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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), Pavel Sluka (PS)
Hosté: Jiří Vrána (DR), Roman Pecha (KoS), Tereza Bezpalcová (TB)
Omluveni: Jaroslav Krtička (JKr)
Program jednání:
1. Kontrola předešlých úkolů
1.1. Úkoly z MVK
UMVK2019-02: Zpráva o hospodaření 2018
1.2. Úkoly z předchozího volebního období
UVR01-04 (VR19, VR21): Elektronizace agend členské přihlášky, přestupy, žádosti o
licence, evidence párů
UVR40-06: Předání agend nové VR
UVR27-01: 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
UVR02-08: 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
UVR03-03: Stanovy ČSTS
UVR03-08: KoS – Etický kodex
UVR03-10: CDSS – Jednání s případnými investory
UVR04-02: Směrnice na výběrové řízení
UVR06-01: Vytvoření archivu dokumentů
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
UVR08-03: Taneční studio Vítkovice – Žádost o WDSF soutěže
UVR09-04: Doškolovací seminář ČSTS 2020
UVR09-07: EET – živé vysílání
UVR09-08: Žádost o soutěže WDSF 2020 – Hradec Králové
UVR09-09: Olympiáda dětí a mládeže 2021 – Olomouc
UVR10-01: Zpráva o auditu č. 1 – Následný postup
UVR10-02: Breaking – Střešní organizace
UVR14-01: Smluvní zajištění – Soutěže WDSF
UVR14-03: GDPR
UVR14-04: Jednání s divizemi ČSTS
UVR14-08: Návrh nového KŘ ČSTS na VK
UVR14-09: Jaroslav Krtička – Formační tanec
UVR14-10: Změna termínu MČR 10T 2020
UVR15-01: Předběžný rozpočet 2020
UVR15-02: Využití mediálních kanálů
UVR15-03: Návrh řešení – Blízké vztahy porotců
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UVR15-05: Úleva pro organizátory
UVR15-06: FP07 – Účetní osnova, střediska, projekty a rozpočet ČSTS
UVR15-07: ID karty ČSTS
UVR15-08: Náhradní termíny soutěží zrušených v důsledku pandemie COVID-19
UVR16-01: Soutěžní řád ČSTS
UVR16-03: Elektronické zdravotní prohlídky
UVR17-01: Legislativní komise
UVR17-02: Čtvrtletní zhodnocení práce VR
UVR17-03: Licenční smlouva
UVR17-04: Nominace na MČR 2021
UVR17-05: Nový termín MČR Seniorů 10T
UVR17-06: Udělení TOP licence
UVR17-07: Nabídka Sportes a Garko pro CDSS
UVR17-08: Ranklist ČSTS – Přechodné opatření
2. Činnost v uplynulém období
2.1. Prezident
2.2. Viceprezident pro vnitřní záležitosti
2.3. Viceprezident pro sport
2.4. Viceprezident pro profesní záležitosti
2.5. Dozorčí rada
2.6. Komise sportovců
2.7. Legislativní komise
3. Úpravy dokumentů
3.1. Soutěžní řád
3.1.1. SA01 – Směrná čísla
3.1.2. SB01 – Protokol soutěží Mistrovství ČR
3.2. OB05 – Výběrová řízení
3.3. FP10 – Odměny na soutěžích
4. Různé
4.1. Petr Bartuněk – Návrhy D01 na VR
4.2. Evropský týden sportu
Začátek jednání: 8. 6. 2020, 9:00
Hlasování je uváděno ve tvaru PRO/PROTI/ZDRŽEL SE.
Program jednání byl schválen. Pořadí projednávání jednotlivých bodů je dáno číslem hlasování.
(hl.č.1-7/0/0)

Jednání se účastnilo 8 členů VR a 3 hosté. K jednání se v 10:10 připojil PS, v 10:30 TB. MH byl k jednání
připojen částečně.
Jednání bylo hlasováním č. 18 prodlouženo do 12:30. Z jednání se ve 12:05 odpojil VpP, ve 12:10 MG a
ve 12:13 VpS.
(hl.č.18-4/0/VpS,MH)
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1. Kontrola předešlých úkolů
1.1. Úkoly z MVK
UMVK2019-02: Zpráva o hospodaření 2018
VR02: Projednávání tohoto úkolu bylo VR odloženo k termínu dokončení externího
finančního auditu.
VR03-08: Tento úkol nebyl na jednání řešen.
VR09: Na základě závěrečné zprávy o auditu č. 1 – Specializovaná prověrka současného
stavu hospodaření odborným posudkem. VR ukládá Pr získat informace pro vytvoření
Zprávy o hospodaření 2018.
VR10: Pr informoval VR o přípravě dokončení Zprávy o hospodaření pro rok 2018 na
základě připomínek auditora pana Paly k 31. 3. 2020.
VR14-15: Úkol nadále trvá.
VR16: Pr informoval VR o připravené Zprávě o hospodaření pro rok 2018. Také informoval
o tom, že nelze zprávu uzavřít úplně do doby, než:
a) bude zpracovaný forenzní audit.
b) bude ukončená finanční kontrola a neuznaná DPH bude započtena jako náklad.
VR17-18: Úkol nadále trvá.
Z: Pr
T: 1. 7. 2020

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.
VR07-10: Úkol nadále trvá.
VR14: VpS informoval VR o schůzce s webmasterem. VR schválila založení pracovní skupiny
ve složení – VpS (vedoucí skupiny), Martin Kolařík, Leoš Siegel a Leoš Dejdar, která se bude
podílet na tvorbě nového IS.
VR15: VR bere na vědomí vyjádření webmastera k tomuto bodu. Úkol nadále trvá.
VR16: VpS informoval VR o práci skupiny pro tvorbu nového IS a o vytvoření sdíleného
přístupu k průběhu dokončování jednotlivých úkolů.
VR17: Úkol nadále trvá.
VR18: Postup dokončování změn týkající se nového IS bude nadále sledován ve sdíleném
přístupu a v novém bodu jednání – Změny IS.
Z: VpS, VpV
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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.
VR08: Úkol nadále trvá.
VR09: Pr informoval VR o obdržení předávacího protokolu bývalým VpP. Stále se čeká na
předávací protokol od bývalého VpE.
VR10-18: Úkol nadále trvá.
Z: sekretariát (JKu), PS
T: další jednání VR

