (2016-2018).

Vzhledem k tomu, že se jedná hlavně o ekonomické zhodnocení, čeká se na výsledek forenzního
auditu.(Pr)
▪

žádostí o dotace na VSA na MŠMT a ČOV (dosavadní praxe upřednostňovala stanoviska ČOV).

VR by v tomto pohledu měla vytvořit plán na dotace pro rok 2020-2023.(VpS)
▪

návrh rozpočtu ČSTS/CDSS zpracovaný Janem Musalem z účetnictví ČSTS a CDSS 2019 a prognózy do konce roku 2019.

Zpráva o hospodaření za rok 2019 by brzy měla být byla předána VR a DR k nahlédnutí a případně
k odsouhlasení pro VK2020 (Pr)
▪

nesplacené pohledávky KČ a divizí.

Nesplacené pohledávky KČ a divizí jsou pravidelně aktualizovány a představeny před každou VR (Pr,
JM)
▪

provizorní rozpočet ČSTS/CDSS 2020 (protože VK žádný rozpočet neřešila, do doby další VK je odpovědná

VR)

Návrh rozpočtu na rok 2020 bude vycházet z prognózy účetnictví, kterou předkládá JM na dropboxu
pravidelně před každou VR.(Pr,JM)
4. CDSS
▪

uzavření finanční kontroly

Průběh finačních kontrol a přehled částek týkající se DPH je zveřejněn na dropboxu pro účely VR a
DR.(PR)
▪

vypracování celkové strategie, obchodního modelu a rozhraní k ČSTS

Je v plánu vytvoření směrnice na model fungování ČSTS a CDSS OC05 (Pr)
▪

vytvoření managementu firmy

Bylo zadáno výběrové řízení pro pracovníka firmy CDSS, který by pracoval jako obchodník hledající
případné partnery, či jiné obchodní nabídky(VR)
▪

sjednocení a provázání zpracování účetnictví s ČSTS

Viz OC05
5. Oblast legislativní
▪

Nominační řád – úprava pro formace

Zadáno VpS jako úkol zařadit formace do tabulky NŘ(VpS)
6. Oblast sportu
▪

projekt „Národní formace“

Zadáno VpS a JKr jako úkol vytvoření formát vzhledem momentální finanční situaci.(VpS, JKr)
7. Oblast profesní
▪

smluva s TVCOM na internetový systém vzdělávání trenérů a porotců (párů).

Viz bod 1.2.
▪

žádosti o zařazení do porot pro MČR a WDSF na základě výjimky (Činčura J., Elschek W., Henzély I.,
Henzélyová L., Tománek J.) – byly podány ještě před zrušením této možnosti.

Dle vyjádření VpP se rozhodne o těchto výjimkách do konce dubna 2020.(VpP)

▪

zařazení našich kvalifikací do EQF a vytvoření profesních kvalifikací.

Úkol se zpracovává (VpP)
▪

spolupráce se SZTŠ v oblasti vzdělávání.

Úkol se zpracovává (VpP)
8. Podpora STM
▪

statistické vyhodnocení kondičních testů a případná úprava limitů pro podporu párů

VR ukládá TR, aby tuto problematiku vyhodnotil.(VpS,JKuč)
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