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Zápis z jednání VR33
Přítomni: Martin Dvořák (Pr), Michal Drha (VpS), Filip Karásek (VpV), Martin Odstrčil (VpP), Jakub
Dávidek (JD), Marcel Gebert (MG), Pavel Sluka (PS), Miroslav Hýža (MH)
Hosté: Roman Pecha (KoS), Jiří Vrána (DR), Jana Kukučová (JKu), Barbora Fellinghauerová (BF), Jan
Tománek (J.Tom), Jiří Pohlodek (JP)
Hosté (předsedové divizí): D06, D09
Program jednání:
1. Kontrola předešlých úkolů
1.1. Úkoly z VK2020
UVK2020-02: Zpráva DR – komentář Pr
1.2. Úkoly z MVK
UMVK2019-02: Zpráva o hospodaření 2018
1.3. Úkoly z předchozího volebního období
UVR40-06: Předání agend nové VR
1.4. Úkoly z tohoto volebního období
UVR03-03: Stanovy ČSTS
UVR03-10: Jednání s případnými investory CDSS
UVR06-04: Petr Bartuněk – Žádost o projednání a schválení studia I. třídy na FTVS UK Praha od
roku 2021
UVR10-02: Breaking – Střešní organizace
UVR14-04: Jednání s divizemi ČSTS
UVR14-09: Jaroslav Krtička – Formační tanec
UVR17-06: Udělení TOP licence
UVR17-07: Nabídka Sportes a Garko pro CDSS
UVR18-01: Změny – Informační systém
UVR18-02: Úkoly Dozorčí rady
UVR18-01: Změny – Info rmační systém
UVR18-06: KoS – Systém rotace porotců
UVR19-04: Realizační projekt PoSTM 2021
UVR21-01: MČR LAT 2021
UVR21-02: Zhotovení protokolu, příloha SŘ SC04
UVR23-02: Online výuka pro členy ČSTS
UVR24-05: Směrnice pro losování poroty na MČR
UVR24-06: Komisař katalogu figur
UVR24-07: Návrh na VR – Pavel Kodytek
UVR25-02: Online-stream
UVR25-04: Síně slávy WDSF
UVR25-05: Návrh na VR – KST Jesenicka z.s.
UVR26-03: Situaci Covid – Profi
UVR27-02: Školení funkcionáři I. a II. třídy
UVR27-06: Návrh na VR – Miroslav Hýža
UVR28-01: Vzdělávací koncepce ČSTS
UVR28-03: Laureáti výročních cen ČSTS
UVR28-04: Statistiky
UVR29-01: WDSF AGM 2021
UVR29-03: Výběrové řízení na titulární akce 2022
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UVR29-04: Online aktivity – Rozcvička s tancem
UVR30-01: Breaking - titulární akce WDSF
UVR31-02: Stardance
UVR31-03: ME Showdance 2021
2. Činnost v uplynulém období
2.1. Prezident
2.2. Viceprezident pro profesní záležitosti
2.3. Divize
2.4. CDSS
UVK2020-03: Zpráva E&Y CDSS 2016-2019
2.5. Komise sportovců
2.6. Dozorčí rada
3. Výroční konference 2021
UVR03-08: KoS – Etický kodex
UVR31-01: Střet zájmu ČSTS
4. Návrhy
4.1. Žádost J.Musal + J.Kukučová
4.2. Žádost E. Stehlíková
4.3. Žádost J. Dávidek
4.4. Žádost P. Sluka
Začátek jednání: 6.9.2021, 09:00
Hlasování je uváděno ve tvaru PRO/PROTI/ZDRŽEL SE.
Program jednání byl schválen. Pořadí projednávání jednotlivých bodů je dáno číslem hlasování.
(hl.č.1-6/0/0)*bez JD,MH
Jednání se účastnilo 8 členů VR, 5 hostů, 2 předsedové divizí. VpP byl omluven od 10 do 11 hodin. JD
byl přítomen od 11:30 hodin.

1. Kontrola předešlých úkolů
1.1. Úkoly z VK2020
UVK2020-02: Zpráva DR – komentář Pr
VR25:
Část A:
1. Úkol o Auditu a zprávě o hospodaření viz. UMVK2019-02
2. Využití investičních dotací – není až tolik pravda, že vybavení je málo používané. Jedná se
primárně o PDA, které byly používány na soutěžích ČSTS v letech 2019 a 2020. Vzhledem
k situaci COVID-19 je logické, že se nemohlo vybavení použít. Rád bych chtěl vysvětlení od DR,
o které vybavení se jedná.
3. Pohledávky po splatnosti - existence pohledávek je známa a je nutné se postavit hlavně
k pohledávce od T.T.Trade – viz Zpráva E&Y – UVK2020-03
4. Nezveřejnění účetní závěrky má svůj smysl. Tvrzení DR nemá opodstatnění a je vytažená z
kontextu. Účetní závěrka byla zveřejněna včas v roce 2019. Nicméně byla chybná a byla
záměrně stažena ze sbírky listin. Pr informoval o schůzce s předsedou DR a je domluvený, že je
možné zveřejnit účetní závěrku do 2 měsíců, aby se stihlo případné ověření auditorem. Účetní
závěrka je také již opravená dle zprávy pana Paly a měla by být v pořádku.
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5. Smlouvy byly řešeny jiným způsobem. VR schválila novou směrnici OS03, která
změnila pravidla hrazení nákladů. Situace COVID-19 navíc vytvořila úplně nový pohled na věc
a WDSF momentálně přesouvá faktury do příštích období.
6. VR bere na vědomí tento požadavek a zasílá LK k doplnění OA01 tak, aby v případě vyšších
částek v hotovosti dle zápisu DR byl sepsán protokol s podpisem Pr a jednoho z Vp dle OA01.
7. VR bere na vědomí a ukládá sekretariátu vytvoření důkladné evidence a vyřazení z evidence
majetku, který již není majetkem svazu. VR ukládá sekretariátu a JM splnit úkol.
Část B:
1. VR bere na vědomí
2. VR bere na vědomí
3. VR bere na vědomí
4. VR nezná návrhy DR. Neviděla je a nezná jejich obsah. VR velmi důsledně řeší problematiku
„Černých duší“ a VR je spíše překvapena, že DR nevidí práci, kterou odvádí VR a tým IS, který
řeší ověřenou registraci jako řešení problematiky i přesto, že člen DR je přítomen na každém
jednání VR.
5. VR bere na vědomí.
VR souhlasí s vyjádřením Pr na Zprávu DR.
VR26: Úkol nadále trvá.
VR27: V řešení jsou body A6 (LK) a A7(JM). Úkol nadále trvá.
VR28: Úkol nadále trvá.
VR29: A6: VR schválila návrh LK na úpravu přílohy OA01 a dává za úkol JKU a LK dokument
zveřejnit.
VR30: A6: Úkol splněn.
A7 : VpV byl dne 30. 3. 2021 přítomen na sekretariátu a společně s JM a JKu vytvořili plán na
dokončení tohoto úkolu.
JM a VpV informovali o plnění úkolu včetně vyhotovení zápisu z inventury archivu A7. Úkol
nadále trvá.
VR31-33: Úkol nadále trvá.
Z: VpV, JM
T: další VR