UVR27-01: 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
VR05-16: Úkol nadále trvá.
VR17: Na další VR bude projednáván nový název firmy CDSS. Úkol nadále trvá.
VR18: Úkol nadále trvá.
Z: Pr, LK, VR
T: další jednání VR

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.
VR08: Pr informoval VR o souhrnu neukončených úkolů a zadává všem členům VR revizi
úkolů ve sdíleném dokumentu.
VR09: VR schválila změnu SŘ SA01 viz příloha 2. Změna se týka počtu startujících párů na
MČR 10T kategorie Senior: Senior 1 – 12 párů, Senior 2 – 12 párů, Senior 3 – 6 párů. VR
ukládá LK zapracovat schválenou změnu do legislativy.
Pr nadále zadává všem členům VR pokračovat v revizi úkolů ve sdíleném dokumentu.
VR10-14: Úkol nadále trvá.
4

ČSTS
Volební období 2019/2023

Zápis z jednání
VR 18

Microsoft Teams
8. 6. 2020

VR15: Pr informoval VR o splněných úkolech viz příloha 3 tohoto zápisu. Revize úkolů
pokračuje dál.
VR16: VR bere na vědomí revidovaný dokument „Přehled nedokončených úkolů“ viz
příloha 1 tohoto zápisu.
VR17: VR bere na vědomí revidovaný dokument – Nedokončené úkoly VR viz příloha 1
tohoto zápisu.
VR18: Úkol nadále trvá.
Z: VR
T: další jednání VR

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.
VR05-17: Úkol nadále trvá.
VR18: Tento úkol bude dále sledován v novém bodě jednání – Změna IS.
Z: KoS, webmaster, VpV
T: 2. kvartál 2020

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.
VR05-08: Úkol nadále trvá.
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VR09: DR informoval VR o revizi sdíleného dokumentu. VR se na základě revize rozhodne,
jak postupovat dál, aby dodání dokumentů bylo kompletní.
VR10: VR schválila najmutí externího pracovníka na základě dohody, který zpracuje
elektronickou dokumentaci všech smluv od roku 2010.
VR14: Pr informoval VR o předání materiálů externímu pracovníkovi a vytvoření registru
smluv. Pr bude průběžně informovat VR o průběhu zpracování úkolu.
VR15: Pr informoval VR o dokončení registru smluv a jeho nahrání na Dropbox pod
adresářem Registr smluv. Každá smlouva je včetně fotokopie uložena na cloudu. Pr bude i
nadále hledat další dokumenty, které by bylo třeba zaevidovat do registru. Firma KODAP
slíbila předat účetní deníky roků 2016-2018 již minulý měsíc. Bohužel nyní je firma
uzavřená do ukončení koronavirové krize.
VR16: Pr informoval VR o dokončené revizi smluv včetně fotokopií.
VR17: Úkol nadále trvá.
VR18: Úkol bude spojen do jednoho bodu – Úkoly DR.
Z: Pr, VpV
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.
VR05-08: Úkol nadále trvá.
VR09: VR ukládá Pr zaslat DR slíbené zápočtové listy vysvětlující úhradu 2. poloviny půjčky
pro T.T.Trade Vítkovice, a.s.
VR10: viz. UVR02-08
VR14: DR byly zaslány některé doplňující materiály. Úkol nadále trvá.
VR15-17: Úkol nadále trvá.
VR18: Úkol bude spojen do jednoho bodu – Úkoly DR.
Z: Pr, DR, VpV
T: 1. 7. 2020

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.
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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.
VR08-15: Úkol nadále trvá.
VR16: Pr informoval VR o příkazních smlouvách s pracovníky sekretariátu. Pr se bude dále
zabývat smluvními podmínkami pro statutární orgány ČSTS.
VR17-18: Úkol nadále trvá.
Z: Pr
T: další jednání VR

UVR03-03: 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.
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.
VR08: Pr informoval VR o vytvoření podkladu, který byl předán Ombudsmanovi ČOV.
VR09-10: Úkol nadále trvá.
VR14: Pr informoval VR o schůzce s Ombudsmanem ČOV. Ombudsman ČOV přislíbil, že
v tomto týdnu zašle hotovou verzi stanov, k připomínkování.
VR15: Pr informoval VR o stavu vyhotovení Stanov ČSTS. Stanovy poslané Ombudsmanem
poslal Pr zpět s připomínkami a čeká na další verzi.
VR16-18: Úkol nadále trvá.
Z: Pr
T: další jednání VR

UVR03-08: KoS – Etický kodex
VR03: VR ukládá VpP a KoS implementaci etického kodexu WDSF do legislativy ČSTS.
VR04-18: Úkol nadále trvá.
Z: VpP, KoS
T: 31. 8. 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.
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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.
VR08: Pr informoval VR o schůzce s investorem a o dohodě odprezentování investičního
záměru na následující VK. VR ukládá Pr vytvoření pravidel marketingu mezi ČSTS a CDSS.
VR09-10: Úkol nadále trvá.
VR14: Pr informoval VR o skutečnosti, že další jednání budou probíhat až pominou
problémy s pandemií Covid-19.
VR15: VR schválila návrh Pr týkající se vytvoření VŘ pro pozici marketingového manažera
CDSS. Na základě odměny za zprostředkování bude manažer CDSS pro ČSTS shánět zakázky
na obchodní bázi. VR ukládá Pr vytvoření VŘ pro pozici marketingového manažera CDSS.
VR16: Pr představil VR návrh na VŘ pro pozici marketingového manažera CDSS. Do dalšího
jednání VR Pr vyhotoví zadání pro VŘ na tuto pozici.
VR17: Pr představil VR návrh dokumentu VŘ na obchodního manažera CDSS. VR ukládá Pr
a LK zpracovat dokument VŘ do finální podoby na další jednání VR.
VR18: Proběhla konzultace s LK. 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.
VR07-17: Úkol nadále trvá.
VR18: VR bere na vědomí vnitřní směrnici na výběrová řízení vypracovanou LK. Organizační
směrnice OB05 je dále řešena v bodě 3.3 tohoto zápisu.
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.
VR08-17: Úkol nadále trvá.
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VR18: Úkol bude dále sledován v novém bodě jednání – Změny IS.
Z: VpV, webmaster
T: další jednání VR

