Český svaz tanečního sportu
Volební období 05/2017-2021

Zápis

VR10
Zlín, 5. 1. 2018

Přítomni: Odstrčil Petr (Pr), Dvořák Martin (VpS), Felcman Radek (VpP), Dávidek František (DF), Horník Miroslav (HM),
Kroupa Jan (KJ), Odstrčil Martin (OM), Karásek Filip (KoS), Siegel Leoš (GS)
Omluveni: Tejc Pavel (VpE), Kojetín Pavel (KP), Vajchr Radim (DoR), Swětík Marek (pozván k bodům 11.1,2)
Program jednání:
0. Kontrola úkolů
0.1. Rekapitulace nedokončených úkolů z předchozího volebního období
0.2. Úkoly z/pro VK
0.3. Úkoly tohoto volebního období
1. Činnost v uplynulém období
1.1. Generální sekretář, sekretariát, NRT, STM
1.2. Prezident
1.3. Viceprezident pro ekonomiku, ekonomická komise
1.4. Viceprezident pro sport
1.5. Viceprezident pro profesní věci
1.6. Disciplinární a smírčí komise
1.7. Komise sportovců
1.8. Dozorčí rada
1.9. Rozhodčí rada
1.10. CDSS
2. Plán práce VR 2018
3. Hospodaření ČSTS
4. Akce VR ČSTS 2018 (GS)
4.1. Kongres 2018, Zlín, 6/7.1.2018 (VpP)
4.1.1. Kongres (VpP)
4.2. MČR 2018 (VpS)
4.3. Mezinárodní akce (VpS, GS)
4.3.1. Brno Open Dance Festival 2018, Brno, 10-11.3.2018
4.3.2. OK Dance Olomouc 2018, Olomouc, 18-20.5.2018
4.3.3. Prague Open Dance Festival 2018, Praha, 15.-16.9.2018
4.3.4. Czech Dance Open, Ostrava, 6.-7.10.2018
4.3.5. Hradec Králové Open, Hradec Králové, 20.-21.10.2018
4.3.6. Mezinárodní taneční festival 2018, Ústí n.L., 10.-11.11.2018
4.3.7. Kometa Cup 2018 Brno - ČAUS/DSE/EUSA, Mezinárodní akademické mistrovství, Brno, 23.-25.11.2018
4.4. Doškolovací seminář, ???, 1.9.2018 (VpP)
4.5. Výroční konference ČSTS, Olomouc, 19.5.2018 (GS)
5. Akce VR ČSTS 2019
5.1. MČR 2019 – výběrové řízení (GS)
5.2. Školící akce (Kongres – 5.1.2019, DS – 31.8.2019)
6. NRT (GS)
7. Podpora STM (GS)
8. Nové projekty ČSTS
8.1. Začlenění do ČUS (VpE)
8.2. Olympijské parky Brno, Ostrava, 9. – 25. 2. 2018
8.3. Nový formát televizních pořadů (DF)
8.4. Redakce ČSTS
8.5. Archiv ČSTS
8.6. Vozíčkáři
9. Úprava dokumentů
9.1. Soutěžní řád
9.1.1. SA01 Směrná čísla
9.2. Nominační řád
9.3. Dokumenty jejichž projednávání se přesunuje na další jednání VR
10. Kvalifikační studia, celková strategie, výukové materiály, ...
11. Různé
11.1. Swětíkovi – žádost o řešení finančních odměn na TL, Nymburk, 29.4.2017
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11.2. M. Swětík – návrhy na změny v ČSTS
11.3. Policie ČR – žádost o podání vysvětlení
11.4. Žádost o výjimku – Ján Kliment
11.5. Neprojednané záležitosti, které se přesouvají na další jednání VR
Podklady k projednání z minulých VR:
10. Žádost o řešení finančních odměn na TL Nymburk, 29.4.2017 (Marek Swětík)
11. Návrhy na změny legislativy – (Marek Swětík)
Nové podklady k projednání:
1. Návrhy KoS (KoS)
2. Podmínky NRT (KoS)
3. Jednání komunity seniorů – usnesení (SeK)
4. Návrh časového harmonogramu MČR STT (SeK)
5. Připomínky k hospodaření (SeK)
6. Návrhy k úpravám legislativy (SeK)
7. Model postupových soutěží (SeK)
8. Prezenční listina schůze seniorů (SeK)
9. FB Komunikace (SeK)
12. Návrhy úpravy legislativy (VpS)
13. Rozpočet PoSTM 2018 – návrh na MŠMT (GS)
14. Žádost o udělení výjimky (Ján Kliment)
15. Plán práce (Pr)
16. Struktura dokumentů – aktualizace (Pr)
17. Nominační řád – úprava pro WDSF otevřená mistrovství (VpS, Pr)
Jednání bylo zahájeno v 16:15.
Hlasování uváděno ve tvaru PRO/PROTI/ZDRŽEL SE/MOMENTÁLNĚ NEPŘ9TOMEN).
Program jednání byl schválen.
(hl.č.1 - 7/0/0).