1.2. Úkoly z MVK

UMVK2019-02: Zpráva o hospodaření 2018
VR02: Projednávání tohoto úkolu bylo VR odloženo k termínu dokončení externího finančního
auditu.
VR03-08: Tento úkol nebyl na jednání řešen.
VR09: Na základě závěrečné zprávy o auditu č. 1 – Specializovaná prověrka současného stavu
hospodaření odborným posudkem. VR ukládá Pr získat informace pro vytvoření Zprávy o
hospodaření 2018.
VR10: Pr informoval VR o přípravě dokončení Zprávy o hospodaření pro rok 2018 na základě
připomínek auditora pana Paly k 31. 3. 2020.
VR14-15: Úkol nadále trvá.
VR16: Pr informoval VR o připravené Zprávě o hospodaření pro rok 2018. Také informoval o
tom, že nelze zprávu uzavřít úplně do doby, než:
a) bude zpracovaný forenzní audit.
b) bude ukončená finanční kontrola a neuznaná DPH bude započtena jako náklad.
VR17-20: Úkol nadále trvá.
VR21: Pr představil VR návrhy Zpráv o hospodaření 2018 a 2019, viz příloha 1 a 2. VR bere
návrhy na vědomí Na příštím jednání VR proběhne hlasování o obou návrzích Zpráv tak, aby
byly připraveny pro VK 2020.
VR22: Pr představil návrh Zprávy o hospodaření za rok 2018 viz. příloha 1 již připomínkovanou
DR. Zpráva bude VR doporučena na VK po KVR.
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VR23: Pr informoval o zahájení hlubší kontroly roku 2018 z důvodu vysvětlení ostatních
nákladů ve Zprávě o hospodaření za rok 2018, z důvodu poskytnutí vysvětlení dotazů DR a z
důvodu neschvalovaní Zprávy o hospodaření roku 2018 na VK 2020.
VR24: Úkol nadále trvá.
VR25: Pr informoval VR, že předal DR nové znění Zprávy o hospodaření 2018 včetně
rozklíčovaného účetního deníku a hospodaření za rok 2018. Zpráva o hospodaření sedí s účetní
závěrkou. VR ukládá Pr kontaktovat pana Palu k provedení účetního auditu ČSTS 2018 zejména
pro kontrolu zprávy o hospodaření 2018 a připravit zprávu ke schválení na VK 2021 spolu se
zprávou 2019 a 2020. VR by ráda navrhla udělání auditu i roku 2019, aby zprávy měly externí
kontrolu.
VR26: Pr informoval o zahájení spolupráci s panem Palou. VR ukládá JKu zaslat objednávku
panu Palovi k provedení účetního auditu roku 2018,2019.
VR27: JKu informovala o zaslání objednávky. Úkol nadále trvá.
VR28: Pr informoval o jednání s panem Palou, které proběhne na sekretariátu dne 25.2.2021.
Byl zahájen audit ve smyslu ověření účetní závěrky za roky 2018 a 2019. JM poslal panu Palovi
podklady, které jsou potřeba pro zahájení elektronickou formou. Předpokládaný konec práce
je plánovaný na začátek dubna.
VR29: Pr informoval o podepsání smlouvy s auditorem Ing. Palou.
VR souhlasila s odepsáním pohledávek z let 2015-16 dle návrhu Pr ve výši 105.400,- Kč. Seznam
pohledávek je uložen na sekretariátu ČSTS.
VR souhlasila s odepsáním pohledávky z roku 2010 dle návrhu Pr ve výši 105.034,-Kč. Dle
vyjádření byla pohledávka zaplacena, odečtena z virtuální pokladny v roce 2010, jen účetně
nedořešena.
VR30-33: Úkol nadále trvá.
Z: Pr, JMu
T: další VR

1.3. Úkoly z předchozího volebního období

UVR40-06: Předání agend nové VR
Citace bodu 3. zápisu VR40: „VR ukládá odstupujícímu Pr a viceprezidentům vypracovat
předávací protokoly pro jimi řízené agendy a provést jejich předání do 30.11.2019.“
VR03: VR bere tento bod na vědomí a bude jej dále sledovat na příští jednání VR 2.12.2019.
VR04-06: Úkol nadále trvá.
VR07: Pr informoval VR o tom, že sekretariát prozatím obdržel protokol o předání od Pr a VpS.
Pr ukládá sekretariátu kontaktovat zbylé statutáry o podepsaní tohoto protokolu do příští VR.
VR08: Úkol nadále trvá.
VR09: Pr informoval VR o obdržení předávacího protokolu bývalým VpP. Stále se čeká na
předávací protokol od bývalého VpE.
VR10-18: Úkol nadále trvá.
VR19: JKu informovala VR o vyhotovení a předání předávacího protokolu PS, který jej nechá
podepsat bývalým VpE.
VR20-33: Úkol nadále trvá.
Z: PS
T: další jednání VR

1.4. Úkoly z tohoto volebního období

UVR03-03: Stanovy ČSTS
VR03: Pr informoval VR o jednání s Ombudsmanem ČOV. VR se zavazuje k vytvoření nových
Stanov ČSTS s pomocí ČOV. K tomuto účelu bude vytvořena pracovní skupina ve složení:
Dvořák (předseda), Karásek, Drha, Bartuněk, Přibyl a P. Odstrčil.
VR04: Pr informoval VR o vytvoření pracovní skupiny. O výsledcích jednání bude Pr informovat
na příštím jednání VR.
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VR05: Úkol nadále trvá.
VR06: Pr informoval VR o činnosti pracovní skupiny. Výsledek jednání bude zaslán
ombudsmanovi ČOV. Pr bude informovat VR na dalším jednání VR.
VR07: Pr informoval VR o přípravě souhrnného podkladu z podnětů pracovní skupiny pro
ombudsmana ČOV.
VR08: Pr informoval VR o vytvoření podkladu, který byl předán Ombudsmanovi ČOV.
VR09-10: Úkol nadále trvá.
VR14: Pr informoval VR o schůzce s Ombudsmanem ČOV. Ombudsman ČOV přislíbil, že
v tomto týdnu zašle hotovou verzi stanov, k připomínkování.
VR15: Pr informoval VR o stavu vyhotovení Stanov ČSTS. Stanovy poslané Ombudsmanem
poslal Pr zpět s připomínkami a čeká na další verzi.
VR16-19: Úkol nadále trvá.
VR20: Pr informoval o schůzce s Ombudsmanem a o domluveném termínu 15.9. k předložení
finální verze návrhu Stanov.
VR21: Pr informoval o návrhu Stanov ČSTS viz příloha 3. Pr ukládá VR kontrolu návrhu do
dalšího jednání VR, na kterém se bude hlasovat o finálním návrhu, který se odprezentuje na VK
2020. Mezi tím proběhne diskuze na toto téma na On-line schůzi předsedů divizí, která se bude
konat 1. 10. 2020.
VR22: Pr představil legislativní návrh změny Stanov ČSTS viz příloha 2. Nový návrh Stanov ČSTS
bude VR doporučen na VK po KVR.
VR23-24: Úkol nadále trvá.
VR25: Pr informoval o připravovaném zavedení ověřené registrace. Tento pojem musí být
zaveden do Stanov. Tento problém kompletně řeší problematiku tzv. možných „Černých duší“
a její zavedení vyřeší připomínky DR k připravovanému návrhu Stanov.
VR26: Úkol nadále trvá.
VR27: Pr informoval, že po jednání s CDO a Czech Breaking Alliance je nutné se postavit ke
Stanovám znovu a vytvořit model propojení dalších tanečních stylů a vytvoření nové koncepce.
VR28: Pr informoval o plánu vytvořit nový právní subjekt ČUTS – CDSU, který by byl střechou
pro ČSTS, CDO a Czech Breaking Alliance, která se stane přidruženým členem CDO. Díky tomu
nebude nutný zásadní zásah do Stanov ČSTS. VR souhlasí se zahájením tvorby Stanov CDSU a
pověřuje Pr, aby s nově vybranou právnickou společností připravil Stanovy CDSU na VK2021.
VR29: Pr informoval o předání informací o tvorbě Stanov advokátu p. Vaňkovi.
VR30-33: Úkol nadále trvá.
Z: Pr
T: další jednání VR

UVR03-10: Jednání s případnými investory CDSS
VR20: Pr představil výsledek VŘ na obchodního manažera – žádné přihlášky. VR připraví na VK
prezentaci o vizi, kterou má s CDSS v následujících letech 2021-2023.
VR21-24: Úkol nadále trvá.
VR25: VR ukládá VpV zahájení 2.kola veřejné výzvy na pozici obchodního manažera CDSS.
VR26: VpV informoval o vypsání 2. kola Výběrového řízení s termínem do 31.1.2021.
VR27: Úkol nadále trvá.
VR28: VpV informoval o výsledcích 2. kola výběrového na pozici obchodního manažera CDSS.
VR ukládá MG, Pr aby se porozhlédnul po agentuře, která se touto činností zabývá.
VR29: Pr a MG informovali, že komunikace s agenturami začala.
VR30: Pr informoval o schůzce, která proběhla s reklamní agenturou STUDIO GABRETA a o
zahájení pilotního projektu do konce roku 2021 s cílem zisku partnerů pro ČSTS a CDSS.
VR31: Pr informoval VR o připravené smlouvě, kde nyní probíhá korekce s právníkem panem
Vaňkem. Pilotní smlouva bude sepsána do konce roku 2021, poté se vyhodnotí výsledky.
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VR32: Pr informoval VR o zahájení činnosti se Studiem Gabreta. Proběhlo i jednání přímo s
organizátory MS ve STT.
VR33: Pr informoval o činnosti.
Z: Pr
T: další jednání VR