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.
VR08: VR schvaluje studium I. třídy na FTVS UK v Praze od zimního semestru roku 2021. VR
zadává MH zajistit návaznost studia na studium I. třídy, které právě probíhá v Olomouci
tak, aby byly dodrženy veškeré standardy a minimální požadavky.
VR09-10: Úkol nadále trvá.
VR14: MH informoval VR o jednání s Petrem Bartuňkem ohledně spolupráce na úrovni
studia I třídy a ohledně vytvoření vzdělávací koncepce ČSTS.
VR16-18: Úkol nadále trvá.
Z: MH
T: 31. 10. 2020

UVR06-05: Připomínky k SŘ od Martina Herodka a dalších
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.
VR07: Úkol nadále trvá.
VR08: VR ukládá Pr, VpS a JD vytvoření sdílené tabulky dle připomínek Martina Herodka a
zadává všem členům VR revizi úkolů ve sdíleném dokumentu.
VR09-14: Úkol nadále trvá.
VR15: Pr informoval VR o stavu vyhotovení úkolu viz příloha 4 tohoto zápisu. Revize nadále
pokračuje. Vzhledem k rozsahu úkolu bude na příštím jednání VR vytvořeno několik nových
bodů programu jednání.
VR16: VR bere na vědomí revidovaný dokument – Připomínky k SŘ ČSTS viz příloha 2
tohoto zápisu.
VR17: VR bere na vědomí revidovaný dokument – Připomínky k SŘ ČSTS viz příloha 2
tohoto zápisu.
VR18: Úkol nadále trvá.
Z: Pr, VpS, JD
T: další jednání VR
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UVR08-03: Taneční studio Vítkovice – Žádost o WDSF soutěže
VR08: VR bere na vědomí žádost Tanečního studia Vítkovice, z. s. o soutěže WDSF viz
příloha 2. VR ukládá sekretariátu vyřízení této žádosti.
VR09-10: Úkol nadále trvá.
VR14: Pr informoval VR o odeslání žádosti o soutěže i s dopisem, kde žádáme WDSF o
přehodnocení situace ohledně nepřidělení WDSF World Open ve zvoleném termínu.
VR15: Pr informoval VR o předání žádosti WDSF Sports Commision. VR čeká na vyjádření.
JD a PS informoval VR o možnosti přeložení nebo zrušení soutěže Czech Dance Open
Ostrava a Prague Open Dance Festival z důvodu pandemie koronaviru. O dalších
rozhodnutích bude JD a PS informovat VR na dalším jednání VR.
VR16: JD informoval VR o zrušení Czech Dance Open Ostrava pro rok 2020 z důvodu
pandemie koronaviru. PS informoval VR o probíhajících jednáních případného rušení
Prague Open Dance Festival 2020 a bude VR informovat na dalším jednání VR.
VR17: PS informoval VR o zrušení Prague Open Dance Festival 2020 z důvodu pandemie
koronaviru. VR ukládá sekretariátu vykomunikovat s WDSF případné podmínky tykající se
zrušení soutěží PODF 2020 a CDOO 2020 a VpV zveřejnit aktualitu na webu ČSTS.
VR18: JKu a Pr informoval organizátory formou e-mailové komunikace o způsobu řešení ze
strany WDSF.
Úkol splněn.
UVR09-04: Doškolovací seminář ČSTS 2020
VR09: VR ukládá VpP uspořádání Doškolovacího semináře ČSTS 2020 v termínu 5.-6. 9.
2020.
VR10-14: Úkol nadále trvá.
VR15: VpP informoval VR o uspořádání Doškolovacího semináře ČSTS 2020 v Hradci
Králové 5. 9. 2020. VR ukládá VpV zveřejnění aktuality na webu ČSTS a sekretariátu zaslání
objednávky prostor na termín 5. 9. 2020.
VR16: VpP informoval VR o probíhající přípravě obsahu akce.
VR17: VR bere na vědomí návrh Středočeské a Olomoucké divize. VpP představil VR online
verzi Doškolovacího semináře viz příloha 3 tohoto zápisu. VR souhlasí s návrhem
Středočeské divize pouze v bodech zrušení limitu počtu soutěží a stínové poroty. Pro
prodloužení licencí zůstane pouze podmínka účasti na Doškolovacím semináři a splnění
testu. VR schválila návrh VpP.
VR18: Úkol nadále trvá.
Z: VpP, MH
T: 31. 8. 2020

UVR09-07: EET – živé vysílání
VR09: VR schválila vytvoření živého vysílání na téma EET a ukládá PS domluvit termín a
obsah vysílání.
VR10: Úkol nadále trvá.
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VR14: PS informoval VR o plánované schůzce s Jaroslavem Dostálem.
VR15: PS informoval VR o spuštění týdenního sběru dotazů k této problematice na webu
ČSTS. Na základě otázek bude na webu ČSTS zveřejněn písemný článek s odpověďmi na
přijaté otázky.
VR16: PS informoval VR o souhrnu otázek, které obdržel a navrhl termín zveřejnění
odpovědí v horizontu 1 měsíce.
VR17: PS informoval VR o stavu úkolu. Nyní se čeká na zpracování otázek panem Dostálem.
VR18: Úkol nadále trvá.
Z: PS
T: další jednání VR

UVR09-08: Žádost o soutěže WDSF 2020 – Hradec Králové
VR09: VR schválila žádost o WDSF soutěže v Hradci Králové 2020 viz příloha 7. VR ukládá
sekretariátu vyřízení této žádosti.
VR10: Sekretariát informoval VR, že stále čeká na zálohovou platbu, aby mohl žádost
vyřídit. VR ukládá organizátorovi soutěže zaplatit zálohovou platbu nejpozději do 20. 4.
2020, v opačném případě budou soutěže DSE nabídnuty druhému organizátorovi v pořadí
dle VŘ. O soutěžích WDSF případně rozhodne VR na jednání 20. 4. 2020.
VR14-15: Úkol nadále trvá.
VR16: Zálohová platba za soutěže DSE byla uhrazena. Pro soutěže WDSF VR určila termín
splatnosti zálohové faktury 2 měsíce před konáním soutěže.
VR17: Úkol nadále trvá.
VR18: JKr informoval VR o změně kategorií na soutěži WDSF HKO 2020. Soutěž s názvem
Grand Prix Hradec Králové 2020 bude jednodenní a budou se konat soutěže DSE Children
European GP a WDSF Open Youth ST a LA. VR ukládá sekretariátu zrušit starou zálohovou
fakturu a vystavit fakturu novou na nové WDSF soutěže.
Z: sekretariát (JKu)
T: ihned
(hl.č.4-7/0/0)