0. Kontrola úkolů
0.1. Rekapitulace nedokončených úkolů z předchozího volebního období
UmVK 02 Zápis do rejstříků – vkládá se zápis z mVK a zapisují se všechny za ČSTS jednající osoby (Pr, VpE, VpS, VpP)
a členové RR. Při zápisu je nutné předložit čestné prohlášení.
VR04: dokončení úkolu zajistí GS, kterému Pr udělí plnou moc.
VR07: doplnění zápisu i o CDSS
VR10: VpE podal 21.12. 2017 pro změny ČSTS, CDSS podá FD do 15.1.2018 (dále bude sledovat jen GS)
UVR 02.01.2 Uskutečnit jednání se SZTŠ na expertní úrovni
VR04: další jednání na úrovni prezidentů proběhla v Olomouci při při ME-ST za účasti PDSF a HDSF.
VR10: Jednání zahájeny, úkol se dále samostatně nesleduje
0.2. Úkoly z/pro VK
UVK17-02: Zpracovat dokument o poskytování informací do systému ostatních dokumentů ČSTS a připravit jej pro
jednání příští výroční konference jako dokument úrovně 4.
Z: Pr
T: VK2018
UVK18-01: Úprava SŘ, §13.3 - Zvýšení minimálního počtu porotců na soutěžích dle §3.3 ve třídách E, D, C, B na 7 – viz
také UVR01-13
UVK18-02: Úprava SŘ - Zákaz pro páry nebezpečných úprav parketu a poškozování parketu ze strany párů.
0.3. Úkoly tohoto volebního období
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UVR01-02: Vypracování spisového řádu včetně oponentury DR
VR07: termín na zpracování se prodlužuje
VR11: termín na zpracování se prodlužuje
Z: VpE
nnnT.: VR11
UVR01-04: Elektronizace agend členské přihlášky, přestupy, žádosti o licence, evidence párů
VR04: Úkol doplněn: Pro další zpracování se určuje priorita zpracování agend takto (hl. č. 7 - 6/0/0):
- Rozhraní ke sčitatelským programům – A
- Evidence párů - A
- Žádosti o licence – B
VR10: viz bod 1.1
Priorita agend byla pro další období stanovena takto:
- NRT (nominace) - A
- Rozhraní ke sčitatelským programům – A
- Žádosti o licence – B
(hl.č.3 - 7/0/0)
Z: GS, webmaster
T NRT: 31.3.2018
T ostatní: 30.6.2018
UVR01-05: Vytvoření prostoru pro redakci ČSTS na webu ČSTS
VR04: VR se seznámila s analýzou HM a po diskusi tento úkol odložila s tím, že se k němu vrátí na dalším
jednání.
VR07: Redakce ČSTS zpracovává všechny obdržené podněty a připravuje změny v rámci úprav webu a
sociálních sítí. Další postupné kroky budou záviset na kapacitě webmastera. Celková rekonstrukce webových
stránek se připravuje na příští rok. VR pověřuje GS vypsat výběrové řízení na zpracování grafiky webu jako
součást grafického manuálu ČSTS.
VR10: Redakce využívá současných technických možností webové stránky ČSTS a požaduje vytvořit
v záložce Informace podzáložky pro informace dosud zveřejňované v oknu pro důležité informace. Uvolněné
okno bude používáno pro výsledky ze soutěží. GS toto zajistí přednostně u webmastera.
Z: Pr, GS, webmaster
T: postupné úpravy webu do 30.6.2018
nT: výběrové řízení na grafický manuál 31.1.2018
UVR01-06: Evidence a zpracování pošty
VR04: VR se seznámila s analýzou HM a předává úkol k zajištění VpE.
VR07: VR konstatuje, že příjem pošty je vyřešen, není kontrola dořešení korespondence. Úkol se doplňuje
takto: VR ukládá GS zajistit reakci sekretariátu na elektronickou poštu, která proběhne nejpozději následující
pracovní den.
VR10: HM provedl kontrolu zpracování pošty. Informoval VR, že příjem a kontrola pošty se provádí, není
ještě dořešena archivace e-mailů.
Z: VpE, GS
nT: ihned
UVR01-07: Sledování a řešení situace, zejména u programů V a VI.
VR02: VR ukládá GS dále sledovat situaci ohledně Programu V, připravit a podat podklady v dalším kole a
připravit a podat dodatečnou žádost programu VI na ME STT.
