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ZHODNOCENÍ PRÁCE VR
1. Úvod
Po mimořádné Výroční konferenci ČSTS konané dne 30. 9. 2019 v Telči převzala nově zvolená Výkonná
rada ČSTS (dále „VR“) velkou zodpovědnost za aktuální finanční situaci svazu spolu s velkým počtem
nedokončených úkolů snad ze všech svazových odvětví. Činnost VR tak byla mnohem intenzivnější, než
je předepsána legislativou ČSTS. Jednání VR byla až na malé výjimky každých 14 dní tak, abychom
zajistili plynulý chod svazu. K tomu slouží i nová sekce spadající pod viceprezidenta pro vnitřní
záležitosti (VpV), která byla zřízena i pro lepší mezisvazovou komunikaci. Dříve používaný post
viceprezidenta pro ekonomiku (VpE) byl tímto nahrazen a oblast týkající se hospodaření svazu byla
převzata Prezidentem ČSTS. Vzhledem k množství změn nejen v legislativě ČSTS, byly nově zřízeny
některé komise a pracovní skupiny, např. Legislativní komise a Pracovní skupina pro tvorbu nového
informačního systému.
Činnost VR byla posléze zkomplikována příchodem vládních opatření proti šíření koronaviru. Kvůli
těmto opatřením byly svolány další mimořádné schůze, na kterých se řešily otázky omezení sportovní
činnosti, včetně činnosti klubů a pořádání tanečních soutěží.

2. Činnost v období 1. 11. 2019 – 30. 6. 2020
Fakta:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

proběhlo 19 jednání, z toho 2 mimořádné, a dále 4 korespondenční hlasování
proběhly schůzky s případnými partnery ČSTS (Sportes, Garko atd.)
proběhla jednání s Ombudsmanem ČOV ohledně Stanov ČSTS
proběhla jednání s Předsedou a Místopředsedou ČOV p. Kejvalem a p. Šumanem, a dále se
zástupci CDO ohledně breakingu
proběhla Valná hromada ČUS, které se účastnil Prezident ČSTS
došlo ke stabilizaci ekonomiky svazu a vyrovnání všech závazků z roku 2019 a většiny závazků
z první poloviny roku 2020
proběhly schůzky na FÚ Prahy 4
dokončen auditu č. 1 - Specializovaná prověrka současného stavu hospodaření odborným
posudkem
zahájení forenzního auditu firmou Ernst & Young audit, s.r.o.
zahájení obchodní činnosti CDSS
využití nových technologií (Microsoft Teams atd.)
založení nového účtu na Twitteru
vyhlášeno VŘ na soutěže MČR, STL, TL a postupové A pro rok 2021
podaly se neinvestiční dotace na MŠMT – Organizace sportu, Talent a Repre
podala se investiční dotace na MŠMT – Vybavení národního týmu

Dokončené úkoly:
▪

bylo dokončeno celkem 56 úkolů vyplývajících z jednání VR a VK:
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Kdo
Označení
Pr
UVR40-02
UVR02-05
UVR02-11
UVR02-10
UVR40-04
UVR40-05
UVR40-08
UVR02-01
UVR04-01
UVR04-03
UVR03-11
UVR09-05
UVR40-07
UVR40-09
UVR09-02
UVR14-02
UVR14-05
UVR09-01
UVR16-02
UVR04-02
UVR18-03
VpV UVR03-04
UVR06-07

VpS
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Popis
Účetnictví 2019
OA01 – Organizační schéma
Vytvoření e-mailových adres pro RR
DR – Klíčový režim sekretariátu
Dotace a granty MŠMT
Delegáti divizí
OS01 – Standardní podmínky pro organizaci soutěží v pravomoci divizí
Ekonomická situace svazu
VK 2020 - Zajištění místa konání
Nároky na WDSF poplatky
FP06 – Podmínky pro reprezentaci
DaSK – Předání agendy
Přehled rozhodnutí WDSF AGM 2019
Formulář podávání protestu (SC06)
Finanční vyrovnání bývalé DaSK
Zápis do rejstříku MŠMT
OS02 – Standardní podmínky pro organizaci soutěží v pravomoci VR
WDSF AGM 2020
Stažení Zprávy o hospodaření 2018 z webu
Směrnice na výběrové řízení
Fakturace – Další období