UVR09-09: Olympiáda dětí a mládeže 2021 – Olomouc
VR09: Pr informoval VR o připravované Olympiádě dětí a mládeže 2021 v Olomouckém
kraji a určuje MH jako svazového koordinátora.
VR10: Pr informoval VR o předání kontaktu MH (svazového koordinátora) Olomouckému
kraji – organizátor Olympiády dětí a mládeže 2021.
VR14: MH informoval VR o připravované Olympiádě dětí a mládeže, která se má konat
v červnu 2021. MH bude VR průběžně informovat.
VR15-18: Úkol nadále trvá.
Z: MH, Pr
T: 1. 7. 2020

UVR10-01: Zpráva o auditu č. 1 – Následný postup
VR10: Pr informoval VR o následném postupu po závěrečné Zprávě o auditu č. 1. VR
schválila navrhovaný postup u jednotlivých bodů:
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Bod 1
Zadání právnické kanceláři ČUS zjištění analýzy toho, zdali příplatková povinnost
představuje platný právní úkon.
Bod 2
Poskytnutí zápůjčky ve výši 550.000 Kč CDSS pro zaplacení dluhu vůči státu.
Bod 3
Nastaveni modelu – vše se fakturuje přes CDSS a CDSS to fakturuje ČSTS. (Medaile,
televize apod. Vše formou zálohových faktur apod.)
Bod 4
Vytvoření výběrového řízení na auditora pro audit č. 2

VR14: Pr informoval VR o průběžném stavu jednotlivých bodů:
ad 1) Vyjádření právnické kanceláře ČUS. Na základě této zprávy VR ukládá Pr a JM:
a.

Vytvoření tabulky, která sepíše veškeré finanční převody, které byly
uskutečněny na základě Smlouvy o dobrovolném příplatku.
b. na základě této tabulky vyhodnocení, které částky jsou v rozporu
s rozhodnutím VR nebo VK.
c. na základě tohoto zjištění vymáhání finančních položek po právnických a
fyzických osobách tak, aby byly navráceny ČSTS nebo CDSS zpět.
ad 2) Úkol splněn. CDSS by nyní měla pracovat na tom, aby získala peníze zpět na
splacení dluhu vůči ČSTS.
ad 3) Úkol splněn.
ad 4) Pr navrhuje VR, aby výběrové řízení pro audit č. 2 opět vedl pan Ing. Lubomír Pala
(auditor č. o. 1701), který prokázal velmi dobré služby ČSTS a je již problematikou
obeznámen.
VR15: Pr informoval VR o průběžném stavu jednotlivých bodů:
ad 1) Vyjádření právnické kanceláře ČUS.
a. Pr seznámil VR s dokumentem obsahující veškeré Kapitálové příplatky
z ČSTS do CDSS.
b. Pr seznámil VR s dokumentem obsahující částky, které jsou v rozporu se
všemi rozhodnutími VR či VK zejména vzhledem ke schválenému rozpočtu
v letech 2016-2019.
c. Pr seznámil VR s dokumentem obsahující částky, které jsou v rozporu
nejen vůči smlouvě o dobrovolném příplatku, ale i vůči rozhodnutím VR a
VK obecně. Vzhledem k rozsahu souboru bude o dalším postupu VR
rozhodovat po výsledku forenzního auditu. VR ukládá sekretariátu, aby
vymáhal nyní pouze částky, které jsou v přímém rozporu s účetnictvím
ihned. (Zdvojené platby, platby jiným subjektem apod.)
ad 4) Na základě doporučení DR VR ukládá Pr vytvořit požadavky na forenzní audit a
ukládá sekretariátu, aby obeslal 3-5 auditorských firem, na kterých se VR shodne.
Výběrové řízení bude vyhodnocovat pracovní skupina ve složení: Pr, VpV, VpS, VpP,
předseda DR ČSTS, předseda Pražské, Jihomoravské a Moravsko-slezské DR. Vybranou
firmu komise představí pro schválení na dalším jednání VR.
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VR16: Pr informoval VR o 3 firmách, o kterých bude jednat pracovní skupina pro VŘ na
audit. Jedná se o firmy:
• Ernst & Young audit, s.r.o.
• Apogeo audit, s.r.o
• BDO audit, s.r.o
Na dalším jednání VR bude Pr informovat o výsledku jednání pracovní skupiny.
VR17: Pr představil VR výsledek jednání pracovní skupiny pro VŘ na forenzní audit:
• Ernst & Young audit, s.r.o. - 20b
• Apogeo audit, s.r.o – 10b
• BDO audit, s.r.o – 18b
Na základě výsledku pracovní skupiny bude vytvořeno Korespondenční hlasování.
VR18: Na základě výsledku korespondenčního hlasování KVR03 bylo zahájeno jednání se
společností Ernst & Young audit, s.r.o. Pr informoval VR o jednání uskutečněném 2. 6.
2020.
Z: Pr
T: další jednání