VR04: MŠMT nově schválilo dotace v Programu V (činnost organizací). ČSTS obdrželo dotaci ve výši 3,615
mil. Kč.
VR07: Úkol (GS) splněn. GS upozornil na možnost obdržení dotací těsně před koncem roku a žádá o svolání
mimořádného jednání VR k této věci okamžitě po případném obdržení dotací. VR bude připravena ke
konferenčnímu jednání každé úterý v měsíci prosinci s výjimkou 27.12.2017, termím pro svolání bude pátek
před tímto jednáním.
VR08k: korespondenčně projednáno rozdělení dodatečných prostředků z MŠMT-P10. Splněno.
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UVR01-13: Posouzení návrhu komise sportovců na zvýšení minimálního počtu porotců na soutěžích dle §3.3 ve třídách EB na 7 (§13.3).
VR10: VpS návrh podporuje, bude předán VK2018. Úkol (VpS) splněn
UVR02-01: Zajistit ověřování doručení zpráv, zejména v zahraniční korespondenci
VR04: GS zatím ověřuje citlivou korespondenci odesíláním zpráv na nezávislou adresu. Dále informoval VR
o jednáních o případné změně poskytovatele internetového připojení.
VR07: Protože neústále dochází k náhodnému nedoručování zpráv, GS připravil přechod k novému
poskytovateli emailových služeb přes firmu Google. Součástí vyvolaných úprav IS bude i zrušení zástupných
adres (aliasů) kolektivních členů a divizních orgánů.
VR10: Na žádost GS (náročnost ostatních agend) prodloužen termín
Z: GS (webmaster)
nT: 28.2.2018
UVR02-04: Projekt dočerpání prostředků z loterií za roky 2015 a 2016 a stav čerpání tohoto konta.
VR10: Čerpání prostředků za rok 2015 bylo ukončeno. Vyčerpaná částka je 1.038.358,- z obdržených
1.034.000,- Kč (rozdíl čerpán z prostředků 2016)
Prostředky za rok 2016 ve výši 1,14 mil Kč je nutno dočerpat do 31.10.2018 (interní termín umožňující
dodržení termínu MŠMT).
Z: VpE, GS
nT: 31.10.2018
UVR04-01: Vytvoření systému sledování úkolů a systému evidence rozhodnutí VR
VR10: VR konstatovala, že dosavadní systém zápisů je dostatečný ke sledování úkolů a rozhodnutí a úkol
ukončila.
(hl.č.2 – 7/0/0)
UVR04-02: Informovat žadatele L. Nevrlu, J. Mokříše (vč. VR18) a páru Masaryk – Chovančíková o rozhodnutí VR17
VR10: GS informoval VR, že jednotlivá rozhodnutí byla odeslána:
L. Nevrla: 30.9.2017
V. Masaryk – K. Chovančíková: 30.9. 2017
J. Mokříš včetně dalšího dopisu ze dne 25.8.2017: 30.9.2017
Úkol (GS) splněn.
UVR04-04: Zajištění akce Zimní olympiáda dětí a mládeže – Pardubice, 28.1.-2.2.2018, Taneční sport 30.1.2018
VR10: KJ informoval VR, že ace je kompletně připravena a je třeba jen dokončit akreditaci sportovců.
Nový požadavek ČOV na materiály pro prezentaci tanečního sportu předán k zajištění redakci ČSTS (BP)
Z: VpS, KJ, Redakce
T: termín ZODM2018
UVR04-05: Zajištění reprezentačních souprav pro členy NRT a PoSTM (převzetí předchozí série a výroba nových
souprav).
VR07: GS převzal předchozí sérii reprezentačních souprav od J. Langmaiera. Nové soupravy jsou objednány u
fy ALPINE PRO (partner ČOV). Úkol (GS) splněn. VR děkuje J. Tománkovi za pomoc v zajištění kontraktu.
UVR04-06: Zpracování dokumentů o CDSS uvedených ve struktuře dokumentů
VR07: Po změně vedení přijaté VR05m je nutno přepracovat i navazující dokumenty
VR10: DF zajišťuje tyto kroky prostřednictvím advokátní firmy (JUDr. Fajtová, předpokládané náklady
10.000,-, termín 15.2.2018)
Z: VpE, DF
nT: 15.2.2018
UVR04-07: Zpracování chybějících příloh FŘ FP07 Účetní osnova a FP08 Prezentace hospodaření
VR10: Úkol přebíra Pr, návrhy předá k připomínkám KoE
Z: Pr
nnT: VR11
UVR04-08: Návrh strategie zajišťování vrcholových akcí