UVR06-04: Petr Bartuněk – Žádost o projednání a schválení studia I. třídy na FTVS UK Praha od roku
2021
VR06: Přesunuto na další jednání VR z důvodu data uzavření přihlášek dne 5.1.2020
kvalifikačního studia 1. třídy v Olomouci.
VR07: MH informoval VR o neukončeném přijímacím řízení na studium I. třídy v Olomouci
(bude ukončeno 17.1.2020). Z tohoto důvodu byl tento bod přesunut na další jednání VR.
VR08: VR schvaluje studium I. třídy na FTVS UK v Praze od zimního semestru roku 2021. VR
zadává MH zajistit návaznost studia na studium I. třídy, které právě probíhá v Olomouci tak,
aby byly dodrženy veškeré standardy a minimální požadavky.
VR09-10: Úkol nadále trvá.
VR14: MH informoval VR o jednání s Petrem Bartuňkem ohledně spolupráce na úrovni studia
I třídy a ohledně vytvoření vzdělávací koncepce ČSTS.
VR16-18: Úkol nadále trvá.
VR19: MH informoval VR o schůzce, která proběhla dne 10. 6. v Brně mezi MH, Petrem
Odstrčilem a Kamilou Tománkovou (vedoucí lektoři předmětů STT a LAT) ohledně možných
změn KP05. Ve spolupráci s VpP připraví MH aktualizaci seznamu předmětů v aprobaci lektorů,
na základě kterého se vytvoří předmětové komise, které připraví jejich anotaci. Cílem je, aby
se svazová studia na všech úrovních co nejvíce vyrovnala.
VR20-24: Úkol nadále trvá.
VR25: VpP informoval VR o stavu ohledně komunikaci se zástupcem KS I.třídy v roce 2021 a byl
vyzván k opětovnému zaslaní nutných podkladů.
VR26-28: Úkol nadále trvá.
VR29: VR dává za úkol MH a VpP zjistit situaci ohledně studia I. třídy plánované na září 2021.
VR30: Pr informoval o schůzce D01, kde D01 potvrdila přípravu studia I.třídy a VpP informoval
rozhovoru s předsedou D01 o přípravě studia 1.třídy. Úkol nadále trvá.
VR31: VR obdržela návrh od D01 ohledně garanta I. třídy. VR dává za úkol VpP a MH
vykomunikovat a upřesnit pozici garanta pro studium I. třídy do dalšího jednání VR.
VR32: VpP informoval VR o odeslání informací panu M. Brožovskému ohledně náplně
tanečních specializací a je v kontaktu s MH.
VR33:Pr a VpP informoval o studiu 1. třídy v Praze.
Z: MH, VpP
T: další VR

UVR10-02: Breaking – Střešní organizace
VR10: Pr informoval VR o proběhlé schůzi s CDO ohledně Breakingu. Výsledkem jednání je
domluva o vytvoření střešní organizace. VR schvaluje vytvoření střešní organizace a ukládá Pr
zahájení jednáni o vytvoření stanov této organizace a jejímu založení se zástupci vedení CDO.
VR14: Pr informoval VR o schůzce s předsedou ČOV. Předseda ČOV – Jiří Kejval obeznámil Pr,
že střešní organizace nepřipadá v úvahu. V nejbližší době proběhne schůzka se zástupci CDO,
předsedou ČOV a Pr ČSTS o koncepci vstupu Breakingu pod ČSTS.
VR15: Úkol nadále trvá.
VR16: Pr informoval VR o schůzce s Předsedou ČOV Jiřím Kejvalem, místopředsedou ČOV
Filipem Šumanem a zástupci CDO o možné spolupráci s ČSTS jakožto svrchovanou organizací
pro komunikaci s ČOV. Je nutné vytvořit smlouvy a možná nastavit stanovy na možnost
spolupráce s dalšími organizacemi. Tento bod jednání byl spojen s UVR16-06: Petr Barnat –
Breaking.
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VR17: Pr informoval VR o schůzce se zástupci CDO a Evou Bartuňkovou. ČSTS se musí postavit
k problému spolupráce s CDO. Momentálně jsou k dispozici 2 varianty, ve kterých došlo ke
shodě:
a) ČSTS se stane střešní organizací. Standard a latina založí nový svaz jakožto členové
ČSTS. ČSTS bude gigantickou organizací, která zahájí jednání i s dalšími členy jako
je rokenrol a další, a dojde k historické fúzi tanečních sportů na půdě ČR.
b) ČSTS se stane střešní organizací a CDO se k nám přidruží jako člen se smlouvou o
spolupráci.
VR18: VR neschválila variantu „a)“ (hl.č.5) a schválila variantu „b)“ (hl.č.6). VR ukládá Pr
kontaktovat zástupce CDO, Ombudsmana ČOV a LK o dalším případném postupu.
VR19: Pr informoval VR o komunikaci mezi zástupci CDO a čeká na postoj CDO. Jakmile bude
postoj znám, zahájí se jednání na vytvoření smlouvy mezi ČSTS a CDO.
VR20-22: Úkol nadále trvá.
VR23: Pr informoval VR o zahájení jednání s ČAMT, která si obchodně říká „Breaking alliance“.
ČAMT uznává ČSTS jako střešní organizaci a rádi by se stali členy ČSTS. VR ukládá Pr vytvořit
skupinu Pr, právník ČSTS, zástupce ČAMT, právní ČAMT a člen LK pro návrh týkající spojení
organizací.
VR24: Úkol nadále trvá.
VR25: Pr informoval o závěru schůzky skupiny WDSF Breaking. Pr dále informoval o žádosti
CDO zahájit znovu jednání na úrovni spolupráci s ČSTS. VR ukládá Pr kontaktovat CDO o možné
schůzce a připravit se na jednání, ve kterém se vyjasní podmínky přidruženého členství. Pokud
by CDO přistoupilo na podmínky ČSTS, tak bude vyzváno, aby se připojilo k jednání
k dopracování struktury legislativy umožňující začlenění CDO do vztahu s ČSTS. VR dále
nominuje Pr, VpP a pana Roberta Kyselu jako zástupce za ČAMT na WDSF online meetingu dne
23.12.2020. VR ukládá JKu zajistit nominaci.
VR26: Pr informoval o obsahu webináře WDSF ohledně Breakingu. Dále informoval o schůzce
s CDO. VR jednání po jednání CDO dospěla k názoru, že jedinou cestou možné budoucnosti
tanečního sportu je vytvoření jednotné taneční federace. VR ukládá Pr vytvořit do příští VR
návrh v tezích na přípravu této struktury, která se představí CDO a bude se hledat společné
řešení s pomocí právníků. VR ukládá Pr a VpV do další VR vymyslet mediální kampaň.
VR27: Pr informoval o výsledném jednání s CDO a NSA o budoucnosti tanečního sportu a dále
s CDO a Czech Breaking Alliance o celkové koncepci. Všechny strany se dohodli na společném
modelu. VpV informoval VR o mediální kampani, která započala aktualitou na webu, FB a Insta
ČSTS. Dále budou následovat online schůze předsedů divizí a také e-maily směřované na KČ.
VpV zvažuje i online schůzi předsedů KČ. VR ukládá Pr, VpV, JKu vytvoření harmonogramu
kampaně.
VR28: Pr informoval o tvorbě CDSU – ČUTS. Pr a VpV představil harmonogram kampaně viz.
příloha č.2.
VR29: Úkol nadále trvá.
VR30: Pr informoval o on-line schůzi, kde společně se zástupci CDO a CBA představili vizi do
budoucna.
VR31: Pr informoval VR o návrhu Stanov ČUTS. Úkol nadále trvá.
VR32: Úkol nadále trvá.
VR33: Pr představil návrh Stanov ČUTS připravené pro schválení na VK21.
Z: Pr
T: další jednání VR

UVR14-09: Jaroslav Krtička – Formační tanec
VR14: VR ukládá JKr a VpS vytvoření návrhu o projektu Formační tanec – liga jakožto motivační
projekt pro znovuobnovení celorepublikových soutěží v této disciplíně.
VR15-26: Úkol nadále trvá.
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VR27: VR dává za úkol JKu zeptat se JKR, zda-li chce pokračovat v projektu a případně vytvoří
návrh. V případě, že JKr nechce dále rozvíjet svojí aktivitu v tomto projektu bude na příští VR
tento úkol ukončen.
VR28: JKr informoval, že v průběhu měsíce března 2021 dokončí úkol a podklady předá VpS.
VR29-33: Úkol nadále trvá.
Z: VpS
T: další VR

UVR17-06: Udělení TOP licence
VR17: VpP informoval VR o nedokončeném úkolu minulého VpP týkající se udělení licence TOP
dle Kvalifikačního řádu ČSTS, příloha KP08 – verze platná k datu podání žádosti. VR ukládá VpP
doplnění procesu schvalování tak, aby u všech žadatelů byly podmínky rovnocenné – doplnění
prezentace a zkoušky WDSF. Jakmile budou podmínky srovnány, proběhne nové hlasování.
VR18-23: Úkol nadále trvá.
VR24: VpP informoval, že tento bod bude řešen po přednášce na Kongresu ČSTS 2021.
VR25: VpP informoval, že Kongres proběhne on-line formou vytvoření výukových videí, které
budou
prezentovány
jako
další
online
aktivita
pro
členy
ČSTS.
VR26-27: Úkol nadále trvá.
VR28: Úkol nadále trvá. Do konce března 2021 budou zveřejněny video přednášky zbylých
adeptů.
VR29: Úkol nadále trvá.
VR30: VpP informoval o naplánovaných video přednáškách s p. Činčurou a s p. Tománkem.
Bude se jednat o výuková videa pro páry úrovně MČR s délkou 20 minut. Videa budou následně
i zveřejněna v rámci online aktivit ČSTS.
VR31: VpP informoval VR, že akce probíhá.
VR32: VpP informoval VR, že video od pana J. Tománka je publikováno. Pan J. Činčura má
stanoven termín do konce července. Následně bude proveden test WDSF prezenčně během TL
ve Šternberku, tak aby bylo vše připraveno na další VR k rozhodnutí a popřípadě zařazení do
losování na MČR 2. pololetí.
VR33: VpP informoval o dokončení přednášek. V pátek před MČR LAT 2021 budou účastníci
skládat WDSF testy prezenčně. Na následné VR bude připraven podklad pro závěrečné
hlasování.
Z: VpP
T: MČR LAT 2021