UVR10-02: Breaking – Střešní organizace
VR10: Pr informoval VR o proběhlé schůzi s CDO ohledně Breakingu. Výsledkem jednání je
domluva o vytvoření střešní organizace. VR schvaluje vytvoření střešní organizace a ukládá
Pr zahájení jednáni o vytvoření stanov této organizace a jejímu založení se zástupci vedení
CDO.
VR14: Pr informoval VR o schůzce s předsedou ČOV. Předseda ČOV – Jiří Kejval obeznámil
Pr, že střešní organizace nepřipadá v úvahu. V nejbližší době proběhne schůzka se zástupci
CDO, předsedou ČOV a Pr ČSTS o koncepci vstupu Breakingu pod ČSTS.
VR15: Úkol nadále trvá.
VR16: Pr informoval VR o schůzce s Předsedou ČOV Jiřím Kejvalem, místopředsedou ČOV
Filipem Šumanem a zástupci CDO o možné spolupráci s ČSTS jakožto svrchovanou
organizací pro komunikaci s ČOV. Je nutné vytvořit smlouvy a možná nastavit stanovy na
možnost spolupráce s dalšími organizacemi. Tento bod jednání byl spojen s UVR16-06: Petr
Barnat – Breaking.
VR17: Pr informoval VR o schůzce se zástupci CDO a Evou Bartuňkovou. ČSTS se musí
postavit k problému spolupráce s CDO. Momentálně jsou k dispozici 2 varianty, ve kterých
došlo ke shodě:
a) ČSTS se stane střešní organizací. Standard a latina založí nový svaz jakožto členové
ČSTS. ČSTS bude gigantickou organizací, která zahájí jednání i s dalšími členy jako
je rokenrol a další, a dojde k historické fúzi tanečních sportů na půdě ČR.
b) ČSTS se stane střešní organizací a CDO se k nám přidruží jako člen se smlouvou o
spolupráci.
VR18: VR neschválila variantu „a)“ (hl.č.5) a schválila variantu „b)“ (hl.č.6). VR ukládá Pr
kontaktovat zástupce CDO, Ombudsmana ČOV a LK o dalším případném postupu.
Z: Pr, LK
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(hl.č.5-0/7/0)
(hl.č.6-7/0/0)

UVR14-01: Smluvní zajištění – Soutěže WDSF
VR14: UVR40-01 - Pr informoval VR, že taneční soutěž WDSF pořádaná TK Trend Ostrava
byla pro rok 2020 zrušena z důvodu pandemie COVID-19. Pr navrhl VR tento bod uzavřít a
vytvořit speciální bod týkající se smluv pro soutěže WDSF. Pr kontaktoval paní Petrusovou
z Právního odboru ČUS ohledně projednání problematiky smluv WDSF.
VR15: Úkol nadále trvá.
VR16: Pr informoval VR o vypracování smlouvy WDSF paní Petrusovou z Právního
odboru ČUS. Nyní probíhají konzultace s VpS.
VR17-18: Úkol nadále trvá.
Z: Pr, VpS, LK
T: další jednání VR

UVR14-03: GDPR
VR14: VpV informoval VR o stavu GDPR a ČSTS. VR ukládá VpV řešení bodů 1-3 zprávy
Tibora Stana.
VR15: VR ukládá VpS informovoval VR o zadání pracovní skupině pro tvorbu nového IS
požadavek na vytvoření Registrovaného profilu v IS ČSTS. Registrovaný profil bude ověřený
profil jedince, který bude muset mít každý nový člen od stanoveného data. Postup bude
rozdělen na několik etap:
1. Etapa 1 – Vytvoření Registrovaného profilu
2. Etapa 2 – Zapracování registrovaného profilu do přihlášky ČSTS pro nové členy
3. Etapa 3 – Přechod klasického členství současných profilů členů na registrované
profily
4. Etapa 4 – Zrušení nebo vyselektování neregistrovaných profilů s problematikou
TPV apod.
VR16: Úkol nadále trvá viz UVR40-11.
VR17: Úkol nadále trvá.
VR18: Úkol bude dále řešen v novém bodě jednání – Změna IS.
Z: VpS, pracovní skupina pro nový IS
T: 1. 7. 2020

UVR14-04: Jednání s divizemi ČSTS
VR14: JKr informoval VR o probíhajících jednáních s divizemi ohledně sepsání pravidel. Na
příštím jednání VR bude JKr informovat o výsledku jednání.
VR15-16: Úkol nadále trvá.
VR17: VR ukládá JKr jednání s divizemi ohledně vytvoření vnitřní směrnice divize, na
základě které bude ČSTS proplácet divizní pokladny. Směrnice by měla obsahovat veškerá
14

ČSTS
Volební období 2019/2023

Zápis z jednání
VR 18

Microsoft Teams
8. 6. 2020

schválená pravidla, podle kterých divize funguje. VR ukládá VpV vytvořit manuál, podle
kterého budou divize směrnici vytvářet.
VR18: VpV informoval VR o vytvoření manuálu, podle kterého budou vytvářeny divizní
směrnice. VR ukládá JKr zaslat všem divizím manuál e-mailem a následně vykomunikovat
dokončení směrnic jednotlivých divizí.
Z: JKr, VpV
T: 1. 7. 2020
(hl.č.7-8/0/0)

UVR14-08: Návrh nového KŘ ČSTS na VK
VR14: Bod 4.3. Pavel Kojetín – Návrhy na jednání: Bodem 1 podnětu se VR zabývala v
UVR06-02 a UVR08-01 a bereme tento úkol za uzavřený. Bod 2 VR řešila v bodě UVR09-07
a bereme za uzavřený. Bod 3 (stínová porota, porotce 3. třídy a osoby blízké) řeší VpP
v návrhu nového KŘ ČSTS, který předloží na VK. Bod 4 bere VpS na vědomí a bude se jím
dále zabývat.
VR15-18: Úkol nadále trvá.
Z: VpP
T: 1. 10. 2020

UVR14-09: Jaroslav Krtička – Formační tanec
VR14: VR ukládá JKr a VpS vytvoření návrhu o projektu Formační tanec – liga jakožto
motivační projekt pro znovuobnovení celorepublikových soutěží v této disciplíně.
VR15-18: Úkol nadále trvá.
Z: JKr, VpS
T: 1. 7. 2020

UVR14-10: Změna termínu MČR 10T 2020
VR14: VR projednala s organizátorem další možný termín MČR 10T - 13. 6. 2020. Tento
termín je podmíněn možností běžné tréninkové činnosti v tanečních klubech po dobu
alespoň jednoho měsíce před konáním akce. V opačném případě bude termín přesunut na
druhou polovinu roku.
VR15: Úkol nadále trvá
VR16: Na základě jednání s organizátorem a vývojem vládních uvolnění opatření proti
šíření koronaviru VpS navrhuje opět změnit termín MČR 10T na podzim 2020. O dalších
výsledcích jednání bude VpS informovat VR na dalším jednání VR.
VR17: VR schválila nové datum konání MČR 10T v termínu zrušené soutěže Prague Open
Dance Festival 2020. Nové datum konání MČR 10T je stanoveno na 12. 9. 2020. VR ukládá
VpV zveřejnit aktualitu a sekretariátu změnit datum v systému. VR ukládá VpS vytvořit
aktualizovaná nominační pravidla pro přesunuté MČR 10T na další jednání VR.
VR18: VR schválila návrh VpS říkající, že nominační pravidla zůstanou stejná, jako byly
doposud.
Úkol splněn.
(hl.č.8-7/0/MG)
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UVR15-01: Předběžný rozpočet 2020
VR15: Pr představil VR předběžný rozpočet na rok 2020. Na každém jednání VR Pr představí
aktuální verzi a připraví s JM jeho finální verzi pro schválení, včetně návrhu přerozdělení
příspěvků do divizí a KČ, na VK v listopadu 2020.
VR16: Pr představil VR způsob pravidelného prezentování momentálního stavu
hospodaření. Další navrhovaný termín kontroly je 1. 9. 2020.
VR17-18: Úkol nadále trvá.
Z: Pr
T: 1. 9. 2020

