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Výkonná rada 2019-2023

ZHODNOCENÍ PRÁCE

Zhodnocení práce Výkonné rady ČSTS
za období 1. 10. 2021 – 31. 12. 2021
Úvod

1.

Ve čtvrtém kvartále roku 2021 měla výkonná rada, mimo online jednání, také jedno prezenční v Praze na
sekretariátě. Velkým milníkem bylo úspěšné konání Výroční konference ČSTS, která se v našem volebním
období konala vůbec poprvé prezenční formou. V rámci výroční konference byly schváleny důležité
dokumenty, včetně Stanov ČSTS a ČUTS, a dále Zprávy o hospodaření 2018-2020. Na výroční konferenci byl
rovněž zvolen 9. člen výkonné rady Mgr. Michaela Riedlová a Rozhodčí rada ČSTS.
Soutěžní činnost byla, až na prosinec, v plném proudu. Z důvodu zpřísnění opatření proti šíření koronaviru
byly některé soutěže bohužel opět zrušeny. Mezi nejvýznamnější soutěže konané v tomto období patří
Mistrovství České republiky Družstev, které pořádal ČSTS v Plzni.
Na závěr roku byl na základě úspěšně podané investiční dotace pořízen movitý majetek ČSTS. Dále byly také
vyplaceny mimořádné odměny reprezentantům.

Činnost v období 1. 10. 2021 – 31. 12. 2021

2.

Fakta:

•
•
•
•
•
•
•
•

proběhla 4 jednání a 2 korespondenční hlasování,
proběhla Výroční konference ČSTS 2021 prezenční formou,
zvolen 9. člen VR – Mgr. Michaela Riedlová,
byla spuštěna další vlna ověřené registrace,
proběhl Online doškolovací seminář ČSTS 2021,
v rámci investiční dotace byl pořízen taneční parket, automobil, IT zařízení, světla a ozvučení pro
účely ČSTS,
započala tvorba nového informačního systému firmou Designeo Creative,
započala tvorba designu webu ČSTS.

Dokončené úkoly:

•

bylo dokončeno celkem 33 úkolů vyplývajících z jednání VR:

Označení

Popis

UVR17-07

Nabídka Sportes a Garko pro CDSS

UVR18-06

KoS - Systém rotace porotců

UVR23-02

Online výuka pro členy ČSTS
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UVR25-02

Online - stream

UVR29-03

Výběrové řízení na titulární akce 2022

UVR34-01

Zprávy za předešlé období

UVR34-02

MČR 10T Sen 1, 2

UVR26-03

Situace Covid - Profi

UVR27-02

Školení funkcionářů I. a II. třídy

UVR28-01

Vzdělávací koncepce ČSTS

UVR35-05

Zveřejňování výsledků ČSTS

UVR33-04

Návrh E. Stehlíková

UVR33-05

Návrh J. Dávidek

UVK2020-02

Zpráva DR - komentář Pr

UVR06-04

Petr Bartuněk - Žádost KS I - Praha

UVR24-05

Směrnice pro losování poroty na MČR

UVR32-01

Pravidla výsledkového servisu

UVR33-02

Příloha FP06

UVR33-03

Příloha NP01

UVR34-03

Počítání F ze zahraničních soutěží

UVR35-04

MČR 2022

UVR14-04

Jednání s divizemi ČSTS

UVK2020-03

Zpráva EY CDSS 2016-2019

UVR03-03

Stanovy ČSTS

UVR10-02

Breaking - Střešní organizace

UVR03-08

KoS - Etický kodex

UVR24-06

Komisař katalogu figur

UMVK2019-02

Zpráva o hospodaření 2018

UVR37

SA06, SA01, FP06

UVR17-06

Udělení TOP licence

UVR18-01

Změny - Informační systém

UVR37-03

Návrh na VR - Střídání finálí Seniorů

UVR25-05

Návrh na VR - KST Jesenicka z. s.
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3.

Závěr

V prvním kvartále nového roku jsou naplánovány Mistrovství ČR LAT, STT a 10T, tak jako v každém roce.
Epidemiologické podmínky se však zhoršují a my opětovně očekáváme velké omezení pro pořádání
sportovních akcí. Situaci sledujeme každý den a jednáme na příslušných institucích, abychom Vám mohli
případné změny zprostředkovat co nejdříve. Věříme však, že nám situace dovolí vyslat naše reprezentanty i
na Světové hry, které se budou v roce 2022 konat v Birminghamu.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem komisím a dalším orgánům ČSTS za práci odvedenou v roce 2021.
Poděkování patří i pracovníkům sekretariátu, kteří se významnou měrou podíleli na organizaci výroční
konference, a také přípravě žádostí o dotace v rámci ČSTS. Ten největší dík však patří našim tanečníkům,
zejména z řad kategorie Dospělých a Seniorů, kteří v závěru roku 2021 vzorně reprezentovali ČR a přinesli
několik finálových a semifinálových umístění z mistrovství světa a Evropy. Všem reprezentantům gratulujeme!

Zpracoval: Ing. Filip Karásek
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