Český svaz tanečního sportu
členové WDSF, ČOV a ČUS
U družstva Tempo 264/10, 142 00 Praha 4, Česká republika

mobil: +420 605 407 830
e-mail: sekretariat@csts.cz , www.csts.cz

Praha, 3.5.2021

Odpověď na otázky – KoS ČSTS
Vážení zástupci Komise sportovců ČSTS,
Děkuji za Váš email, ve kterém jste Výkonné radě ČSTS podali několik otázek k vyjádření. Byl
jsem požádán na jednání Výkonné rady ČSTS k odpovědi na tyto otázky.

1. Semiprofi a divize
Jakým způsobem mají postupovat taneční páry, které tančí za divizi bez klubové příslušnosti?
Text podnětu: „Ti, co zrovna tančí ́ za divizi a divize nemůže poskytovat profi smlouvy, jsou
znevýhodnění. Pokud by páry chtěly nějakou soutěž̌ jet, musí j́ ít do klubu. Tím vzniká́ velký́ tlak, a
pokud mají ́ páry zájem musí ́ se přidat ke klubu.“
V případě, že právnická osoba (klub) uzavře se sportovcem smluvní vztah a smlouva není uzavřená
i s ČSTS dle Přestupového řádu dle §2 bod 5, nemusí být sportovec členem klubu ve smyslu
kolektivního člena ČSTS. Smluvní vztah by měl mít pro klub vždy určitý ekonomický smysl. Vzorná
reprezentace klubu bývá sice velmi častým důvodem uzavření smluvního vztahu, nicméně záleží
čistě na klubu, aby našel důvod uzavírat smluvní vztah s někým, kdo nechce reprezentovat klub na
akcích pořádaných ČSTS.

2. Semiprofi a WDSF amatéři
Zaručuje ČSTS párům tančícím kategorii semi-profi účast na soutěžích WDSF World Ranking
Tournaments v amatérské sekci?
Text podnětu: „Za nás by bylo dobré́ uvést nějaké́ stanovisko WDSF, že pokud podepíšeme
smlouvy, náš ̌ statut se ve WDSF nezmění.́ “
Ano, ČSTS zaručuje párům tančícím kategorii semi-profi účast na soutěžích WDSF World Ranking
Tournaments v kategoriích definovaných WDSF Competition Rules – Rule E.2

3. Semiprofi a účast na MČR 2021
Bude účast na MČR 2021 podmíněna naplněním statutu semi-profi tanečníka?
Text podnětu: „Další ́ informace, co se rozjíždí mezi tanečníky je, že mistrovství ́ budou probíhat
pouze pro semi-profi. Možná bylo by vhodné taky informovat, zda to tak vůbec muže být a
případně jak dopředu se to dozví základna.
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Účast na MČR je popsána v dokumentu s názvem NOMINACE NA MČR 2021 v Důležitých informacích
https://www.csts.cz/cs/Files/GetFile/3435 od 15.10. 2021 a nic se v tomto dokumentu od té doby nezměnilo
a VR nemá v plánu nic měnit. Nevím tedy co se „rozjíždí“ mezi tanečníky, ale VR žádné změny
„nerozjíždí“

S pozdravem Ing. Martin Dvořák
Prezident ČSTS
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