UVR15-02: Využití mediálních kanálů
VR15: VR ukládá MG a PS využití mediálních kanálů pro komunikaci s členskou základnou
zábavnou formou.
VR16-17: Úkol nadále trvá.
VR18: VR ukládá VpV, MG a PS zpracování Organizační směrnice o využitelnosti
komunikačních kanálů (k čemu jaký kanál slouží). Více v bodě 2.2 tohoto zápisu.
Z: VpV, MG, PS
T: 1. 8. 2020

UVR15-03: Návrh řešení – Blízké vztahy porotců
VR15: Na základě zápisu jednání KoS VpS informoval VR o problematice týkající se vztahů
porotců v jednom panelu poroty ve vztahu k etickému kodexu porotce. Jedná se o blízké
vztahy, které spolu fungují i na obchodní bázi a VR ukládá VpS a VpP vytvořit návrh řešení
na základě vzniklé diskuse na jednání VR.
VR16-18: Úkol nadále trvá.
Z: VpS, VpP
T: 31. 8. 2020

UVR15-05: Úleva pro organizátory
VR15: VR se do příštího jednání VR zamyslí nad finanční úlevou organizátorů soutěží ČSTS
do konce roku 2020 z důvodu korona virové krize.
VR16: VpP navrhl VR, jako úlevu všem organizátorům TL a STL, zrušit povinnost Prize
money a dát je dobrovolné. Pr představil VR další možné úlevy organizátorům soutěží ČSTS.
Finální podobu úlev bude VR řešit na dalším jednání VR.
VR17: Pr představil VR návrh na úlevu organizátorům.
VR schválila dočasnou změnu přílohy FŘ FP10 – Odměny na soutěžích. VR ukládá LK
zapracovat změny týkající se dobrovolných prize money a návratu původního znění bodu
B a C do legislativní podoby. Platnost dočasné změny bude do 31. 12. 2020. Stávající příloha
FP10 bude zveřejněna s novou účinností od 1. 1. 2021. VR ukládá VpV a LK připravit obě
znění FP10 na další jednání VR ke schválení.
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Z: LK, VpV
T: další jednání VR

VR schválila výjimku ze SŘ v paragrafech viz příloha 4 tohoto zápisu. Platnost výjimky je do
31. 12. 2020. VR ukládá Pr připravit dokument k dodatečnému schválení na VK.
VR18: Úkol je dále řešen v sekci Úprava legislativy v bodě 3. tohoto zápisu. Pr navrhl VR
vytvořit bod VK, ve kterém bude sumář všech bodů týkajících se VK a změn dokumentů 1.3. úrovně.
Z: LK, Pr, VpV
T: 1. 9. 2020

UVR15-06: FP07 – Účetní osnova, střediska, projekty a rozpočet ČSTS
VR15: VR schválila změnu přílohy FP07 FŘ ČSTS týkající se změny VpE na VpV. VR ukládá LK
zapracovat změnu do legislativy ČSTS. VR ukládá LK připravit všechny dokumenty, kde se
objevuje VpE a chybí VpV ke schválení s patřičnou změnou po konzultaci s PR.
VR16-17: Úkol nadále trvá.
VR18: Tento bod jednání bude dále řešen v sekci Úprava legislativy. Úkol nadále trvá.
Z: LK
T: 1. 7. 2020

UVR15-07: ID karty ČSTS
VR15: VR schválila zrušení výroby ID karet ČSTS. ID karty se budou vydávat pouze
elektronicky v PDF podobě. Pevné ID karty budou vyhotoveny pouze na vyžádání. VR
ukládá sekretariátu a webmasterovi realizaci PDF formy ID karty ČSTS. VR ukládá VpV
zveřejnění manuálu – Digitalizace ID karty ČSTS.
VR16-18: Úkol nadále trvá.
Z: sekretariát (JKu), webmaster, VpV
T: 1. 10. 2020
Ú: 1. 10. 2020

UVR15-08: Náhradní termíny soutěží zrušených v důsledku pandemie COVID-19
VR15: Na základě podnětů týkajících se žádostí o přesunutí soutěží ČSTS v důsledku
pandemie COVID-19 VR ukládá VpS koordinovat dle příchozích žádostí a informací konání
soutěží. V případě problematických termínů VpS předá žádost o přesun termínu k jednání
na VR.
VR16-17: Úkol nadále trvá.
VR18: VR ukládá VpS k 1. 7. 2020 zveřejnění aktualizované tabulky soutěží VŘ pro rok 2020
dle vyvinuté situace s COVID-19.
Z: VpS
T: 1. 7. 2020
(hl.č.9-7/0/MH)
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UVR16-01: Soutěžní řád ČSTS
VR16: VR schválila návrh na změnu SŘ dle návrhu VpS a JD, který byl vypracován na základě
připomínek Martina Herodka a dalších. VR ukládá LK zapracování tezí do legislativní
podoby a dále ukládá LK přípravu finální podoby ke schválení na VK 2020.
VR17: VR schválila návrh JD týkající se přidání kategorie Děti 1 C. VR ukládá LK zapracovat
danou změnu do finální podoby SŘ ČSTS určené ke schválení na VK 2020.
VR18: Úkol bude dále řešen v sekci Úprava legislativy. Úkol nadále trvá.
Z: LK
T: 1. 9. 2020

UVR16-03: Elektronické zdravotní prohlídky
VR16: VR schválila návrh sekretariátu na vytvoření elektronických zdravotních prohlídek.
VR ukládá pracovní skupině pro tvorbu nového IS zapracování EZP do IS.
VR17: Úkol nadále trvá.
VR18: Úkol bude dále sledován v novém bodě jednání – Změny IS.
Z: VpS, pracovní skupina pro nový IS, VpV,
JKu
T: 1. 6. 2020

UVR17-01: Legislativní komise
VR17: VpV a Pr informoval VR o jednáních s novými kandidáty do LK Martinem Herodkem
a Radkem Felcmanem. VR schválila oba kandidáty do LK, která bude nově ve složení: Petr
Odstrčil (stávající předseda), Martin Herodek a Radek Felcman. VR ukládá sekretariátu
zaslat informační e-mail nově zvoleným členům LK.
VR18: VpV informoval VR o dokončení úkolu. Další témata týkající se LK jsou řešena v bodě
2.8. tohoto zápisu.
Úkol splněn.

