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ZHODNOCENÍ PRÁCE VR
1. Úvod
Celý první kvartál roku 2021 se stále nesl ve znamení krizových opatření vlády ČR. Uzavření sportovišť
a amatérského sportu výrazně ovlivnilo činnost mnoha našich sportovců. Světlým bodem tohoto
období bylo zveřejnění manuálu Profesionální sportovec ČSTS, který poprvé v historii svazu definoval
statut profesionálního sportovce z hlediska zákonů ČR. Významným krokem vpřed bylo schválení série
soutěží Českomoravský pohár 2021 (dále jen ČMP), které jsou určeny pro naše profesionální sportovce.
Jedná se o pohárové soutěže pro naše nejlepší tanečníky připravující se na MČR, která se s největší
pravděpodobností budou konat v měsících září-říjen 2021. Žádost o uspořádání ČMP byla podána
Národní sportovní agentuře a následně schválena Ministerstvem zdravotnictví. Za předem
stanovených a velmi přísných hygienických podmínek proběhly již první dvě ze čtyř schválených
soutěží.
Vzhledem k vývoji situace pandemie Covid-19 byla Výroční konference ČSTS 2021 přesunuta z původně
plánovaného termínu 7. 5. 2021 na 20. 10. 2021. VR se chce tímto krokem přiblížit možnosti, že by VK
2021 proběhla standardním způsobem čili „naživo“.

2. Činnost v období 1. 1. 2021 – 31. 3. 2021
Fakta:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

proběhla 4 jednání, dále 3 korespondenční a 2 mimořádná
proběhlo historicky první předávání Výročních cen ČSTS online formou
proběhlo online setkání s Prezidentem ČSTS na téma Profesionální sportovec ČSTS
VR schválila advokátní kancelář Mgr. Ondřej Vaněk pro pravidelnou agendu
VR schválila advokátní kancelář David & Macek pro řešení Zprávy Ernst & Young
zadán účetní audit ČSTS roku 2018 a 2019 auditorovi Ing. Palovi
dále probíhají schůze s CDO a CBA o vytvoření jednotné taneční federace ČUTS - CDSU
proběhla první fáze přechodu na ověřenou registraci uživatele na webu ČSTS
proběhlo navýšení bodů u postupových tříd jako kompenzace za období, ve kterém byla
soutěžní činnost zakázaná z důvodu opatření vlády ČR proti šíření Covid-19
byly podány a schváleny žádosti o dotace NSA na rok 2021
bylo odesláno vyúčtování neinvestičních a investičních dotací za rok 2020 na MŠMT
vypracován manuál Profesionální sportovec ČSTS
schválen projekt CTM pro rok 2021-2025
bylo zvoleno nové složení Komise sportovců ČSTS
proběhla jednání s ČUS, ČOV a NSA na téma budoucnost profesionálního sportu
byly nastaveny nové podmínky výběru dodavatelů ČSTS/CDSS na základě nově schválené
organizační směrnice OB05 – Výběrová řízení
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Dokončené úkoly:
▪

bylo dokončeno celkem 11 úkolů vyplývajících z jednání VR:

Sekce
Označení
Pr
UVR21-04
UVR26-01

Popis
Platby s DPH/bez DPH
Výroční konference 2021

VpV

UVR23-01

Mediální propagace ČSTS

VpS

UVR24-04
UVR27-01
UVR24-08
UVR26-04

MČR 2021
Výběrové řízení pro MČR 2022
MČR 10T 2021
RL NRT a RL MČR 2021

VpP

UVR20-07

Kongres ČSTS 2021

VR

UVR25-06
UVR20-03
UVR25-03

Návrh na VR – Čestné prohlášení
Podpora soutěží MČR do konce roku 2020
Vakcinace COVID 19

3. Závěr
V následujícím období bude VR ČSTS pracovat na přípravách spojení ČSTS s CDO a CBA. S tím bude
spojena i informační kampaň zaměřená na předsedy divizí, klubů a následně i na všechny členy ČSTS.
VR ČSTS bude nadále bedlivě sledovat vládní postupy a schvalování, případně ukončení účinnosti
krizových opatření vlády ČR tak, aby mohl započít restart nejen profesionálního tanečního sportu.
Na závěr bychom chtěli vyjádřit zvláštní poděkování komisím, které VR ČSTS pomáhají v této nelehké
době připravovat nové dokumenty a další potřebné podklady související se schvalovacím procesem VR,
včetně průzkumů veřejného mínění. Jedná se zejména o Legislativní komisi a Komisi sportovců ČSTS.
Velké poděkování však opět patří také všem našim sportovcům, kteří to nevzdali a při dodržování
platných opatření vlády ČR se stále udržují ve formě. Rovněž děkujeme všem profesionálním
sportovcům, kteří se již účastnili, případně teprve budou účastnit ČMP 2021 a vyjadřují tak podporu
krokům VR, čemuž nasvědčují i průzkumy pořádané komisí sportovců.

Zpracoval: Filip Karásek

Schválil: Martin Dvořák
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