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ZPRÁVA O ČINNOSTI KoS

Zpráva o činnosti Komise sportovců ČSTS
za období 1. 10. 2021 – 4. 5. 2022
1.

Shrnutí činnosti Komise sportovů ČSTS

Komise sportovců ČSTS (dále jen KoS) v období 1. 10. 2021 – 4. 5. 2022 jednala celkem 6krát
s pravidelnou měsíční frekvencí jednání. Jednání probíhala prostřednictví SKYPE hovoru a korepsondenčních
hlasování. Z každého jednání KoS je vypracován podrobný zápis, který je následně zveřejněn v sekci KoS na
webu ČSTS.
KoS pracovala ve složení Jan Metlický (člen), Jiří Kejzar (člen), Vít Domorád (člen), Martina Deylová
(člen) a Roman Pecha (předseda). Předseda KoS nebo jím pověřený člen KoS se účastnil všech jednání
Výkonné rady ČSTS, na které KoS obržela pozvání. KoS se na jednáních zabývala podněty členské základny,
zpracovávala návrhy pro Výkonnou radu a spolupracovala na úkolech s jednotlivými členy Výkonné rady. KoS
pokračovala v plnění plánu činnosti, který si stanovila na prvním jednání.

2.

Činnost KoS v bodech
2.1.

Podněty členské základny

KoS sbírala za uplnylé období podněty od členské základny dle zveřejněného manuálu. Na jednáních
se zabývala každým podnětem, který obdžela. Podrobnosti jsou zveřejněny v zápisech z jednotlivých
jednání KoS. Z projednaných podnětů vzešla řada návrhů pro VR, v dalších případech KoS zajistila
sjednání nápravy.

2.2.

Analýza TOP soutěží – taneční noviny

KoS pravidelně zveřejňuje výsledky z TOP soutěží ČSTS na webu tanečnínoviny.cz

2.3.

Hudba ve finále MČR

KoS ve spolupráci s VpS zajistila zveřejnění a schválení hudby pro sólo tance v kategorii dospělí na
všech MČR konaných v roce 2022.

2.4.

Formát a průběh finále MČR

KoS zajišťovala zveřejňování formátu finále MČR v kategorii dospělí na webu ČSTS ve spolupráci
s VpS.

2.5.

MČR Děti

KoS se podařilo prosadit návrh o zavedení nové kategorie na Mistrovství ČR – kategorie Děti. Návrh
KoS byl schválen VR a nyní čeká na schválení/zamítnutí VK 2022.

2.6.

Videozáznamy z MČR

KoS v roce 2022 zajistila záznam a následnou produkci videí ze všech MČR (STT, LAT, 10T) na
YouTube kanál ČSTS. Náklady byly hrazeny z rozpočtu KoS.
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2.7.

Etický kodex – střet zájmů

KoS se podařilo prosadit návrh na úpravu Etického kodexu porotce – zákaz porotování bývalých
partnerských dvojic v jenom panelu poroty. Návrh byl přijat a je součástí příloh nového Etického
kodexu.

2.8.

Zajišťování anket, průzkumy veřejného mínění sportovců

KoS zajišťovala sběr stanovisek tanečníků k řadě témat, která vzešla z podnětů členské základny
nebo ze zadání VR ČSTS. Výsledky anket byly prezentovány VR ČSTS a jsou součástí zápisů.
Nejdůležitější provedené ankety:

o
o
o
2.9.

etický kodex – anketa a výzva k doplnění,
střídání finálí seniorů,
covid a MČR – termín MČR latina.

Činnost v soutěžní komisi ČSTS

Za KoS je do Soutěžní komise ČSTS jmenován Vít Domorád. Soutěžní komise se podílí na hodnocení
výběrového řízení na soutěže MČR.

2.10. Sociální sítě KoS
KoS informovala na Facebookovém profilu KoS sportovce o zásadních událostech a návrzích KoS.

Probíhající úkoly
2.11. Infopříručka k využívání automobilu ČSTS
Úkol nadále trvá. KoS pracuje na sestavení příručky pro možné užívání a zapůjčení automobilu
vlastněného ČSTS.

2.12. Modelová analýza odchylek v hodnocení
Úkol nadále trvá. KoS spolupracuje s vybranými sčitateli a funkcionáři.

3.

Seznam jednání Komise sportovců ČSTS za uplynulé období
Označení

Popis

11. 11. 2021

SKYPE 21:00 - 22:30

01. 12. 2021

SKYPE 21:00 – 23:00

19. 1. 2022

SKYPE 21:00 - 22:50

16. 2. 2022

SKYPE 21:00 - 22:30

30. 3. 2021

SKYPE 21:00 - 23:00

04. 5. 2021

SKYPE 21:00 - 22:45

Zpracoval:
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