Komise sportovců
Volební období 2021/2024

3. 3. 2021

Zápis z jednání Komise sportovců
ze dne 3. 3. 2021 – SKYPE
Přítomni:

Roman Pecha (RP), Jan Metlický (JM), Vít Domorád (VD), Martina Deylová (MD),
Jiří Kejzar (JK)

Host:

Ing. Martin Dvořák (Pr)

Náplň schůze:
1. Předání agendy Komise sportovců nově zvoleným členům
RP, jako zástupce KoS předešlého volebního období, seznámil nově zvolenou KoS se
základními cíli KoS v rámci ČSTS. Proběhlo seznámení členů s činností a organizací KoS.
RP se dohodl se členy KoS o způsobu předaní přístupu k emailové adrese KoS. RP seznámil
KoS s rozpracovanými úkoly KoS z předešlého volebního období, KoS bude v kontaktu
s členy předešlé KoS za účelem dokončení těchto úkolů.

2. Plán činnosti Komise sportovců
RP vyzval členy KoS k přípravě bodů dle programového prohlášení jednotlivých členů KoS
tak, aby mohl být na příštím jednání KoS schválen Plán činnosti Komise sportovců. Členové
KoS připravené body zašlou na FB skupinu KoS do příštího jednání. KoS bude při tvorbě
Plánu činnosti vycházet z aktuální situace pandemie COVID-19 a rozdělí plán na 2 části
(COVID/běžná činnost).
3. Volby předsedy Komise sportovců ČSTS
RP informoval o předešlém jednání s Pr ohledně alternativního způsobu volby do KoS.
Vhledem k přetrvávající pandemii COVID-19 se KoS sešla formou on-line jednání přes
SKYPE, tedy bez osobní přítomnosti členů. Vzhledem k nutnosti volby předsedy KoS pro
zachování činnosti této komise RP navrhuje, aby volba proběhla aklamací za přítomnosti
ověřovatele a pořízení audiozáznamu z volby.
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Hlasování č. 1:
KoS souhlasí s volbou předsedy KoS formou veřejného hlasování.
Hlasování: 5 pro
Hlasování č. 2:
Volba předsedy KoS. Volba kandidáta na předsedu komise sportovců Romana Pecha.
Hlasování: 5 pro

Ing. Martin Dvořák
Ověřovatel volby
4. 3. 2021
V Praze dne ………………
Digitálně podepsal Ing.
Martin Dvořák
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-004430
77, o=Český svaz
tanečního sportu z.s.,
ou=1, cn=Ing. Martin
Dvořák, sn=Dvořák,
givenName=Martin,
serialNumber=P713180

4. Tvorba zápisů z jednání KoS
KoS pověřila MD a JK jako zapisovatele. Zápis z jednání bude do 3 dní od jednání KoS
předložen ke schválení předsedovi KoS, ten jej do 5 dní zveřejní na webu ČSTS v sekci Komise
sportovců. Správce sociálních sítí nasdílí odkaz na zápis na FB profil KoS a zároveň připraví
krátké shrnutí jednání.
Hlasování č. 3:
Hlasování: 5 pro
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5. Správce sociálních sítí
RP informoval o stávající činnosti KoS na FB profilu KoS. KoS pověřila JM správou FB profilu
Komise sportovců.
Hlasování č. 4:
Hlasování: 5 pro
KoS založí profil na sociální sítí Instagram s názvem Komise sportovců ČSTS. Na tomto
profilu bude KoS oslovovat zejména mladší generaci tanečníků. Bude sloužit k šíření
informací o dění ve svazu.
Hlasování č. 5:
Hlasování: 5 pro

6. Zástupce KoS v Soutěžní komisi ČSTS
RP informoval o stávající činnosti Soutěžní komise a roli KoS v této komisi. KoS pověřila VD
jako svého zástupce v Soutěžní komisi ČSTS. Předseda KoS bude informovat Michala Drhu
(VpS) o této skutečnosti.
Hlasování č. 6:
Hlasování: 5 pro
7. Založení FB skupiny pro účely korespondenčního hlasování KoS
RP informoval členy o založení FB skupiny. Tato skupina bude sloužit pro případná
korespondenční hlasování KoS a případnou diskusi. KoS bude dále komunikovat
prostřednictvím SKYPE a Messengeru.
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8. Podněty pro Komisi sportovců
KoS se jednohlasně shodla, že nebude zveřejňovat totožnost člena, který se na KoS
s podnětem obrátí, pokud to nebude jeho výslovné přání. KoS se bude zabývat každým
obdrženým podnětem, pokud bude v rozsahu působnosti komise. Podněty, které nespadají
do kompetencí Komisi sportovců, budou, opět anonymně, předány k řešení příslušným
orgánům ČSTS.
Hlasování č. 7:
Hlasování: 5 pro
9. Ostatní
9.1. Termín dalšího jednání – 10. 3. 2021 21:00 Skype
9.2. Termín další VR: 29. 3. 2021 9:00 – 14:00 Skype

Zapsala: Mgr. Ing. Martina Deylová

Schválil: Roman Pecha

