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ZHODNOCENÍ PRÁCE VR
1. Úvod
Třetí čtvrtletí roku 2020 bylo úzce spjato s neustálými změnami krizových opatření vlády ČR a
Ministerstva zdravotnictví, která měla za cíl omezit šíření koronaviru COVID-19. V závislosti na změnách
opatření měla Výkonná rada ČSTS (dále jen "VR") mimo dvě řádné jednání také tři korespondenční
hlasování. Velkým zlomem byl restart soutěží ČSTS, který započal soutěží Taneční ligy v Olomouci ve
dnech 29. – 30. 8. 2020. Pro podporu restartu celého soutěžního systému ČSTS VR přijala několik
dočasných opatření pro podporu organizátorů soutěží ČSTS a také zpracovala organizační směrnici
OS07 – Hygienická opatření pro organizátory soutěží ČSTS proti šíření koronaviru. Dalším důležitým
milníkem bylo i konání již několikrát přesouvaného Mistrovství České republiky deseti tanců v Kojetíně.

2. Činnost v období 1. 7. 2020 – 30. 9. 2020
Fakta:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

proběhla 2 jednání a 3 korespondenční hlasování
proběhl historicky první Online Doškolovací seminář ČSTS
dokončen návrh Stanov ČSTS Ombudsmanem ČOV
dodány potřebné podklady firmě Ernst & Young audit, s.r.o., která spustila forenzní audit CDSS
vypracována provizorní kritéria nominace na MČR Seniorů 2020 a MČR STT, LAT a 10T 2021
přijato několik dočasných opatření pro podporu organizátorů soutěží ČSTS
zpracována organizační směrnice OS07 – Hygienická opatření pro organizátory soutěží ČSTS
proti šíření koronaviru
zahájení příprav na Výroční konferenci ČSTS 2020
proběhla historicky první schůze předsedů divizí ČSTS online formou
dokončena nová sekce na webu ČSTS – Často kladené dotazy (FAQ)
proběhly schůzky s případnými partnery ČSTS (Sportes, Garko atd.)
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
ve volbách do složky ČOV – Českého klubu sportovních svazů, organizací a institucí byla již po
třetí zvolena Ing. Eva Bartuňková
došlo ke stabilizaci ekonomiky svazu a vyrovnání téměř všech závazků z roku 2019 a většiny
závazků z první poloviny roku 2020
proběhly schůzky na FÚ Prahy 4 z důvodu pokračující finanční kontroly CDSS
zahájení obchodní činnosti CDSS
vyhlášeno VŘ na soutěže MČR, STL, TL a postupové A pro rok 2021
získali jsme neinvestiční dotaci z MŠMT – Organizace sportu, Talent a Repre
získali jsme se investiční dotace z MŠMT – Vybavení národního týmu
podala se dotace COVID Sport

Dokončené úkoly:
▪

bylo dokončeno celkem 15 úkolů vyplývajících z jednání VR:
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Popis
Vytvoření obecných smluv mezi ČSTS a druhou osobou
Plán práce na následující období
Účetní osnova, střediska, projekty a rozpočet ČSTS

VpV

UVR15-02
UVR17-02
UVR18-04
OS07

Využití mediálních kanálů
Čtvrtletní zhodnocení práce VR
Organizační směrnice – Využití sociálních sítí
Hygienická opatření pro organizátory soutěží ČSTS proti šíření koronaviru

VpS

UVR15-08
UVR17-08
UVR20-02

Náhradní termíny soutěží zrušených v důsledku pandemie COVID-19
Ranklist ČSTS – Přechodné opatření
Úprava smluv pro organizátory MČR

VpP

UVR09-04
UVR18-05
UVR19-07

Doškolovací seminář ČSTS 2020
Školení GDPR
EET – živé vysílání

VR

UVR20-04
UVR20-06

Žádost – MČR družstev Brno
Žádost o DSE – Petr Barnat

3. Závěr
Jak již jsme zmínili v minulém zhodnocení VR, právě probíhá celková změna informačního systému, na
které pracuje pracovní skupina pro informační systém, a která přinese moderní jednotný systém
schopný fungovat rychleji a přehledněji. Čeká nás rovněž nejasné období vzhledem ke
krizovým opatřením vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví, která můžeme očekávat. Na všechny změny
samozřejmě ihned zareagujeme a poskytneme Vám v co nejkratší lhůtě popis změn a omezení
týkajících se našeho tanečního sportu. V závislosti na to připravujeme další scénáře, jak bude probíhat
kvalifikace na MČR STT, LAT a 10T 2021. O všem Vás budeme informovat na webu ČSTS.
Na úplný závěr bychom chtěli opět poděkovat všem, kteří v tomto období významně přispěli k činnosti
svazu. Jedná se zejména o sekretariát, který je v poslední době velmi vytížen otázkami týkajících se
celkové soutěžní činnosti, nového systému zdravotních prohlídek aj. Děkujeme Janu Musalovi za
celkovou revizi účetnictví za období 2010–2020. Dále Legislativní komisi ČSTS, která v tomto čtvrtletí
připravila velké množství legislativních podkladů a jiných dokumentů. Dále také Komisi sportovců ČSTS
a Dozorčí radě ČSTS, která je přítomna na každém jednání VR a tím pomáhá dělat práci celé VR
kvalitněji. Velký dík opět patří všem sportovcům, kteří to během měsíců, ve kterých nemohli soutěžit
nevzdali a dále se připravovali na soutěže, jejichž konání bylo a je obestřeno mnoha otazníky.
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