UVR17-07: Nabídka Sportes a Garko pro CDSS
VR17: Pr informoval VR o vyjednané nabídce pro CDSS s firmami Sportes a Garko. VR dává
pravomoc Pr, jakožto jednateli CDSS, vést obchodní jednání a s VpV připravit marketingový
plán pro prodej produktu.
VR18: Pr představil VR nově vytvořený e-shop (eshop.cdss.cz), skrze který bude docházet
k obchodní činnosti CDSS. Na tomto e-shopu bude v prodeji veškerý sortiment, který bude
možné zobchodovat včetně aplikace od firmy Sportes a medailí od firmy Garko.
VR19: Pr informoval VR o rozeslání nabídky firmy Sportes všem KČ e-mailem. Pr informoval VR
o dalších vlnách zveřejňování stejné nabídky (web, FB). VR vytvořila skupinu pro výběr
produktů z katalogu Garko pro účely CDSS. Této skupině dává za úkol vybrat vhodné produkty,
které bude CDSS prodávat skrze E-shop. Skupina je ve složení: PS, MG, JD.
VR20: Úkol nadále trvá
VR21: JD informoval VR o výběru medailí z katalogu Garko. Pracovní skupina Garko vybrala tyto
typy: ME062, ME057 (menší a levnější) a ME071 (lowcost). VR schválila výběr medailí a ukládá
Pr a VpV připravit prodej medailí na e-shopu.
Pr informoval o smlouvě s formou Sportes. VR ukládá Pr a VpV dořešit prezentaci firmy Sportes
a Garko a definovat přesně co znamená oficiální partnerství.
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VR23: Úkol nadále trvá.
VR24: Pr informoval o tom, že byla podepsána smlouva s firmou Sportes. VpV informoval, že
probíhá rozesílání nabídky SPORTES rozesíláním e-mailů KČ, reklamou na FB a webu ČSTS. Úkol
nadále trvá. VR ukládá KoS vybrat návrh medailí, který předáme firmě Garko na zhotovení na
titulární soutěže a TL. Medaile budou dořešeny na jednání KVR.
VR25: VR schválila výběr medailí dle návrhu KoS - návrh č.2 – příloha č.2.
VR26: Pr informoval o dohodě s firmou Garko.
VR27: VpS informoval o jednání s Milošem Tancibudkem a firmou Garko. VR ukládá JKu a VpS
dořešit objednávky pro medaile na MČR 2021 a zohlednění požadavků pro jednotnost medailí
v návrhu výběrového řízení na TL v roce 2022.
VR28: Úkol nadále trvá.
VR29: Pr informoval o předání tvorby smluv advokátu p.Vaňkovi.
VR30: Pr informoval o zaslání smlouvy s firmou Garko panu Suchánkovi ke kontrole a
případnému doplnění. Pr a VpV připraví propagační materiál pro druhou vlnu reklamy pro
partnery Sportes, Garko a Dicio.
VR31: Pr a VpV informovali VR o přípravě natočení reklamního videa. Pr informoval VR o
podepsání smlouvy s Garkem a Diciem.
VR32: Úkol nadále trvá.
VR33: Informace o projektech budou představeny na Schůzi klubů a předsedů divizí o všech 3
projektech.
Z: Pr, VpV
T: další jednání VR

UVR18-01: Změny – Informační systém
VR19: VR ukládá VpS připravit dokument (tabulku) se seznamem úkolů a priorit pro skupinu
pro tvorbu IS, která se bude průběžně aktualizovat z podhledu dokončení dílčích úkolů.
VR20-22: Úkol nadále trvá.
VR23: VpS představil harmonogram plnění připravovaných změn dle zadání VR. Viz. příloha
č.14.
VR24: Úkol splněn.
VR25: Pr informoval o dokončení úkolů:
• SIS 166 – RČP 2021
• SIS 160 – QR kód platby
• SIS 154 - Počty pro ODM
• SIS 149 - Odkazy pro členy
• SIS 122 – Hlasování
• SIS 121 - ZČP KČ 2.pololetí
• SIS 112 - Zablokování ŘCP 2021
• SIS 110 - Směrnice divizí
• SIS 109 - Ranklisty MČR 21
• SIS 98 - Prohlídky při zisku C
• SIS 97 - Ranklisty Covid
• SIS 96 - Změna odesílání emailů během přestupu
• SIS 38 – PDF kartičky členů
• SIS 21 – FAQ, SIS 2 – Soutěžní API M1.
VR26: Pr informoval o dokončení úkolu:
• SIS 2 – Soutěžní API M1
VR27: Úkol nadále trvá.
VR28:
• SIS 175 – stavy pokladen
VR vyhlašuje výběrové řízení na výběr firmy pro grafiku a design stránek ČSTS. VR ukládá
Martinu Kolaříkovi vytvořit podmínky výběrového řízení a VpV zveřejnění na webu ČSTS.
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VR29: VpS informoval o vypracování zadání pro VŘ na nový design webu viz. příloha 2.
VR30: Pr informoval VR o průběhu úkolu. VR souhlasí s podkladem č.13. VR ukládá VpV
zveřejnit VŘ na webu ČSTS.
VR31: VpV informoval VR o zveřejnění VŘ na webu. Pr svolá schůzku dle předchozí dohody,
s VR a IT Týmem na stanovení priorit ihned po ukončení Ověřené registrace.
VR32: Úkoly v procesu.
VR33: Pr informoval VR o zahájení komunikace s firmou Designeo ohledně nové tvorby IS a
Esports ohledně grafiky. MK informoval o dokončení úkolu Ověřené registrace a spuštění do
10.9.2021.
Seznam přehledu a nedokončených úkolů PSIS zde:
https://bitbucket.org/cdsf-is/cdsf-is/wiki/Board/Progress

Z: Pr
T: ihned

UVR18-02: Úkoly Dozorčí rady
Seznam nedokončených úkolů:
UVR02-09: DR – Předložení podkladů ve věci kontroly č. 6 Kontrolního plánu na rok 2019.
Stav: Na dropboxu ve složce AUDIT je vyjádření pana Františka Dávidka o existenci smlouvy a
protokol z jednání pánů P. Tejc, F. Dávidek, V.Švrček a L. Siegel o zajištění ME STT 2017
v Olomouci.
VR23-33: Úkol nadále trvá.
Z: Pr
T: další VR

UVR18-06: KoS – Systém rotace porotců
VR18: TB odprezentovala návrh KoS na systém rotace poroty. VR ukládá VpP zahájení
komunikace se zástupcem KoS o případném finálním návrhu, který představí na dalším VR.
VR19-22: Úkol nadále trvá.
VR23: VpP informoval VR o tom, že bude implantace na losování poroty v 2.pololetí roku 2021.
Návrh bude představen na dalším jednání VR.
VR24-32: VpP informoval VR, že tento bod je odložen do restartu soutěží a ustálení situace
zejména ohledně stabilizace kalendáře soutěží. Následně bude tento bod řešen.
VR33: VpP informoval o tom, že dal nově složené Kos, aby se k tomu vyjádřila.
Z: VpP, KoS
T: další jednání VR

UVR19-04: Realizační projekt PoSTM 2021
VR19: VpS představil VR návrh změny nominace pro STM v tezích. VR souhlasí s návrhem o
změně Realizačního projektu PoSTM 2021 a ukládá VpS a LK vypracování projektového znění.
VR20-26: Úkol nadále trvá.
VR27: VpS informoval o ukončeném úkolu na KVR16. VR ukládá Pr a VpS vytvořit nový projekt
podpory talentované mládeže dle výzvy NSA na roky 2021-2025.
VR28: BF informovala o zveřejnění nových pravidel PoSTM. Projekt PoSTM podle NSA – Úkol
nadále trvá.
VR29: VR schválila projekt CTM pro roky 2021-2025. Dále VR dává za úkol trenérské radě (VpS),
aby si zvolila nového šéfa trenérské rady.
VR30: VR neobdržela žádnou kandidaturu na šéfa TR projektu CTM. Pr navrhl VR, aby se stal
úřednickým předsedou VpS, který bude zajišťovat kontinuitu již fungujícího projektu. VR dává
za úkol TR, aby vytvořila návrh změn ve fungování projektu CTM a zpracovala ho do příštího
jednání VR.
VR31: Pr informoval VR o schválení projektu NRT-Bublina, která proběhne 24.-26.5.2021.