VR07: DF dodal pro VR05m. Úkol splněn. Projednání zajistí GS na VR10.
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VR10: VR požaduje návrh doplnit o konkrétní akce alespoň do konce volebního období a znovu předložit
k projednání.
Z: DF, Pr
T: VR11
UVR04-09: Dořešení legislativního a ekonomického rámce pro činnost redakce ČSTS
UVR07-01: Upravit smlouvu manažera komunikace a uzavřít novou smlouvu se správcem komunikačních kanálů.
VR10: smluvně je zajištěna činnost M. Riebauerové, novou smlouvu je nutno uzavřít s P. Barnatem (manažer
komunikace) a J. Šircem (správce komunikačních kanálů)
Z: VpE, Pr, BP
nT: VR11
UVR04-10: Návrh účasti v projektu ČOV Olympijský zpravodaj
VR07: viz bod 1.2
VR10: Úkol je třeba upřesnit dle nových skutečností
Z: BP, KoVV (Pr)
nT: VR11
UVR05-03: MČR 2018 - sjednání smluv s organizátory
VR10: vzhledem k velmi blízkým termínům žádá VR VpE o urychlení procesu uzavírání smluv tak, aby akce
nebyly ohroženy a byly zajištěny všechny podmínky pro konání MČR.
Z: VpE, CDSS
T: ihned
UVR05-04: MČR 2018 - sjednání TV, streamového vysílání a LED panelů
Z: CDSS
T: min 4 měsíce před akcí
UVR05-07: MČR 2018 – nalezení organizátora MČR družstev
VR10: VpS projednal převzetí organizace MČRdr s DSP Kometa Brno, z.s.. MČRdr se uskuteční 25.11.2018
v Brně v návaznosti na STL ve formátu 2017. Úkol (VpS) splněn.
UVR05-08: STL 2018 - sjednání smluv s organizátory
Z: VpE, CDSS
T: min 6 měsíců před akcí
UVR05-09: MČR 2019 – výběrové řízení
Kongres a Galavečer 2019 – výběrové řízení
VR10: viz bod 5.1,2
Z: GS
T: přihlášky 14.2.2018 12:00
T: navazující termíny stanoví GS
UVR05-10: Kongres a Galavečer 2018
VR10: VR překontrolovala připravu akce a konstatovala, že akce je plně připravena. Podrobnosti viz bod 4.1.1
Úkol (VpP, VpS, GS) splněn.
UVR05-11: Předběžná zpráva o hospodaření ČSTS a CDSS za rok 2017
VR10: Pro nepřítomnost VpE termín posunut na další jednání VR
Z: VpE, CDSS
nnT: VR11
UVR07-02: VR pověřuje Pr vypracováním a podáním žádosti k získání statutu WDSF PQES pro vzdělávací systém ČSTS.
Zároveň prověřit možnost pořádání kongresu WDSF v ČR v letech 2018 – 2019
VR10: První verze žádosti je projednávána s 1.VP WDSF. ČSTS byl přidělen kongres porotců na 12.3.2018
(Brno, při WDSF ME10T).
Z: Pr, Gs
T: další info pro VR11
UVR07-03: VR ukládá VpS a VpP zajistit konání školení porotce a trenéry tř. III a funkcionáře tř. II v regionech.
Z: VpS, VpP
T: průběžně
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UVR07-04: VR ukládá VpS projednávat s organizátory soutěží TL a PoA časové harmonogramy.
VR10: Úkol přebírá VpS do svých povinnosti a nebude se dále samostatně sledovat.
UVR07-05: MČR10T - VR pověřuje pracovní skupinu ve složení Pr, VpS, GS a DF prověřením místa konání soutěže a
dalším jednáním s organizátorem soutěže tak, aby byly zajištěny veškeré podmínky pro úspěšné konání této
akce.
VR10: Pracovní skupina navštívila místo konání, projednala na místě potřebné úpravy prostor a konstatovala,
že návrh organizátora akce je realizovatelný. Úkol (Pr, VpS, GS, DF) splněn.
UVR07-06: Připravit návrh úpravy NŘ, který zohlední jiný charakter otevřených titulárních soutěží WDSF.
VR10: Úkol (VpS, Pr) splněn – viz bod 9.2
UVR07-07: Posoudit předložené návrhy KoS na nové financování reprezentace z hlediska celkového financování
reprezentace a rozpočtu ČSTS.
VR10: VR přijala vyjádření KoS, že budou řešit tuto problematiku přímo s VpE a VpS. Po těchto jednáních
budou znovu informovat VR
Z: VpS, VpE
nT: VR11

