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ZHODNOCENÍ PRÁCE VR
1. Úvod
Slibný začátek čtvrtého kvartálu roku 2020 v podobě možné soutěžní činnosti byl přerušen dalšími
přísnějšími krizovými opatřeními vlády ČR proti šíření koronaviru COVID-19. Přerušení soutěžní činnosti
bohužel trvalo až do konce roku 2020.
Krizová opatření Vlády ČR však vedla VR k rozhodnutím, která byla z pohledu historie svazu milníkem.
K tomu nejvýznamnějšímu milníku patří konání Výroční konference ČSTS 2020 formou per-rollam (dále
jen „VK20“). Ve spolupráci s Pracovní skupinou pro informační systém (dále jen „PSIS“) vznikl na webu
ČSTS automatický systém volby delegátů na centralizovaných Valných hromadách divizí ČSTS (dále jen
„VH20“), a také systém hlasování na VK20. Tímto byly překonány i veškeré obavy některých divizí, které
k tomuto způsobu konání VK2020 neměly důvěru. Celá VK20 byla ukončena dne 16. 12. 2020
zveřejněním výsledků hlasování.
Konec roku 2020 byl však spojen se smutnou událostí. Zpráva o úmrtí Danuše Machátové dne 27. 12.
2020, dlouholeté pracovnici sekretariátu ČSTS, postihla všechny členy svazu. Tato smutná událost bude
mít, mimo jiné i následky ve změně administrativní činnosti sekretariátu na začátku roku 2021. Rodině
a všem blízkým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

2. Činnost v období 1. 10. 2020 – 31. 12. 2020
Fakta:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

proběhla 4 jednání a 7 korespondenčních hlasování
proběhly 2 schůze předsedů divizí
proběhla historicky první Výroční konference ČSTS per-rollam
schváleny kompenzace členských příspěvků z důvodu pandemie COVID-19
dokončen forenzní audit CDSS firmou Ernst & Young audit, s.r.o.
dokončena příprava na Olympiádu dětí a mládeže 2021 – Olomouc
zahájení jednání s ČAMT – „Breaking Alliance“
započaly přípravy na historicky první Online kongres ČSTS
vytvořena nová pozice pracovníka svazu – Správce profilů sociálních sítí ČSTS
započala Online výuka pro členy ČSTS – Zharkov + Kulikova, Goffredo + Matus
podepsána smlouva s firmou SPORTES
započaly přípravy pro vytvoření „ověřené registrace člena“
spuštěno 2. kolo výběrového řízení na pozici obchodního manažera CDSS
proběhla schůze skupiny WDSF Breaking
proběhla online konference DSE AGA
dokončena možnost QR platby
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Dokončené úkoly:
▪

bylo dokončeno celkem 31 úkolů vyplývajících z jednání VR:

Sekce
Označení
Pr
UVR19-03
UVR27-01
UVR02-08
UMVR01-01

UVR15-01
UVK2020-01
UVR10-01

Popis
DaSK – Vypracování zpráv z minulého a současného období
OS05 – Standardní podmínky spolupráce ČSTS s CDSS
DR – Předložení výpisu z účetního deníku hlavní knihy
Modelový typ soutěží pro výkonnostní a vrcholové soutěže
Výroční konference 2020 per-rollam
Kompenzace a řešení členských příspěvků za rok 2020 a za rok 2021
Předběžný rozpočet 2020, 2021
Doplnění JŘ
Zápis VK2020
Zpráva o auditu č. 1 - Následný postup

VpV

UVR15-07

ID karty ČSTS
Nový pracovník svazu – Správce profilů sociálních sítí ČSTS
QR platby

VpS

UVR24-03
UVR16-01
UVR24-01
UVR24-02

Délka tréninkové procesu před soutěží
Uvolnění TL o jednu třídu – úprava přílohy SA01
Soutěžní řád ČSTS
Přerozdělení prostředků za STM 3Q a 4Q 2020
MČR Družstev + STL Brno 5.-6.12.2020

VpP

UVR09-09
UVR14-08
UVR15-03
UVR19-01
UVR25-01

Olympiáda dětí a mládeže 2021 - Olomouc
Návrh nového KŘ ČSTS na VK
Návrh řešení – Blízské vztahy porotců
Revize rozhodnutí na základě KP03
Aktivní činnost trenérů 2020

VR

UVR20-05

Žádost – Jaroslav Krtička
Příloha SB01 – Titulární soutěže
Příloha FP08 – Metodika prezentace hospodaření
Pravidla pro zveřejňování informací
Příloha OA02 – Sekretariát ČSTS
Příloha SB02 – Taneční liga
Příloha FP09 – Granty
Úleva pro organizátory

UVR15-05
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3. Závěr
Konec roku nám nepřinesl příliš dobrých zpráv. I přesto, že jsou vládní krizová opatření na nejvyšším
stupni, vidíme však světlo na konci tunelu. To světlo je v podobě již spuštěné vakcinace proti COVID19 a také v podobě nově otevřené možnosti vytvoření profesionálních smluv našich sportovců. To vše
může bez pochyby vést ke znovuoživení soutěžní činnosti v první polovině roku 2021.
Závěrem bychom chtěli poděkovat několika týmům, které se významně podíleli na tom, aby mohla
první VK20 per-rollam vůbec proběhnout. Jedná se o tým PSIS, který vytvořil funkční systém pro VK20
na webu ČSTS, dále Legislativní komisi ČSTS, která připravila finální verze legislativy určené ke schválení
a dále všem komisím, které se staraly o hladký průběh VK20 (Mandátová komise VH20, Volební komise
VH20, Mandátová komise VK20 a Sčítací komise VK20). Chtěli bychom také poděkovat Janě Kukučové,
která se i po tak smutné události ujala všech agend po Danuši Machátové, tak aby udržela sekretariát
v chodu.

Zpracoval: Filip Karásek

Schválil: Martin Dvořák
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