
Vyjádření Výkonné rady ČSTS 
k dopisu Mgr. Moniky Knoblochové 

 
Výkonná rada Českého svazu tanečního sportu se rozhodla reagovat na dopis Mgr. Moniky 
Knoblochové, který byť nebyl adresován přímo ČSTS, obsahuje mnoho diskutabilních a dle našeho 
názoru nepravdivých informací týkajících se ČSTS. Rádi bychom se na body, které zásadně poškozují 
dobré jméno ČSTS, rozhodli reagovat. 

 
 
„Nutno dodat, že už z podstaty věci tento svaz nemá se sportem nic společného. Peníze za individuální 
tréninky jsem musela platit přímo na ruku trenérovi, který moji dceru o víkendu porotoval na soutěži. 
Narovinu se v tomto svazu pěstuje korupce a úplatkářství. Pravidlo peněz na ruku a politických tréninků 
je naprosto zažito a bráno jako normální.“ 
 

Trenér tanečního sportu (hovoříme pouze o licencovaných trenérech ČSTS) dle zákona musí přijímat 
peníze za výuky na základě pracovně-právního poměru (Zaměstnanec, OSVČ). Pokud tak nekoná, 
jedná se o porušování zákona a od takového chování se musíme významně distancovat. Výkonná 
Rada ČSTS (Dále „VR ČSTS“) doposud neobdržela žádný konkrétní podnět k věci korupce či 
úplatkářství. 

 
 
„Současné vedení ČSTS se dostalo k moci tzv. velrybařením, neboli umělým navyšováním členské 
základny před volbami. A porušováním vlastních stanov a řádů. Svaz byl také nedávno vytunelován a 
náhodou bylo sídlo svazu následně vykradeno. Už jen proto, že samotní členové svazu nevznesli trestní 
oznámení (vzhledem k vytunelování svazu) a ani se jinak nebrání praktikám vedení ČSTS, zdá se být celá 
tato organizace prohnilá.“ 
 

Současná Výkonná rada ČSTS byla zvolena dle platných stanov ČSTS ke dni konání Výroční 
konference ČSTS. Na této výroční konferenci bylo přijato usnesení, které dalo za úkol nové VR ČSTS 
zadat Audit týkající se hospodaření ČSTS a její dceřiné společnosti CDSS v období 12/2016-12/2019. 
Audit CDSS již proběhl a byla vybrána renomovaná společnost E&Y, Audit ČSTS právě probíhá a byl 
vybrán auditor Ing. Pala. Na začátku března 2021 VR ČSTS vybrala právní firmu David & Macek, aby 
zahájila svoji činnost v rozboru auditu od E&Y. 

 
 
„Na začátku roku 2021 jsem jako jedna z mnoha nezaplatila za svoji dceru základní poplatek člena 
svazu. Svaz na tento stav zareagoval tak, že za peníze kompenzuje body v soutěžích, které díky 
pandemii neproběhly. Kupování bodů za peníze? A ještě ne pro všechny, pouze pro ty, kteří zaplatí do 
určitého data. Nedovedu si představit, že by volejbalový svaz takto prodával body do tabulky. Předtím 
jsem chtěla dceři dopřát co jí baví, ale po tomhle činu jsem již její kariéru tanečnice ukončila.“ 

 
Dle Stanov ČSTS není osoba, která nemá zaplacený Základní členský příspěvek (Dále „ZČP“) k 5.1. 
daného roku členem. V případě zaplacení v daném roce se členství obnovuje. Navýšení bodů bylo 
součástí kompenzací, které VR ČSTS schválila pro své členy za pozastavení soutěžní činnosti na 
základě vládních opatření z důvodu pandemie. Z výše uvedeného není možné přidat body 
nečlenovi. Je dobré zmínit, že samotný návrh navýšení bodů vzešel přímo od členské základny ČSTS 
a body jsou přičítány v průběhu roku v několika vlnách tak, aby bylo myšleno právě i na ty, kteří 
nestihli zaplatit nebo z důvodu pokračující epidemie si nebyli jisti, zda zaplatit vůbec chtějí. 

 



„Nutno ještě dodat, že ač mnozí mají trenérské licence, jsou to naprostí neprofesionálové, kteří navíc 
odrovnali dceři kolena, jelikož po jarním lockdownu nasadili dceři okamžitě plný tréninkový program a 
soustředění. Přitom by se mělo s takovým jedincem zacházet tak, jako-by byl rok zraněný. A to 
upozorňuji na to, že to byl taneční velkoklub.“ 

 
Český svaz tanečního sportu nenařizuje nikomu volbu trenéra. V případě nespokojenosti 
s trenérským vedením je možné oslovit jiného trenéra s většími zkušenostmi či vyšší licencí. 
V případě, že interní dokumenty klubu nařizují, se kterým trenérem má dotyčný sportovec v rámci 
klubu spolupracovat a je nespokojený, může přestoupit do jiného klubu. Přestupový řád ČSTS je 
v porovnání s mnoha jinými sporty velmi mírný. 

 
 
„Svaz má okolo 3000 lidí, prakticky se všichni známe. Informace si potvrzujeme i s rodiči z jiných klubů. 
Nikdo ale nemá odvahu odmítnout nebo se systému postavit, jelikož by bylo jeho dítě nepřímo 
perzekuováno a už by si „nezatančilo“. Jelikož dcera již členkou svazu není, nemusím se bát takto 
reagovat.“ 
 

Český svaz tanečního sportu má několik orgánů, u kterých se může každý člen ČSTS kdykoliv 
domáhat svého práva. VR ČSTS, Rozhodčí rada ČSTS, ani Disciplinární a smírčí komise 
nezaznamenala žádný  
konkrétní podnět k tomuto počínání. 