10

ČSTS
Volební období 2019/2023

Zápis z jednání
VR 33

Microsoft Teams
6. 9. 2021

VR32: VR souhlasí s úpravou projektu CTM. VR ukládá LK přílohu připravit na další VR a dále
ukládá VpV zveřejnit 2. kolo VŘ na předsedu TR ČSTS.
VR33: TR má nového předsedu viz. KVR22 a pokračuje ve své činnosti dle schváleného projektu.
Úkol dokončen.
UVR21-02: Zhotovení protokolu, příloha SŘ SC04
VR21: VR bere na vědomí námět KoS – Zveřejňování informací o průběhu finálí na MČR
kategorie Dospělí na začátku každého roku před konáním prvního MČR v daném roce na webu
ČSTS viz příloha 8. VR ukládá VpS a KoS zhotovit protokol, který bude součástí přílohy SŘ SC04.
VR22-33: Úkol nadále trvá.
VR33: Úkol dokončen.
UVR23-02: Online výuka pro členy ČSTS – D. Zharkov + O. Kulikova, G. Goffredo + A. Matus
VR23: VR schvaluje návrh Pr v rámci kompenzace členů za vzniklé období, kdy nebylo možné v
důsledku opatření Covid19 soutěžit a to formou distanční výuky mistrů světa PD STT (Dmitry
Zharkov – Olga Kulikova) a PD LAT (Gabriele Goffredo - Anna Matus). VR ukládá Pr a VpP
dojednat finanční podmínky a doladění technického způsobu prezentace.
VR24: Pr informoval o komunikaci s oběma páry. Oba páry dostaly instrukce sepsány od VpP.
Finanční ohodnocení bude ve výši €200/video (5 tanců STT + 5 tanců LAT)
VR25: Pr informoval o předání úkolu VpP a o jeho dokončení. Pr má za úkol dořešit odměny
lektorům.
VR26: Pr informoval o fakturaci ze zahraničí včetně registrace ČSTS jako osoby identifikované
k DPH.
VR27: Úkol nadále trvá.
VR28: Pr informoval o zaplacení faktury páru Goffredo – Matus. Faktura od páru ZharkovKulikova bude zaslána po vytvoření všech videí dle zadání.
VR29: VpP informoval o čekání na poslední video od páru Zharkov – Kulikova.
VR30: Úkol nadále trvá.
VR31: VpP a VpV informovali VR o zhotovení a zveřejnění předposledního videa na webu ČSTS.
VR32: Pr informoval o zaslání posledního videa.
VR33: Úkol nadále trvá.
Z: Pr, VpP
T: další VR

UVR24-05: Směrnice pro losování poroty na MČR
VR24: VR ukládá VpS a VpP vytvořit směrnici pro losování poroty na MČR. VR schvaluje návrh
VpS využití elektronického rozlosování poroty ráno před konáním MČR.
VR25-33: Úkol nadále trvá.
VR33: VpP a VpS informovali VR o tom, že dali návrh LK ke zpracování.
Z: VpP, VpS, LK
T: do konce července 2021

UVR24-06: Komisař katalogu figur
VR24: VR souhlasí s návrhem JD o vytvoření funkce komisaře katalogu figur a ukládá LK
zapracovaní do legislativního znění pro VK 2021 a ukládá VpS a JD připravit pilotní zkoušku na
základě návrhu JD viz. příloha 12.
VR25-32: Úkol nadále trvá.
VR33: VR schválila pilotní zkoušku komisaře katalogu figur na soutěži Velké ceně MZ Dance
Team dne 28.9.2021.
(hl.č.3-7/0/0)*bez JD
Z: VpS, JD
T: 1.1.2021
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UVR24-07: Návrh na VR – Pavel Kodytek
VR24: VR ukládá VpS připravit doporučení na základě přílohy č. 13.
VR25: Úkol nadále trvá.
VR26: VpS představil doporučení soutěžní komise o návrhu na kompenzaci v soutěžním
systému formou přidání bodů a finálí (konkrétní forma bude upřesněna na dalším jednání
soutěžní komise).
Dočasně zrušit stupně katalogu figur (páry trénují sestavy na TL, D, C) do termínu 30.6.2021.
VR27: Návrh soutěžní komise na základě výsledku hlasování z předešlé VR. Kompenzace pro
páry za nesoutěžení kvůli pandemii Covid-19 soutěžní komise navrhuje formou kombinace
relativního a absolutního navýšení bodů bez navyšování Finálí. Jedná se o přidání 30 % + 10
bodů z již získaných bodů. Pokud pár díky tomuto přidání získá vyšší třídu pak mu bude přidána.
Účinnost od 17.2.2021 pro páry, kteří mají zaplacený alespoň ZČP. VR ukládá VpV zveřejnit
aktualitu na webu ČSTS. VR ukládá JKu obeslat 19.2.2021 informační e-mail všem párům, kteří
mají zaplacen ZČP.
VR28: VpV informoval VR o zveřejnění aktuality. VpS informoval o zprocesování do IS. Úkol
nadále trvá.
VR29: MKol.(PSIS) informoval VR o zpracování první dávky. V případě, že nejsou přičteny body,
bude dále řešit individuálně VpS.
VR30: VR dává za úkol MKol (PSIS) a VpS k zapracování započítávání bodů se zaplacením ZČP
před spuštěním postupových soutěží, předběžný termín k 1.9.2021.
VR31: Úkol nadále trvá.
VR32: Pr informoval VR o zpracování další dávky přidělení bodů. Nyní je přidělování bodů
pozastavené, přidělení bodů do konce roku 2021 se bude řešit individuálně přes žádost na
sekretariát ČSTS. Body budou uděleny před zahájení soutěžní činnosti. VR ukládá VpV zveřejnit
aktualitu na webu ČSTS.
VR33: Úkol splněn.
UVR25-02: Online-stream
VR25: VR schválila návrh P.Staroveský viz. příloha 3, proběhne pilotní zkouška na významné
akci a dle výsledku se VR rozhodne o navázání spolupráce či nikoliv.
VR26-27: Úkol nadále trvá.
VR28: VpS informoval o možnosti on-line streamu na profi soutěží.
VR29: Úkol nadále trvá.
VR30: VpS informoval o průběhu streamu na soutěži ČMP ve Šternberku a navrhuje sepsat
smlouvu s p.Staroveským ohledně využití Streamu pro účely ČSTS a Rámcovou smlouvu o
zřízení oprávnění k internetové službě a dále dává za úkol Pr vypracovat obchodní model.
VR31: Pr informoval VR o komunikaci s p. Staroveským.
VR32: Úkol nadále trvá.
VR33: Online stream je připraven na e-shopu CDSS jako služba pro naše členy.
Z: VpS, Pr
T: další jednání VR

UVR25-04: Síně slávy WDSF
VR25: Pr ukládá členům VR zaslat návrhy do Síně slávy WDSF viz. příloha 5.
VR26: VR se rozhodla nominovat tyto členy v rámci výzev:
• Hall of Famers award
o Bez nominace (Žádný člen nesplňuje požadavky)
• Excellence in Coaching award
o Martin Odstrčil (stříbrná medaile na ME 10T),
o Jaroslav Kučera (bronzová medaile na ME v LAT)
o Luboš Novotný (Bronz ME10 PD)
• Lifetime service award
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o Petr Odstrčil
Outstanding event award
o František Dávidek - Ostrava Open
• Dancesport legend award
o Bez nominace (Žádný člen nesplňuje požadavky)
VR ukládá BF vypracování nominace na WDSF.
VR schvaluje návrh MG a zároveň ukládá MG použití obdobné struktury na zpracování
výročních cen ČSTS na rok 2021.
VR27: Úkol nadále trvá.
VR28: BF informovala o poslání nominace skrze formulář na stránkách WDSF.
VR29-33: Úkol nadále trvá.
•

Z: MG
T: 28.2.2021

UVR25-05: Návrh na VR – KST Jesenicka z.s.
VR25: VR bere na vědomí přílohu č.4 a ukládá JD aby zpracoval podle námětu novou strukturu
TPV (sólo dívky, synchro, formace). VR ukládá JKu odpovědět zástupci KST Jesenicka z.s. na
základně jednání VR.
VR26-29: JD informoval o průběhu přípravy. Úkol nadále trvá.
VR30-31: Úkol nadále trvá.
VR32: VR souhlasí s návrhem JD o vytvoření nových tanečních kategorií pro taneční soutěže
viz. příloha 1. VR ukládá JKu a LK připravit podklad na další jednání VR.
VR33: Úkol nadále trvá.
Z: JD
T: Další VR