UVR17-02: Čtvrtletní zhodnocení práce VR
VR17: VR ukládá VpV vypracovat čtvrtletní zhodnocení práce VR a dále pokračovat v tomto
úkolu každé následující čtvrtletí. Zhodnocení bude zveřejňováno na webu ČSTS.
VR18: Úkol nadále trvá.
Z: VpV
T: 1. 7. 2020

UVR17-03: Licenční smlouva
VR17: VpS představil VR návrh Licenční smlouvy pro IS ČSTS. VR schválila návrh Licenční
smlouvy. VR ukládá sekretariátu dodat smlouvu o dílo s firmou Ygia s.r.o. pro doplnění do
Licenční smlouvy.
VR18: Úkol nadále trvá.
Z: VpS, sekretariát (JKu), Pr
T: ihned
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UVR17-04: Nominace na MČR 2021
VR17: VpS představil VR návrh způsobu nominace na MČR 2021 – bonifikaci za třídu,
divoká karta, nominační soutěž. VR ukládá VpS zpracovat tuto problematiku do dalšího
jednání VR ke schválení.
VR18: VR schválila návrh VpS týkající se nominační soutěže. VR ukládá VpS vytvořit návrh
nominačních pravidel na MČR 2021 do příští VR.
Z: VpS, VR
T: další jednání VR
(hl.č.10-7/0/PS)

UVR17-05: Nový termín MČR Seniorů 10T
VR17: VpS seznámil VR s možnými novými termíny konání MČR Seniorů 10T. VpS bude o
vývoji jednání s organizátorem soutěže informovat na dalším jednání VR.
VR18: VpS informoval VR o novém termínu MČR Seniorů 10T - 11. 10. 2020. VpV informuje
o této skutečnosti v aktualitách na webu ČSTS.
Úkol splněn.
Z: VpV
T: ihned

UVR17-06: Udělení TOP licence
VR17: VpP informoval VR o nedokončeném úkolu minulého VpP týkající se udělení licence
TOP dle Kvalifikačního řádu ČSTS, příloha KP08 – verze platná k datu podání žádosti. VR
ukládá VpP doplnění procesu schvalování tak, aby u všech žadatelů byly podmínky
rovnocenné – doplnění prezentace a zkoušky WDSF. Jakmile budou podmínky srovnány,
proběhne nové hlasování.
VR18: Úkol nadále trvá.
Z: VpP
T: další jednání VR

UVR17-07: Nabídka Sportes a Garko pro CDSS
VR17: Pr informoval VR o vyjednané nabídce pro CDSS s firmami Sportes a Garko. VR dává
pravomoc Pr, jakožto jednateli CDSS, vést obchodní jednání a s VpV připravit marketingový
plán pro prodej produktu.
VR18: Pr představil VR nově vytvořený e-shop (eshop.cdss.cz), skrze který bude docházet
k obchodní činnosti CDSS. Na tomto e-shopu bude v prodeji veškerý sortiment, který bude
možné zobchodovat včetně aplikace od firmy Sportes a medailí od firmy Garko.
Z: Pr, VpV
T: další jednání VR

UVR17-08: Ranklist ČSTS – Přechodné opatření
VR17: VR schválila návrh VpS a MH týkající se zmražení Ranklistu ČSTS v důsledku
pandemie koronaviru. ČSTS pozastavuje Ranklist ČSTS k datu 16.3. a následuje tak
rozhodnutí WDSF o zmražení Ranklistu WDSF. O uvolnění Ranklistu ČSTS bude VR
informovat na dalším jednání VR.
VR18: Úkol nadále trvá.
Z: VpS, VR
T: 1. 9. 2020
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2. Činnost v uplynulém období
2.1. Prezident
•

Pr informoval VR o nutnosti nastavení pravidel pro další období dle vize z jednání VR01.
Pr představil VR řešení, které se v předchozím období osvědčilo a lépe řeší momentální
situaci. Veškeré faktury, které přijdou po 30. 6. 2020, budou muset mít splatnost
nastavenou na 31. 1. 2021. VR ukládá VpV vložit aktualitu na web ČSTS a zaslat sdělení
všem divizím.
Z: VpV, Pr
T: 1. 9. 2020
(hl.č.12-8/0/0)

•

Pr informoval VR o stavu hospodaření k 8. 6. 2020:
o stav nezaplacených závazků pro rok 2019 – 96.810 Kč.
▪ Jedná se o faktury TVcom a faktury bez smluvního zajištění.
o stav nezaplacených závazků pro rok 2020 – 709.473 Kč.
o stav CDSS – 118.623 Kč.

2.2. Viceprezident pro vnitřní záležitosti
•

VpV a Pr informoval VR o možnosti využití sociálních sítí (Twitter, Facebook) k účelu
propagace akcí ČSTS. VR ukládá zpracovat organizační směrnici obsahující podmínky
využití sociálních sítí k propagaci (např. soutěže VŘ od 2021).
Z: VpV
T: 1. 8. 2020
(hl.č.19-5/0/0)

•

Pr informoval VR o nutnosti udělat pravidelné roční školení Tiborem Stanem ohledně
GDPR. VpP bude s Tiborem Stanem ve spojení, aby domluvil podrobnosti ohledně on-line
přednášky na DS 2020.
Z: VpP
T: 1. 8. 2020

•

VR schválila odměnu Tiboru Stanovi – pověřenci GDPR za jeho činnost v maximální výši
nepřesahující 3.000 Kč bez DPH měsíčně. Odměna za činnost bude vyplácena vždy
sumárně na konci kvartálu.
(hl.č.13-8/0/0)

2.3. Viceprezident pro sport
•

VR schválila návrh VpS o spojení podpory za 3. a 4. kvartál v jednu dvojnásobnou, která
bude vyplacena na základě sestavení speciálního NRT k datu 21. 12. 2020 z důvodu
pandemie koronaviru a pozastavení soutěžní činnosti. Návrh se týká jak podpory kategorie
Dospělých a Do 21, tak podpory projektu PoSTM.
(hl.č.14-8/0/0)
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2.4. Viceprezident pro profesní záležitosti
•

VpP informoval VR o losování poroty na TL a STL pro 2. polovinu 2020. Termín losování je 11.
6. 2020. v 8:00.