 

„Co mě ale dohnalo k napsání tohoto dopisu je poslední věc, kterou tento vykutálený svaz předvedl. Jak 
jistě všichni víme, profesionální sportovci mají sport povolený a mohou vykonávat svoji profesi. Nejedná 
se pouze o fotbal a o hokej. Pan Hnilička a NSA se o prosazení výjimek pro sportovce značně zasadili a 
momentálně podle ČSTS schvalují následné počínání tohoto svazu. Stejně tak se vedení ČSTS odvolává 
na posvěcení od vrcholných zástupců ČUS.“ 

VR ČSTS se v rámci tvorby manuálu Profesionálního sportovce ČSTS pro jasné definování pojmů 
zkontaktovala s právní poradnou ČUS. Manuál byl na stránkách ČSTS prezentován jako obecný 
manuál pro případ, že by se někdo chtěl profesionálním sportovce dle zákona, jelikož náš soutěžní 
řád obsahuje pojem Profesionál, který není podmíněn žádným pracovně-právním, nebo smluvním 
vztahem. Jedná se pouze v podstatě o další výkonnostní třídu v návaznosti na legislativu WDSF 
(Světové taneční federace). V žádném případě nebyl prezentován manuál jako způsob, jak účelově 
využít profesionalizaci k obcházení vládních nařízení. Dále VR ČSTS podala oficiální žádost na NSA 
ke schválení série profesionálních soutěží, o kterém rozhoduje samo Ministerstvo zdravotnictví, 
které posuzuje, jestli za daných hygienických opatřeních je možné soutěže uspořádat. 

 

„Jedná se o profesionalizaci dětí do 15ti let (profesionalizace se týká i dětí 15+), kteří mají výjimku ze 
zákona a nejedná se o dětskou práci. Účel této výjimky je pro reprezentanty nebo pro výjimečně 
nadané děti a musí se za dítě zaručit trenér. ČSTS využila této kličky k tomu, aby dostali děti zpět na 
sportoviště (na rozdíl od jiných sportů prakticky v ČR neexistuje tanečník, kterého by reálně klub 
registrovaný v ČSTS platil a prakticky tento sport živí rodiče dětí, kteří platí za individuální tréninky na 
ruku). Nejedná se pouze o reprezentanty, nebo výjimečné talenty, ale i o děti začínající, nebo 
nedosahující takové úrovně. ČSTS se schovává za to, že testuje a pomáhá při boji s pandemií. Ale 
profesionalizují děti! A to za účelem vybírání členských poplatků a plateb za individuální tréninky, 
které je živí. Je naprosto skandální profesionalizovat děti, je to naprosto proti zásadám sportu, kodexu 
sportovce a zásadám fair play. V situaci, kdy je země uzamčena, děti nechodí do školy ani do školek, 



ČSTS pořádá taneční soutěže juniorských tanečních párů do 15ti let a to hned 20.3.2021 v Plzni. Všichni 
vidíme, jaká je úspěšnost antigenních testů, potažmo jejich kvalita. Navíc děti jsou často bezpříznakové 
a ani antigenní ani PCR testy je často nezachytí.  Na tréninku neexistují žádné uzavřené a testované 
skupiny, tak jako je tomu například ve fotbale. Naprosto neúnosná mně přijde podpora NSA a podpora 
ČUS a jejich právní pomoc v jednání ČSTS. Nositelem těchto profesionalizací jsou kluby, které kopírují 
uspořádání Výboru ČSTS. Tyto kluby vytváří tlak na ostatní kluby, které se chtějí chovat solidárně, 
empaticky a respektují danou situaci. Z těchto klubů odchází právě děti do „výborových“ klubů, kde je 
zaměstnávají. Z mého pohledu je to nekalé a neetické počínání od vedoucích těchto klubů a vedoucích 
svazu v jedné osobě. Zároveň je zaměstnávání dětí pouze naoko a pouze pro uspokojení finančního 
úřadu při případné kontrole. Od sportovců bych očekávala rovné a čestné jednání, ale možná jsem 
naivní.“ 

VR ČSTS postupuje na základě platných zákonů včetně usneseních vydaných vládou speciální při 
vyhlášeném nouzovém stavu a na svých stránkách upozorňuje své členy, aby v tomto případě 
dodržovali hygienická opatření daná mimořádným opatřením MZČR. VR ČSTS ve své snaze o restart 
tanečního sportu podala žádost na NSA pořádat sérii 4 soutěží pro profesionální sportovce. Tyto 
soutěže jsou otevřené pro soutěžní páry, které se mohou účastnit MČR dle Legislativy ČSTS. 
V žádném případě tak ČSTS nedoporučuje, aby se profesionalizovaly páry účelově, zejména pokud 
jde o rekreační sport bez soutěžní licence, u dětí toto platí dvojnásob. Nicméně VR ČSTS nemůže 
zasahovat do interních nařízení klubů, stejně tak nemůže zasahovat do pracovně-právních vztahů, 
které má klub se svými členy či nečleny. ČSTS dle svých stanov není nadřízeným orgánem svých 
kolektivních členů, ba naopak jeho hlavním úkolem je tyto kolektivní členy sdružovat a vytvářet pro 
ně soutěžní prostředí. 