1.

Činnost v uplynulém období

1.1. Generální sekretář, sekretariát, NRT, STM
GS informoval o:
§ změnách v IS ČSTS:

• nově spuštěná evidence tanečních párů
• doladění agend přihlášek IČ a přestupů
• agenda NRT nebyla k termínu 31.12.2017 dokončena (větší náročnost agendy evidence párů a úprav již
běžících agend). Nový termín a nově stanovené priority – viz úkol UVR01-04

• pro nové rozhraní ke sčitatelským programům byly některé procedury, dosud zpracovávané v programu

Dance a v návaznosti p. A. Beránkem, již přeneseny do IS ČSTS. Nový termín a nově stanovené priority –
viz úkol UVR01-04
§ čerpání dotací v roce 2017 a žádostech o dotace na rok 2018. V této návaznosti VR uložila:
UVR10-01 - V příloze FŘ KP10 uvést skutečnosti roku 2017 a plán roku 2018
Z: GS
T:ihned
(hl.č.4 - 7/0/0)
1.2. Prezident
Pr informoval VR o:
§ mezinárodní situaci:

• vývoj v oblasti vzdělávání a licencí
• dalším vývoji a používání AJS3.0
• YOG2018 – disciplína Breaking (reprezentanti ČR se nekvalifikovali)
§ účasti na oslavě 60. let tanečního sportu na Slovensku
§ o záměrech na oslavu 100. výročí tanečního sportu v ČR (zatím doložen 2013), v této souvislosti byly zahájeny
práce na projektu Archiv
1.3. Viceprezident pro ekonomiku, ekonomická komise
VpE se z jednání pro omluvil pro nemoc.
1.4. Viceprezident pro sport
VpS informoval VR o:
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§ změnách v soutěžním systému, které vstoupí v platnost 1.1.2018:

• upřesnění RLČR ve vztahu k CWRL (včetně způsobu započítávání výsledků z otevřených MS)
• dopady změn Nominačního řádu (NRT se netvoří v kategoriích, kde MS jsou otevřená)
• dopady zahájené evidence párů na RLČR (bude skutečně aktuální, páry, které ukončí činnost budou
vypadávat ihned)