UVR26-03: Situaci Covid - Profi
VR26: VR schválila vytvoření komise COVID-Profi, která do další VR vytvoří návrh případné
profesionalizace sportu na základě zkušeností a právních rad ČUS.
VR27: VR ukládá VpV vytvořit manuál pro KČ a nadále ukládá VpS vytvoření harmonogramu
vytvoření profesionálních soutěží do 30.6.2021. Dále ukládá Pr kontaktovat ČUS ohledně
vytvoření rámcové smlouvy (DPP) pro potřeby KČ a ukládá VpP kontaktovat NSA ohledně
hygienických podmínek.
VR28: VR schvaluje manuál pro profesionální sportovce, ukládá VpV zveřejnit manuál na webu
ČSTS. VpP připraví žádost na výjimku profi soutěží pod hlavičkou ČSTS k odeslání na NSA. JKu
žádost odešle.
VR29: Dne 20.3.2021 a 27.3.2021 proběhly první 2 soutěže Českomoravského poháru dle
výjimky NSA. VR na webu ČSTS vydala vyjádření k profesionalizaci tanečního sportu.
VpV a VpS informoval VR o záměru zveřejnění veřejné výzvy pro pořádání další série
Českomoravského poháru ČSTS na období květen a červen 2021.
VpS informoval VR o záměru zapracování tezí Profi soutěží pro následující roky a vytvoření
legislativního znění pro VK 2021.
VR30: VR bere na vědomí návrh VpS a dává za úkol Pr a VpS předat vize LK pro vytvoření
legislativního návrhu pro VK2021. VR ukládá Pr zaslat vyjádření na otázky KoS.
VR31: Pr informoval o zaslání vyjádření KoS. Úkol nadále trvá.
VR32-33: Úkol nadále trvá.
Z: VpS, LK, Pr
T: další VR

UVR27-02: Školení funkcionáři I. a II. třídy
VR27: VR ukládá LK a JD připravit změnu doškolování funkcionářů I. a II. třídy včetně povinností
soutěžních komisařů mít licenci II.třídy.
VR28-33: Úkol nadále trvá.
Z: LK, JD
T: ihned

13

ČSTS
Volební období 2019/2023

Zápis z jednání
VR 33

Microsoft Teams
6. 9. 2021

UVR28-01: Vzdělávací koncepce ČSTS
VR28: VR schvaluje novou koncepci (návrh MH) vzdělávání a ukládá LK k vypracovaní potřebných
podkladů k dalšímu jednání VR.
VR29-33: Úkol nadále trvá.
Z: LK
T: další VR

UVR28-03: Laureáti výročních cen ČSTS
VR28: přechází z bodu UVR20-07: Kongres ČSTS 2021
VR29-32: Úkol nadále trvá.
VR32: VpV informoval VR, že bude dokončeno až po spuštění nového informačního systému.
Z: VpV, PSIS(VpS)
T: ihned

UVR28-04: Statistiky
VR27: Pr informoval o možnosti tvorby statistik.
VR28: Vytvoření bodu UVR. VpV informoval VR o možných statistických souborech z oblasti
vnitřních záležitostí (počet sledujících soc. sítě ČSTS, počet příspěvků na soc. sítích ČSTS,
návštěvnost webu ČSTS, počet aktualit na webu ČSTS, počet jednání VR + MVR a KVR, počet
jednání předsedů divizí, počet rozhovorů online + články.
VR29: Pr informoval o komunikaci s Lindou Kvasničkovou ohledně statistik.
VR30-32: Úkol nadále trvá.
VR33: Pr informoval VR o zavedení statistik do nového IS a dává za úkol JKu zpracovat veškeré
podklady s MK o vstupech pro nový IS. Tento bod se přesouvá do nového bodu Nový IS a
statistiky UVR 33-01.
Z: Pr, VpS, VpV, VpP, JKu, PSIS
T: další jednání VR

UVR29-01: WDSF AGM 2021
VR29: Pr informoval VR o WDSF AGM v Bratislavě 25.7.2021 a ukládá JKu zaslat návrhy podané
za VR a zajistit ubytování a náležitosti pro Pr, (VpS), (VpP), VpV.
VR30: Návrhy pro AGM 2021 byly poslány WDSF, registrace Pr a VpV proběhla. Pr informoval,
že AGM nakonec proběhne formou On-line dne 25.7.2021. VR souhlasí s tím, aby Pr byl jako
delegát na EGM – hlasování o on- line formě AGM 2021.
VR31: VR zvolila náhradního delegáta na DSE AGA 12.6.2021 MG a ukládá JKu zajištění delegáta
s hlasovacím právem.
VR32: DSE AGA proběhl. Nyní je plánovaná akce PD AGM a WDSF AGM.
VR33: Pr informoval VRo WDSF AGM, kde bylo zvoleno nové vedení WDSF a dále o WDSF PD
AGM, kde také bylo zvoleno nové vedení WDSF PD. Úkol dokončen.
UVR29-03: Výběrové řízení na titulární akce 2022
VR29: VR ukládá VpS a BF vypsat druhé kolo výběrového řízení na pořádání titulárních soutěží
MČR 10T, MČR Showdance a MČR formace MČR Seniorů pro rok 2022. Akce MČR LAT a MČR
STT budou připsány pořadatelům do konce dubna 2021 po rozhodnutí VR.
VR30: VR schválila návrh VpS VŘ – 2.kolo včetně P01 – viz.příloha 2,3. VR ukládá VpV zajistit
zveřejnění na webu ČSTS.
VR31: VpV informoval VR o zveřejnění VŘ na webu ČSTS.
VR32: Úkol nadále trvá.
VR33: VpS informoval VR o výsledku VŘ na titulární akce 2022. VR schvaluje přílohu č.4. V
případě, že by neúspěšný organizátor měl stále zájem uspořádat soutěžní akci, se bude
následná žádost posuzovat individuálně.
(hl.č.4-5/0/0)*bez VpP, MH, JD
Z: VR
T: ihned
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UVR30-01: Breaking - titulární akce WDSF
VR30: Použití našeho Nominačního a Finančního řádu pro reprezentanty. VR souhlasí s tím, že
se musí stát členi ČSTS se zaplacením ZČP a RČP. Dále VR dává Pr a VpS podat žádost vytvoření
„bubliny pro reprezentaci ČSTS v návaznosti na toto ME“.
VR31: Pr informoval o schválení bubliny od MZČR, která proběhne 24.-26.5.2021 a následně
bude provedena nominace na ME Breaking 2021.
VR32: Pr informoval VR o problémech na konzulátu z důvodu politického konfliktu ČR-Rusko.
VR33: Pr informoval o aktivní účasti našich tanečníků breakingu na ME v Sochi. Úkol splněn.
UVR31-02: Stardance
VR31: J.Tománek představil mediální kampaň využití projektu Stardance pro případnou
propagaci tanečního sportu.
VR32: J. Tománek infomoval VR o průběhu přípravy kampaně. VR bere na vědomí návrh
obsahu i rozpočtu kampaně během vysílání Stardance.
VR33: J. Tománek informoval VR o výsledcích kampaně Tanciscsts a dalším průběhu kampaně
spojenou se Stardance. Vyhodnocení projektu je v příloze číslo 5. J.Tománek nadále bude
informovat ohledně spolupráce ČSTS a ČT.
Z: J.Tom
T: další VR

UVR31-03: ME Showdance 2021
VR31: VR souhlasí s návrhem na Pr na vytvoření on-line kvalifikace na ME Showdance na
prázdných pozicích v NRT. VR ukládá VpV zveřejnění výzvy na webu ČSTS. Termín pro zaslání
videa do 20.T 6.2021 na sekretariát ČSTS.
VR32: VpV informoval o zveřejnění výzvy na webu ČSTS.
VR33: ME bylo zrušeno. Úkol dokončen.

2. Činnost v uplynulém období
2.1. Prezident

Pr informoval VR o:
o stav konta CDSS k 1.9.2021 – 118.809,- Kč
o stav konta ČSTS k 1.9.2021 – 4.383.990,- Kč
Pr informoval VR o podání dotace v celkové výši 5.002.757,- Kč
Pr navrhuje jako 9. člena VR Jiřího Pohlodka. VR schválila nového 9. člena VR pana Jiřího
Pohlodka.
(hl.č.5-5/JD/0)*bez VpP, MH
Pr informoval VR o deadlinu na podklady na VK2021 z VR 29.9.2021 z důvodu přípravy na
jednání Schůzí předsedů divizí.
VR schválila návrh PR na změnu přílohy FP06 - §3 bod 2 – týká se toho, aby doprovod v případě
licence trenéra min.2. třídy měl hrazené od ČSTS 2 noci ubytování schválené Pr a změna viz
příloha č.3 a dává za úkol JKu a LK dokument připravit na další jednání VR.
(hl.č.6-6/0/0)*bez VpP,MH
Z: JKu, LK
T: další VR
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VR schválila návrh Pr na změnu přílohy NP01 doplnění bodu 2 - členové NRT mají hrazenou
sportovní prohlídku do rozsahu 2.000 Kč. VR dává za úkol JKu a LK dokument připravit na další
jednání VR.
(hl.č.7-6/0/0)*bez VpP,MH
Z: JKu, LK
T: další VR

2.2. Viceprezident pro profesní záležitosti
VpP informoval VR o přesunu doškolovacího semináře ČSTS na termín 22.-28.11.2021.
Kongres ČSTS 2022 byl stanoven na 8.1.2022.