UVR06-06

VpV – Sekce vnitřních záležitostí na webu, legislativní podoba funkce
Lenka Tarabová – Lékařské prohlídky, Žádost o posouzení zdravotní
způsobilosti
Olympijské festivaly 2020

UVR02-06
UVR03-01
UVR03-05
UVR40-03
UVR02-04
UVR03-06
UVR03-07
UVR40-10
UVR02-07
UVR06-03
UVR03-09
UVR08-04
UVR08-02
UVR08-05
UVR09-06
UVR09-03
UVR14-07
UVR10-03

Změna termínu a místa konání WDSF soutěže – Cool Dance
MČR družstev 2020 - Rozpočet
VpS – Hrazení nákladů na MČR
Dotace EZS
KoS – Vyhodnocení ostatních kategorií na vybraných titulárních soutěžích
Zrušení účasti zahraniční poroty na MČR 2020 a 2021
Nové znění OS02 na soutěže VŘ 2021, zajištění VŘ na MČR
SB02b – Titulární akce
Změna místa konání MČR STT 2020 - Smluvní zajištění
Marek Hila – Žádost o změnu místa a data konání TL
Pozměňovací návrh soutěžního přihlašovacího systému
Nominační ranklist
Náhrada TL Seniorů za zrušenou TL v Třinci
Deadline pro přihlášené páry do 3 kategorií na MČR
SB02 – Taneční liga
Kolize termínu STL – Mladá Boleslav
Petr Slouka – Návrh hodnocení na MČR
Omezení počtu TL
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UVR14-10
UVR17-05
UVR17-03

Změna termínu MČR 10T 2020
Nový termín MČR Seniorů 10T
Licenční smlouva

VpP

UVR02-02
UVR15-04
UVR10-04

Kongres 2020
SC01 – Tvoření porot MČR a TL
KP03 – Podmínky pro udělení výjimek z pravidel pro udělování licencí

VR

UMVK2019-03
UVR40-01
UVR38-01
UVR08-01
UVR06-02
UVR08-03
UVR17-01
UVR09-08

Odvolání DaSK
Žádost o soutěže WDSF 2020 - TK Trend Ostrava
Žádost o soutěže WDSF 2020 - Petr Barnat
Odměny pro funkcionáře
Václav Kosmák – Žádost o změnu přílohy FP10
Taneční studio Vítkovice – Žádost o WDSF soutěže
Legislativní komise
Žádost o soutěže WDSF 2020 - Hradec Králové

3. Závěr
Čeká nás několik novinek a zlepšení. Mezi tu nejpodstatnější patří celková změna informačního
systému, která nám přinese moderní jednotný systém schopný fungovat rychleji a přehledněji pro
všechny členy ČSTS. Dále nás čeká úplně nový systém práce CDSS (Obchodní manažer, E-shop atd).
V neposlední řadě nás čekají i nové moderní způsoby komunikace s členskou základnou (online schůze
předsedů divizí před VK, on-line doškolovací seminář atd).
Chtěli bychom poděkovat nejen všem členům VR, ale také všem, kteří v tomto období významně
přispěli k činnosti svazu. Jedná se zejména o Dozorčí radu ČSTS, Komisi sportovců ČSTS, Legislativní
komisi ČSTS, sekretariát a pracovní skupinu pro tvorbu IS. Dále bychom chtěli poděkovat za dosavadní
činnost nově zvolené Disciplinární a smírčí komisi ČSTS, a také všem organizátorům soutěží, porotcům,
funkcionářům, trenérům a předsedům klubů, kteří se obalili nutnou dávkou trpělivosti a zvládli s námi
ustát všechny omezující opatření proti šíření koronaviru. Největší dík však patří všem tanečnicím a
tanečníkům, pro které bylo toto období novou výzvou, a i přes zákaz tréninků v tanečních klubech
nezaháleli a pokračovali v přípravě u sebe doma nebo alespoň on-line výukou.

Zpracoval: Filip Karásek

Schválil: Martin Dvořák
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