Český svaz tanečního sportu z.s.
Výroční konference 2021

ZPRÁVA O ČINNOSTI VR

Zpráva o činnosti Výkonné rady ČSTS
za období 20. 10. 2021 – 11. 5. 2022
1.

Úvod

Konec roku 2021 byl bohužel spojen s přerušením soutěžní činnosti v důsledku vládních krizových opatření
proti šíření koronaviru COVID-19. Krizová opatření však začátkem roku 2022 začala slábnout a vedla VR
k rozhodnutí posunout MČR v latinskoamerických tancích na březnové datum. Toto rozhodnutí bylo úspěšné
a ČSTS má díky tomu za sebou Všechny 3 hlavní MČR v kategoriích Jun1, Jun2, Ml, Do21, Dospělí. Máme
za sebou po dlouhé době i úspěšnou mezinárodní soutěž a to WDSF IO a O v Ostravě.
Byla dokončena jednání s CDO a BA a založená ČUTS.
VR dále pracuje pro lepší prostředí členů ČSTS a na VK připravila několik návrhů na změnu legislativy, které
vyplývají z širší diskuze mezi členy a z podnětů KoS.

2.

Činnost v období 20. 10. 2021 – 11.5.2022

VR byla zvolena ve složení:
Statutáři:

•

Prezident - Ing. Martin Dvořák
o Řízení činnosti VR
o Ekonomika ČSTS
o Nastavení vizí a plánů činnosti VR
o Řízení CDSS jakožto zástupce ČSTS
o Dotace ČSTS
o Vnější komunikace svazu

•

Viceprezident pro vnitřní záležitosti - Ing. Filip Karásek
o Řízení oblasti komunikace
o Komunikace mezi VR a členskou základnou
o Sociální sítě ČSTS
o 1.Viceprezident
o Manuály a FAQ

•

Viceprezident pro sport - Michal Drha
o Řízení soutěžní oblasti
o Národní tým
o Projekt STM
o Funkcionáři
o Skupina IS

•

Viceprezident pro profesní záležitosti - Martin Odstrčil
o Řízení profesní oblasti
o Licence porotců a trenérů
o Vzdělávací úsek
o Lektorský sbor
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Členové Výkonné rady:

•

Jakub Dávidek
o Oblast funkcionářů
o Školení funkcionářů
o Člen soutěžní komise

•

Marcel Gebert
o Člen soutěžní komise
o Člen komise pro komunikaci
o Komunikace s divizemi

•

Mgr. Miroslav Hýža
o Vzdělávací úsek
o Trenérská studia

•

Pavel Sluka

o Komunikační kanály
o Web, sociální sítě.
o Člen komise pro komunikaci

•

Mgr.Michaela Riedlová
o Kontrola splněných úkolů
o Soutěžní oblast

Fakta:

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

proběhlo 6 jednání a 7 korespondenční hlasování,
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,
proběhl Kongres ČSTS 2022,
vyhlášeny Vycházející hvězdy, Hvězdy a Síň slávy roku 2021,
vypsáno nové VŘ na pozici manažera CDSS, případně agentury,
došlo k aktualizaci Grafického manuálu ČSTS včetně loga,
vytvořen jednotný grafický styl dokumentů ČSTS a animace loga pro videa ČSTS,
vypsáno VŘ na akce MČR 2023,
vypsáno VŘ pro sčitatelské týmy,
bylo schváleno nové složení Etické komise ČSTS,
vytvoření nové pozice svazového fotografa.

Dokončené úkoly:
UVR17-07

Nabídka Sportes a Garko pro CDSS

UVR18-06

KoS - Systém rotace porotců

UVR23-02

Online výuka pro členy ČSTS

UVR25-02

Online - stream
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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.

UVR35-01

Barové stoličky

UVR35-03

Kongres ČSTS 2022

UVR37-02

Vycházející hvězdy a Hvězdy a Síň slávy
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UVR36

Cestovní příkazy – FP04

UVR38

Podpora restartu soutěží ČSTS 2022

UVK2021

Bod D1

UVR35-02

On-line školení SA02

3.

Zprávy
3.1.

Zpráva z oblasti ekonomik

Výkonná rada postupovala dle rozpočtu schváleného na VK2021. Hospodaření za rok 2021 je ve zprávě o
hospodaření za rok 2021, která je připravena ke schválení v roce 2022.

3.2.

Zpráva z oblasti vnitřních záležitostí

Zprávu z oblasti vnitřních záležitosí přednese viceprezident pro vnitřní záležitosti

3.3.

Zpráva ze soutěžní oblasti

Zprávu ze soutěžní oblasti přednese viceprezident pro sport

3.4.

Zpráva z oblasti vzdělávání

Zprávu z oblasti vzdělávání přednese viceprezident pro profesní záležitosti

4.

Úkoly z VK2022
4.1.

-

Bod A
i. 4a) Uskutečnit doporučení vyplývající ze závěrů zpráv pana Auditora
Paly, společnosti E&Y a kanceláře David&Macek, včetně vyvození
odpovědnosti k náhradě škody a včetně případného zahájení úkonů
k vyvození trestní odpovědnosti – Úkol splněn částečně

Doporučení byla vyhotovena a konkrétní činy byly splněny (Dozorčí rada CDSS, Nastavení procesů
OB05, 2022 je první rok se ziskem na straně CDSS).
Odpovědnost k náhradě škody byla uskutečněna formou předžalobních výzev zaslaných všem 3
osobám.
Zahájení úkonů k vyvození trestní odpovědnosti nebylo vytvořeno. Stále probíhá jednání k náhradě
škody formou přímé komunikace.

ii. 4b) Pokračovat v šetření nových informací uvedených ve vyjádřeních
P.Tejce, F.Dávidka a P. Barnáta navazujících na zprávy vypracované
panem auditorem Palou, E&Y a kanceláří David&Macek. Zároveň VK
dává VR za úkol, aby o tomto pravidelně informovala, a aby zároveň
toto šetření ukončila do následující VK Úkol splněn
-

Šetření neukázalo rozpor v návrzích, které kancelář David&Macek zpracovala, a na základě kterých
byly dotčeným osobám zaslány předžalobní výzvy. Kancelář David&Macek obdržela reakce všech
dotčených a i tak neshledala rozpor ve výzvách, které ČSTS požaduje od dotčených osob. Reakce
ČSTS byly opět zaslány zpět.

iii. 4c) Na základě informací dle bodu A4b rozšířit šetření i na členy
tehdejší VR. Úkol splněn
-

Šetření neuzkázalo, že ze závěrů E&Y žádné informace týkající se odpovědnosti členů tehdejší VR
nevyplývají.

iv. 7a) Založit ČUTS Úkol splněn
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-

ČUTS byla založena a má IČ: 17116856

-

Usnesení z městského soudu v Praze přišlo 6.5.2022. Zástupci ČSTS, CDO se spojili pouze
telefonicky a domluvili se na dalším postupu.

v. 7b) Stát se řádným členem ČUTS Úkol zatím nesplněn
4.2.

-

Bod D
i. 1) Trvale vyloučit Pavla Tejce a Petra Barnáta z ČSTS a zajistit zákaz
součinnosti ČSTS a CDSS s těmito osobami. Úkol splněn

Pavel Tejc podal přihlášku do ČSTS, která mu VR nebyla schválena. (VR39)
Petr Barnát byl VR na základě rozhodnutí VK vyloučen z ČSTS. (VR39)

Zpracoval:
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Ing. Martin Dvořák