2.3. Divize
UVR14-04: Jednání s divizemi ČSTS
VR14: JKr informoval VR o probíhajících jednáních s divizemi ohledně sepsání pravidel. Na příštím
jednání VR bude JKr informovat o výsledku jednání.
VR15-16: Úkol nadále trvá.
VR17: VR ukládá JKr jednání s divizemi ohledně vytvoření vnitřní směrnice divize, na základě, které
bude ČSTS proplácet divizní pokladny. Směrnice by měla obsahovat veškerá schválená pravidla,
podle kterých divize funguje. VR ukládá VpV vytvořit manuál, podle kterého budou divize směrnici
vytvářet.
VR18: VpV informoval VR o vytvoření manuálu, podle kterého budou vytvářeny divizní směrnice.
VR ukládá JKr zaslat všem divizím manuál e-mailem a následně vykomunikovat dokončení směrnic
jednotlivých divizí.
VR20: Úkol nadále trvá.
VR21: JKr informoval VR o průběhu komunikace s předsedy divizí ohledně divizní směrnice. VR
ukládá JKu zařadit tento bod na program On-line schůze předsedů divizí.
VR22: Pr informoval o včerejším jednání on-line schůzi předsedů divizí. Úkol bude splněn až poté,
co se objeví směrnice na webu jednotlivých divizí. VR ukládá JKr zaslat předsedům divizí informační
e-mail o zaslání divizní směrnice na sekretariát ČSTS v termínu do 14 dnů od odeslání a nadále
ukládá skupině IS zveřejnění divizních směrnic na webu divizí.
VR23: Pr informoval o komunikaci s PSIS o urychlení tohoto bodu z pohledu prezentace na
webovém portálu ČSTS a dále o zveřejnění směrnice z divizí 02 a 12. Dále Pr informoval o 2. Online
schůzi předsedů divizí, která se uskutečnila 29.10.2020.
VR24: Úkol nadále trvá.
VR25: Pr informoval o směrnicích v divizích 02,03,04,06,07,08,11,12,13. Stále žádá divize
01,05,09,10,14 aby doplnili své směrnice na své webové profily a žádá sekretariát o součinnost.
VR26: JKu informovala o doplnění divizních směrnicí D05, D10. VR schvaluje návrh JD, že
předsedové divizí či zástupci budou nově zváni pasivně na jednání VR včetně zaslaných podkladů
před VR. VR jmenovala MG pověřencem pro komunikaci s divizemi ČSTS.
VR27: JKu a MG informovali o své činnosti. Čeká se na dodání divizních směrnic D01, D09, D14.
VR28: JKu informovala o doplnění divizních směrnic D01, D09.
VR29-32: Úkol nadále trvá.
VR33: Pr informoval VR o schůzi předsedů divizí, která je naplánovaná na 30.9.2021.
Z: MG, JKu
T: ihned
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2.4. CDSS
UVK2020-03: Zpráva E&Y CDSS 2016-2019
VR25: VR bere na vědomí zprávu E&Y a ukládá Pr pro CDSS:
• Zpracování vnitřních pravidel pro oblast přípravy, kontroly a archivaci účetní a smluvní
dokumentace. Formalizace těchto pravidel do podoby účetních a provozních směrnic a
postupů.
• Zavedení důsledného procesu dokumentace a archivace klíčových rozhodnutí vedení.
• Zavedení kontroly čtyř očí v rámci klíčových procesů, např. ve vztahu k výběru a schvalování
dodavatelů a objednávkám a platbám.
• Formalizace vztahů s obchodními partnery – jasné vymezení předmětu služeb ve formě
písemné smlouvy, podepsané oběma stranami či potvrzené písemné objednávky.
• Provádění pravidelné i namátkové inventury pokladny nezávislou osobou.
• Z důvodu nekonzistentní dokumentace v rámci uskutečněných zápočtů formou kapitálového
vkladu doporučujeme vytvoření a doplnění adekvátní dokumentace k zápočtům
uskutečněným v roce 2019 mezi CDSS a ČSTS
• Z důvodu absence smlouvy o půjčce a pochybností o vymahatelnosti smluvní pokuty a úroků z
prodlení v rámci poskytnuté půjčky firmě T.T.Trade-Vítkovice, a.s. navrhujeme zaúčtování
opravné položky v plné výši 352 tis. Kč.

•
•

Doporučujeme možnosti vymáhání této částky konzultovat s právním poradcem.
Na dalším VR dojde k výběru právnické firmy, která zajistí:
Na základě Zprávy E&Y doporučí další postup při vymáhání částky včetně vyčíslení možné
finanční náhrady.
Bude s ní probrána možnost pravidelné agendy, jakožto právního poradce ČSTS.
VR26: Pr informuje o jednotlivých posunu v jednotlivých bodech doporučení:
1.
a. V legislativě je účinná od 21.11.2020 organizační směrnice OS05, která
vyjasňuje systém fungování CDSS vůči ČSTS.
b. Je nutné dopracovat směrnici k systému výběru dodavatelů. LK má za úkol
vytvořit organizační směrnici na výběrová řízení OB05. OB05 by měla být
rozsáhlejší a měla by obsahovat všechny typy výběru dodavatelů závaznou jak
pro ČSTS tak pro CDSS.
c. Schvalování účetní závěrky CDSS by mělo být schvalováno VR, jakožto jediným
společníkem. Schválení VR by se mělo dát brát jako schválení valnou
hromadou CDSS.
2. Dokud bude jednatelem VR, tak veškerá důležitá rozhodnutí budou zdokumentována
v zápise VR. Na druhou stranu je třeba vycházet z postupů E&Y. Postup by měl být:
a. Rozhodnutí Statutárního zástupce (VK,VR,Pr,Vp) podle velikosti objednávky
b. Vytvoření oficiální objednávky (Mustr ke stažení pro kohokoliv, kdo má
oprávnění dělat objednávky (Pr, Vp,Sekretariát) na základě rozhodnutí
c. Vymezení podmínek – Smlouva, Dohoda,
d. Daňový doklad - Zálohová faktura, faktura, příjmový doklad, výdajový doklad
e. Proof of service - Závěrečná zpráva, dodací list, video nebo foto záznam.
3. Toto již řeší směrnice OA01 a OS05. Při vyšších částkách, vždy zodpovídá víc osob.
4. Viz bod 2
5. To by mělo spadat do sekce DR. DR by měla v tomto ohledy být DR i CDSS.
6.
a. VR schválila několik kapitálových vkladů ve celkové výši 624.615,- ze dne
18.12.2019 viz VR06 UVR40-11 a bod 1.3 UVR02-01. (Závazky ČT z předchozích
let)
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b. VR ukladá Pr, aby zajistil potvrzení všech kapitálových vkladů z roku 2019 od
bývalého jednatele CDSS Františka Dávidka a bývalého zástupce ČSTS za CDSS
Petra Odstrčila
7. VR ukládá JM k zaúčtování opravné položky ve výši 352.400,8. VR ukládá Pr zaslat právnickým firmám zprávu E&Y jako podklad ke stanovení finanční
nabídky pro řešení zprávy.
a. Mařík a Žemler – Návrh Pr
b. David a Macek – Návrh MH
VR27: JM informoval o zaúčtování opravné položky (viz. Bod 7) do roku 2019. V řešení jsou
body 1b,c, 2(4),5(LK), 6b(Pr),8(Pr). Úkol nadále trvá.
VR28: VR vybrala firmu Mařík a Žemler pro pravidelnou právní činnost, při které v rámci své
pracovní činnosti bude řešit i auditní zprávu E&Y na základě nabídky viz. příloha 1. VR dává za
úkol Pr sepsat smlouvu s firmou Mařík a Žemler.
MVR02: VR revokovala rozhodnutí z VR28 a navázala spolupráci s firmou pana Vaňka pro
pravidelnou agendu a firmu David & Macek pro Zprávy E&Y.
VR29: Pr informoval VR o schůzce s právníky firmy David & Macek a advokátem Mgr.Vaňkem.
Oba subjekty již zahájily svoji činnost. Smlouva s Mgr. Vaňkem je již podepsaná.
VR bere na vědomí podklad č. 33 – inventura pokladny Praha viz. příloha 1.
VR schvaluje návrh směrnice OB05. VR dává za úkol JKu a LK směrnici zveřejnit. Úkol splněn.
bod 5) VR souhlasí s tím, aby DR ČSTS byla stejná i ve firmě CDSS a dává za úkol Pr aby svolal
VH CDSS a zařídil zápis do OR.
VR30: Pr informoval o podepsání smlouvy s firmou David & Macek a o průběžném jednání
spojeným s řešením zprávy Auditu E&Y. Pr navrhuje, aby prvním zástupcem DR v CDSS byl Pavel
Kušička. Pr dává za úkol členům VR, aby navrhli zbývající 2 členy do příštího jednání VR.
VR31: Pr informoval o prvním zpracování odhadu problému z pohledu práva a budoucí schůzce
s panem Kotrbou.
VR32: Pr představil první návrh na řešení problematiky z pohledu práva po konzultaci ve firmě
David a Macek. Návrh je rozdělení do několika částí:
•
•
•