• aktivaci ustanovení o sankcích za neodhlášení se ze soutěže (SA01) – viz bod 9.1.1
• účast v soutěžích TPV pro páry tř. E s max 100 body
§ situaci okolo Mistrovství Jižních Čech – VR schválila návrh na dodatečné přidělení TL, České Budějovice,
1.4.2018
(hl.č.5 - 5/2(KJ, DF)/0)
§ TL Seniorů budou rozděleny podle kategorií.
§ VR schválila návrh na dodatečné přidělení TL seniorů organizátorovi KST Swing Kroměříž, Kojetín, 25.3.2018
(hl.č.6 - 5/0/0/2)
1.5. Viceprezident pro profesní věci
VpP se plně věnoval přípravě Kongresu a Galavečeru a podrobné informace o své oblasti přednese na dalším jednání VR.
1.6. Disciplinární a smírčí komise
Zástupce DaSK se jednání nezúčastnil.
Pr informoval o ústní informaci předsedy DaSK o možném ukončení členství v komisi. Pr požádal členy VR v této věci o
návrhy na nové kandidáty do DaSK.
1.7. Komise sportovců
Předseda komise sportovců informoval VR o činnosti komise za uplynulé období a požádal o řešené bodů uvedených
v podkladu 1 jako nedořešené návrhy z minulých jednání VR (M.x) a nové návrhy (N.x):
M.1. Soutěž STL, Véska – pár, který nenastoupil a nasazen byl do 2. kola měl započítánu tuto soutěž do RL 10T
– tento problém nedokáže IS řešit, chybu opraví VpS s webmasterem manuálně. VR nepovažuje tento případ za
důvod pro úpravu IS.
(hl.č.7 - 7/0/0)
M.2. Účast doprovodů reprezentace dle NŘ - §4 bod 4b se řeší v souladu s FŘ
M.3.viz UVR07-07. Zatím se postupuje ve smslu platných dokumentů
M.4. Pronájem el. hlasovacího zařízení na VK – GS zajistí pronájem na přístí zasedání VR s tím, že pro použití
systému na VK bude rozhodnuto až po vyzkoušení VR.
(hl.č.8 - 7/0/0)
N.1. Seniorská kategorie není výkonnostní kategorií a není ani podporována ze strany MŠMT (v terminologii
MŠMT jsou tyto věkové kategorie označeny jako veteránské). Soutěže seniorů jsou v tomto smyslu ochranným
opatřením, které jim však nebrání na základě jejich vlastního rozhodnutí v účasti na soutěžích výkonnostní
věkové kategorie dospělí a tam získávat benefity této kategorie. Kategorie Seniorů jsou dlouhodobě pozitivně
diskriminovány, aby se usnadnil jejich rozvoj a proto VR striktně odmítá negativní význam označení uvedených
v textu bodu 1. Nehledě na to, však k jednotlivým bodům zaujala tato stanoviska:
1.1. MČR STT 2017 kategorie seniorů - návrh neodpovídá realitě, v současné době není prostor pro změny již
uzavřených smluvních vztahů.
1.2.,3. Soutěžní řád ČSTS nikde nedefinuje povinnost organizovat MČR jako jednu soutěžní akci pro všechny
věkové kategorie pro příslušnou disciplínu. Díky tomu, že ČSTS neustále rozvíjí podmínky pro tancování
seniorů, došlo k takovému nárůstu počtu soutěžících v těchto kategoriích, že již není možné organizovat
mistrovství ČR v rámci jedné soutěžní akce. Tímto rozhodnutím se zakládá nová tradice v organizaci
titulárních soutěží pro seniory, jež poskytne prostor pro jejich další rozvoj. Požadavky na změnu struktury SŘ a
jeho příloh musí být odsouhlasena VK. Struktura těchto dokumentů je takto nastavena již dlouhou dobu a je
jen otázkou, co kdo považuje za základní strukturu a co za parametry. Toto může řešit jen VK.
1.4. Komise sportovců byla řádně zvolena, kandidáti seniorů zvoleni nebyli. VR nemůže ovlivnit volbu složení
KoS. Zaručení místa zástupce seniorů v KoS odporuje zásadám rovnoprávnosti.
1.5. Systém tříd byl k 1.1.2018 nově nastaven, VR projedná tuto záležitost po vyhodnocení situace, cca za 12
měsíců.
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1.6. Vzhledem k tomu, že WDSF vyhlašuje MS seniorů a U21 jako otevřené, nemá budování NRT v těchto
kategoriích smysl. Ocenění úspěšných účastníku těchto soutěží bude řešeno jinými způsoby.
1.7. VR žádá o bližší informace k těmto programům.
1.8. Členové VR se připojují k vyjádření Pr zveřejněném v článku ze dne 31.12.2017.
2. Legislativa a transparentnost:
2.1. návrhy na úpravu dokumentů předá VR zpracovatelům návrhů pro VK 2018.
2.2.-4. DR je volena a zodpovídá se pouze výroční konferenci. VR není oprávněna ukládat úkoly DR ani
kontrolovat či řídit její činnost.
Navíc k bodu 2.4 – požadavky a návrhy uvedené v příloze 5 řeší VR průběžně do nadcházející VK a uvítá
spolupráci odborné veřejnosti.
(hl.č.9 - 7/0/0)
§ N.2. Katalog figur – záměrem VR je aplikovat pro problematiku dodržování Katalogu figur řešení používané ve
WDSF, tj. zavést funkci kontrolora (inviligator). Návrh na tuto změnu bude předložen VK. Alternativně může
být ponecháno řešení této problematiky v současném stavu (porotci) a pro realizaci návrhu KoS využít možnosti,
kterou poskytuje KŘ §11.4.
1.8. Dozorčí rada
Zástupce DR nebyl na jednání přítomen.
Sekretariát obdržel reziganční dopis od D. Nováčka. Dopis by předán předsedovi DoR k řešení kooptace chybějícího člena
DR.
VR žádá DR o písemné hodnocení činnosti ČSTS za minulé období a upozorňuje DR na dosud nedořešený úkol z VK2017.
1.9. Rozhodčí rada
Zástupce RR nebyl na jednání přítomen.
1.10. CDSS
DF informoval VR o:
§ požadavcích CDSS, tyto budou předány VpE.
§ připravených jednáních s vedením ČTsport, která započnou 10.1.2018. O jjeich průběhu bude informovat na
dalším jednání VR, pokud bude třeba rozhodnout v některých záležitostech, požádá o korespondenční jednání.

