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ZPRÁVA O ČINNOSTI VICEPRESIDENTA PRO SPORT ČSTS

Zpráva o činnosti Viceprezidenta pro
sport ČSTS
za období 21. 10. 2021 – 11. 5. 2022
1.

Úvod

Hlavním cílem v tomto období bylo rozjetí soutěžní činnosti a to nejen na úrovni nejvyšších tříd tak ale i na
úrovni postupových tříd. V minulém období zasažené pandemií bylo jen málo postupových soutěží, podařilo
se nám zachovat nejvyšší soutěže, nicméně bylo potřeba rozjet i soutěže nižší, které jsou stejně důležité pro
činnost svazu. Zajištění výběru soutěží dle daných kritérií ve VŘ pro akce roku 2022.

2.

Činnost
2.1.

Běžná agenda
V průběhu období se jednalo především o schvalování soutěží a vytváření nových
příležitostí pro konání soutěžní činnosti. Dále se jednalo o koordinaci pracovních
komisí (viz Pracovní komise) a řešení dotazů z členské základny na legislativu
ČSTS. V neposlední řadě se jednalo o postupné vracení systému do doby před
pandemií Covid-19.

•
•
•

•
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Předání Výročních cen na prezenčním Kongresu ČSTS
o Ve spolupráci s Viceprezidentem pro profesní záležitosti ČSTS úspěšné
uspořádní prezenčního Kongresu ČSTS, na kterém proběhlo předávání
Výročních cen ČSTS za rok 2021.
Vytvoření projektu Soutěže EDC Poháru ČSTS.
o Jednalo se o úspěšný projekt na podporu organizátarů postupových soutěží
nižších výkonnostních tříd. Díky tomuto projektu se konalo několik soutěží
v době, kdy ještě existovali silné restrikce z důvodu pandemie Covid-19.
Reprezentace ČSTS.
o Nominace na soutěže titulární soutěže WDSF prostřednictvím sekretariátu.
o Navýšení částky pro podporu reprezentace Dospělých a do 21let na rok 2022.
o Úspěšné uspořádání reprezentačního soustředění pro NRT a STM v Nymburku.
o Příprava organizace Olympiády dětí a mládeže v roce 2022. Organizaci přebírá
Olomoucký kraj a hlavním konzultantem za svaz je Miroslav Hýža. Dále probíhá
komunikace s jednotlivými kraji a nominace prostřednictvím divizí ČSTS.
o Nominace párů na Světové hry v Birminghamu pro rok 2022 a spolupráce na
projektu s ČOV a WDSF.
Přeložení Mistrovství ČR
o V rámci opatření Covid-19 bylo s organizátorem Mistrovství ČR LAT dohodnuté
přesunutí na březen 2022.
o Ostatní Mistrovství ČR proběhly ve stanovených datech.
o V rámci jara 2022 bylo vypsáno výběrové řízení na akce MČR pro rok 2022,
které by mělo být vyhodnoceno v den před VK 2022.
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2.2.

Pracovní komise
Stejně jako v předešlém období jsem koordinoval činnost pracovních komisí:
Funkcionáři, Soutěžní komise, Informační systém. Komise pracovaly v rámci svého
určení.

•

•

•

3.

Funkcionáři.
o Koordinaci činnosti má na starosti Jakub Dávidek.
o V tomto období probíhala běžná agenda ve smyslu udělování či obnovy licencí
a komunikace s funkcionáři. Evidence a kontrola zpráv ze soutěží a odborného
dozoru. Veřejnost se na občas během roku obrácí na komisi s dotazem či
vysvětlením pravidel pro taneční oblečení, kterou komise neodmítá.
o Vytvoření on-line přednášky týkající se přílohy SŘ SA02 – Soutěžní oblečení.
o On-line školení funkcionářů II. a I. tříd v lednu 2022.
o On-line školení funkcionářů II. třídy v dubnu 2022.
o Vypsání výběrového řízení na sčitatelské týmy pro EZS.
Soutěžní komise
o Složení komise: Martin Dvořák, Vít Domorád, Michal Drha, Jakub Dávidek,
Marcel Gebert
o Zajištění časově nejnáročnější agendy schvalování a přesouvání soutěží VŘ
probíhá díky Pavlu Kojetínovi.
o Zajištění běžné agendy změn a rušení soutěží postupových a pohárových
sekretariátem svazu a koordinace těchto procesů.
o Vypsání výběrového řízení pro MČR pro rok 2023.
o Zajištění vyhodnocení soutěží dle daných kritérií ve VŘ pro akce roku 2023.
Komise pro Informační systém ČSTS
o Složení komise: Michal Drha, Martin Kolařík, Leoš Dejdar, Leoš Siegl, Martin
Dvořák
o Koordinace činnosti na aktualizaci stávajícího Informačního systému.
o Vyhodnocení nabídky firmy Designeo a vypořádání se s nedostatky danými
časovou tísní při zadání. Vypracování návrhu na reklamaci a změnu zadání tak,
aby svaz a jeho členové získali co nejlepší možnou přidanou hodnotu nového
systému.
o Změna prioritizace vývoje a aktualizace informačního systému tak, aby byli lépe
čitelné výsledky jak pro veřejnost tak pro VR.
o Nasazení systému ověřené registrace.
o Nasazení další části nové administrace informačního systému.
o Domluvení nasazení nového designu prostřednictvím firmy Ygia v rámci roku
2022.

Závěr

V následném období bude probíhat dále podpora a ustálení systému soutěží na všech výkonnostních
úrovních do stavu před Covid-19. Bude následovat vypsání VŘ pro akce roku 2023. V pracovních skupinách
nás čeká další práce a je potřeba se začít soustředit na dotažení rozdělaných věcí vzhledem k blížícímu se
konci funkčního období.

Zpracoval:
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Michal Drha