•

•

•

•

Ztráta je tehdy, kdy se finanční prostředky ztratí, použijí za fiktivní náklady, apod.
Je z pohledu ČSTS kapitálový příplatek Ztráta? - Nikoliv
Co je ztráta z pohledu CDSS? - Za ztrátu lze považovat neuznané DPH a pokuty, které vznikly v
rámci amatérského vedení firmy. Vymahatelnost je tedy na úrovni neuznaného DPH a pokut
vzniklých v rámci doměření DPH z roku 2017. Z pohledu vynaložených peněz na podporu
soutěží a ostatní zdokumentované prostředky nikoliv.
CDSS nemělo kontrolní mechanismy, které měly zabránit amatérskému využití financí.
Jakákoliv činnost na úrovni CDSS nemá přímou souvislost s ČSTS. Jediná souvislost je v rámci
překročení schváleného rozpočtu na úrovni CŠTS z pohledu schválených kapitálových
příplatků. Bohužel ve chvíli, kdy už CDSS měla finance na účtu, s nimi mohla nakládat jakkoliv.
Dá se říct, že pokud by byl stanoven rozpočet, činnost by se vázala na rozpočet. V CDSS však
rozpočet schvaluje valná hromada CDSS s jedním společníkem a tím byl za ČSTS od začátku
Pavel Tejc.
Z toho vyplývá, že jediným společníkem neměl být jeden statutár, ale celá VR, neboť pokud to
schválil pan Pavel Tejc, tak to v podstatě schválilo ČSTS. Od února 2019 je systém nastavený
správně a za jednání na jakékoliv úrovni ručí společník ve formě celé VR. Nelze tedy svolat
valnou hromadu bez alespoň 5 členů VR. Je tedy jednání VR v podstatě valná hromada CDSS.
Současná VR schválila dokument OB05 hovořící o vazbě pravomocí mezi ČSTS a CDSS, který
jasně definuje strukturu jednání na úrovni CDSS. Je schválený i rozpoče, který je mimo jiné
součástí Rozpočtu 2021 schváleného na VK2020.
Z celého retězce plyne jasné překročení pravomocí VpE Pavla Tejce, a dále nezodpovědné
jednání v rámci společnosti CDSS u jednatelů Petr Barnat a František Dávidek, kde by mělo být
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zahájeno jednání, kdy bude vypočtena přesná částka, kterou by měli jednatelé za své jednání
v rámci své činnosti vrátit. Jedná se o cca částku 1,5M.
Oba návrhy by měly být připraveny jako návrh na VK2021.
Nastavení nových procesů - Zpráva o hospodaření by měla obsahovat i přílohu k účetní závěrce
a schválenou nejvyšším orgánem – Výroční konferencí
VR33: Pr představil VR nové složení DR CDSS. VR schvaluje nové složení DR CDSS a dává za úkol
JK, aby rozeslala patřičné souhlasy s výkonem funkce členů DR v CDSS těmto 3 členům (P.
Kušička, J. Kupsa, A. Petráň). Po obdržení jejich souhlasů má za úkol JKu zavést tyto osoby do
obchodního rejstříku a svolat první schůzi DR CDSS se zástupcem CDSS a to Pr ČSTS.
(hl.č.2-6/0/0)*bez JD,MH
Z: Pr, JKu
T: další VR

2.5. Komise sportovců

Roman Pecha informoval VR o vyhodnocení dotazů směrující na MČR Showdance 2021.

2.6. Dozorčí rada
JV žádá Pr a VR ukládá Pr úkol o zaslání roční kalkulace nákladů na automobil, který bude
zakoupen z investiční dotace NSA.
(hl.č.8-7/0/0)*bez MH
Z: Pr
T: další VR

3. Výroční konference 2021
UVR03-08: KoS – Etický kodex
VR03: VR ukládá VpP a KoS implementaci etického kodexu WDSF do legislativy ČSTS.
VR04-21: Úkol nadále trvá.
VR22: Bod UVR15-03: Návrh řešení – Blízké vztahy porotců Pr informoval o to, že tento bod se
přesunul pod tento bod.
VR23: Úkol nadále trvá.
VR24-32: VpP informoval o tom, že tento bod posouvá na VK 2021.
VR33: VpP informoval VR o tom, že je Etický kodex je připraven na VK2021.
Z: VpP, KoS
T: VK 2021

UVR31-01: Střet zájmu ČSTS
VR31: VR ukládá Pr aby s právníkem ČSTS vyhotovili právní analýzu na základě prezentovaného
dokumentu a připravili případný návrh pro VK a VR.
VR32: Pr informoval VR o připravovaném dokumentu od JUDr. Vaňka.
VR33: Pr představil návrhy na VR ohledně Střetu zájmu připravené pro VK21.
Z: Pr
T: VK2021

4. Návrhy
4.1. Žádost J.Musal + J. Kukučová

VR schválila žádost o zaražení do NRT 4Q 2021 PD LAT páru Jan Musal a Jana Kukučová.
(hl.č.13-7/0/0)*VpP
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4.2. Žádost E. Stehlíková

VR schválila žádost E.Stehlíkové viz. příloha 1 pro podklad na VK2021 a ukládá LK připravit návrh
na změnu SŘ na VK2021, aby soutěžní páry mohly tančit o jednu třídu výše od třídy E do B ve všech
kategoriích. Návrh vypracovat jako přílohu k SŘ.
(hl.č.10-6/0/VpP,MH)
Z: LK
T: další VR

4.3. Žádost J. Dávidek

VR schválila žádost JD viz. příloha 2 pro podklad na VK2021 a ukládá LK připravit návrh na změnu
SŘ na VK2021, aby kategorie Děti I mohla tančit i v kategorii JUN 1.
(hl.č.9-8/0/0)
Z: LK
T: další VR

4.4. Žádost P.Sluka

VR schválila návrh PS, že do konce roku 2021 budou pricemoney dobrovolné na STL a TL.
(hl.č.11-5/MG,VpS/0)
Z: LK
T: další VR

VR schválila návrh PR, že na soutěžích Memoriál Dr. Miroslava Hýži 2021 a Memoriál Ing. Zdeňka
Landsfelda budou odpuštěny poplatky na pořádání akce.
(hl.č.12-4/0/VpS,MH, MG)
Z: LK
T: další VR

Konec jednání: 6. 9. 2021, 13:58
Přílohy:
1. Žádost E. Stehlíková
2. Žádost J. Dávidek
3. Návrh na změnu přílohy FP06
4. Výsledky VŘ na titulární akce 2022
5. Kampaň „tanciscsts“
Rozdělovník:
Dozorčí rada
Předsedové divizí
Legislativní komise
Vysvětlivky:
Z – Zodpovědná osoba
T – Termín
Ú – Účinnost
ČT – Česká televize
FB – Facebook
FŘ – Finanční řád ČSTS
IS – Informační systém
JŘ – Jednací řád ČSTS
KS – Kvalifikační studium
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KŘ – Kvalifikační řád ČSTS
LK – Legislativní komise ČSTS
OF – Olympijský festival
RR – Rozhodčí rada ČSTS
SŘ – Soutěžní řád ČSTS
TL – Taneční liga
TR – Trenérská rada
VK – Výroční konference ČSTS
VR – Výkonná rada ČSTS
VŘ – Výběrové řízení
ČOV – Český olympijský výbor
ČUS – Česká unie sportu
KoS – Komise sportovců ČSTS
KVR – Korespondenční výkonná rada
MVR – Mimořádná výkonná rada
MVK – Mimořádná Výroční konference ČSTS
PoSTM – Podpora sportovně talentované mládeže
PSIS – Pracovní skupina pro IS
ČUTS – CDSU – Česká unie tanečního sportu a Czech DanceSport Union

Zapsala: Jana Kukučová

Schválil: Martin Dvořák
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