2.5. Dozorčí rada
•

DR informovala VR o Kontrolním protokolu 1/2020 - Smluvní zajištění konání soutěží WDSF,
DSE a MČR viz příloha 1 tohoto zápisu. VR bere kontrolní protokol na vědomí. VR ukládá Pr
zahájení jednání se zástupcem DR a organizátory všech soutěží WDSF, kteří mají smlouvy
na více než jeden rok.
(hl.č.17-7/0/MH)

•

DR informovala VR o Vyjádření Dozorčí rady k žádosti Miroslava Hýži o vyjasnění námitek
z VR15 ke stanovisku DR ze dne 23. 3. 2020 viz příloha 2 tohoto zápisu. VR se neztotožňuje
s vyjádřením DR.
(hl.č.20-FK/JD/Pr,MH,PS)

2.6. Komise sportovců
•

TB odprezentovala návrh KoS na systém rotace porotců viz příloha 6 tohoto zápisu. VR
ukládá VpP zahájení komunikace se zástupcem KoS o případném finálním návrhu, který
představí na dalším VR.
Z: VpP, KoS
T: další jednání VR
(hl.č.11-5/MG,JD/PS)

2.7. Legislativní komise
•

VR ukládá sekretariátu rozeslat děkovný e-mail bývalým členům LK – Martinovi Kolaříkovi
a Zdeňkovi Přibylovi.
Z: sekretariát (JKu), VpV
T: ihned

•

VR schválila návrh VpV a LK na vytvoření sekce Legislativní komise a Komise sportovců na
webu ČSTS v „Orgány ČSTS – zápisy“. VR ukládá VpS a pracovní skupině pro nový IS vytvořit
tyto sekce v podobě pro editaci.
Z: VpS, pracovní skupina pro nový IS, VpV
T: ihned
(hl.č.15-8/0/0)
společné hlasování pro oba předešlé body LK

3. Úpravy dokumentů
3.1. Soutěžní řád ČSTS – přílohy
3.1.1. SA01 – Směrná čísla
VR16: VR schválila návrh na změnu přílohy SŘ SA01 – Směrná čísla. VR ukládá LK zapracovat
schválenou změnu do legislativní podoby.
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VR17: Úkol nadále trvá.
VR18: VR schválila přílohu SŘ SA01 – Směrná čísla dle vypracovaného návrhu LK a přiklání se
k variantě C viz příloha 3 tohoto zápisu. VR ukládá VpV zaslat požadavek LK na doplnění
aktuálních dat dle tohoto zápisu. VR ukládá Pr zveřejnění schválené přílohy SA01 na webu
ČSTS.
Z: Pr, LK, VpV
T: ihned
Ú: 1. 9. 2020
(hl.č.2-7/0/0)

3.1.2. SB01 – Protokol soutěží Mistrovství ČR
VpV informoval VR o stavu nové podoby přílohy SŘ SB01 ze strany LK.
Z: LK
T: 31. 8. 2020

3.2. OB05 – Výběrová řízení
VpV informoval VR o stavu organizační směrnice OB05 ze strany LK.
Z: LK
T: 31. 8. 2020

3.3. FP10 – Odměny na soutěžích
VR schválila přílohu KŘ FP10 – Odměny na soutěžích dle vypracovaného návrhu LK viz příloha
4 tohoto zápisu. VR ukládá VpV zaslat požadavek LK na doplnění aktuálních dat dle tohoto
zápisu. VR ukládá Pr zveřejnění schválené přílohy FP10 na webu ČSTS. Na základě výjimky pro
rok 2020 z jednání VR17.
Z: Pr, LK, VpV
T: ihned
Ú: 24. 6. 2020
(hl.č.3-7/0/0)

4. Různé
4.1. Petr Bartuněk – Návrhy D01 na VR
VR bere na vědomí návrhy č. 2 a 3 dle korespondenčního hlasování Pražské divize viz příloha 5
tohoto zápisu. VR ukládá VpS a pracovní skupině pro IS doplnění veškerých údajů do listu člena,
které nepodléhají GDPR, a které požaduje rejstřík MŠMT.
Z: Pr, VpS, Tibor Stano, pracovní skupina
pro IS
T: 1. 7. 2020
(hl.č.16-8/0/0)

4.2. Evropský týden sportu
Pr informoval VR o Evropském týdnu sportu a možnosti podpory Sportu z projektu Erasmus+.
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Konec jednání: 8. 6. 2020, 12:23
Přílohy:
1. Kontrolní protokol DR 1/2020 - Smluvní zajištění konání soutěží WDSF
2. Vyjádření DR k žádosti Miroslava Hýži o vyjasnění námitek z VR15
3. SA01 – Směrná čísla
4. FP10 – Odměny na soutěžích
5. Petr Bartuněk – Návrhy D01 na VR
6. KoS – Systém rotace porotců
Rozdělovník:
Dozorčí rada
Předsedové divizí
Legislativní komise
Vysvětlivky:
Z – Zodpovědná osoba
T – Termín
Ú – Účinnost
ČT – Česká televize
FB – Facebook
FŘ – Finanční řád ČSTS
IS – Informační systém
JŘ – Jednací řád ČSTS
KS – Kvalifikační studium
KŘ – Kvalifikační řád ČSTS
LK – Legislativní komise ČSTS
OF – Olympijský festival
RR – Rozhodčí rada ČSTS
SŘ – Soutěžní řád ČSTS
TL – Taneční liga
VK – Výroční konference ČSTS
VR – Výkonná rada ČSTS
VŘ – Výběrové řízení
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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