2. Plán práce VR 2018
VR schválila plán práce VR na rok 2018 – viz příloha č.:1
(hl.č.10 - 7/0/0)

3. Hospodaření ČSTS
VpE se z jednání pro omluvil pro nemoc. Projednání tohoto bodu se přesunuje na další jednání VR.

4. Akce VR ČSTS 2018 (GS)
4.1. Kongres 2018, Zlín, 6/7.1.2018 (VpP)
4.1.1. Kongres (VpP)
Akce je připravena, VR ukládá VpP:
UVR10-02 Zpráva o Kongresu a Galavečeru
Z: VpP, VpS (udělená sportovní ocenění), GS
T: VR11
4.2. MČR 2018 (VpS)
Plán MČR se doplňuje takto:
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MČR LA, Praha, 3.2.2018 (součástí bude i rozborový seminář pod vedením VpP)
MČR ST, Třinec, 3.-4.3.2018
MČR 10T, Kojetín, 24.3.2018
MČR SD, F, Ústí, 10.11.2018
MČR Dr., Brno, 25.11.2018

Na tyto akce se vztahuje OS02 Standardní podmínky pro MČR, STL, TL a pA.
4.3. Mezinárodní akce (VpS, GS)
Mezinárodní akce se upřesňují takto (rozsah spoluúčasti ČSTS bude ještě záviset na finančních možnostech ČSTS a bude
řešen v rámci řešení rozpočtu ČSTS, dlouhodobé strategie těchto akcí a zpracování standardních podmínek pro tyto akce):
4.3.1. Brno Open Dance Festival 2018, Brno, 10-11.3.2018
§ Součástí akce jsou tyto soutěže:

•
•
•
•

WDSF ME 10T

•
•
•
•

Žádost o dotaci MŠMT – VSA

DSE ChEGP
WDSF World Open ST/LA

WDSF Open Youth ST/LA, Senior I-IV ST, Senior I-II LA
§ Spoluúčast ČSTS na organizaci:
Televizní pořady: přímý přenos (doplnil DF 10.1.2018), záznam 1 x 50‘ a 1 x 15‘ (Sport v regionech)
Technické zajištění použití AJS3.0 a mediálního prostoru (včetně LED)

Streamové vysílání
§ Novou navazující akcí je WDSF Adjudicators Congress, 12.3.2018. Jeho náplň je v jednání.
4.3.2. OK Dance Olomouc 2018, Olomouc, 18-20.5.2018
§ Součástí akce jsou tyto soutěže:

•
•
•
•

WDSF MS Senior II – ST
WDSF MS Senior III – ST
WDSF International Open ST, LA

WDSF Open ostatních kategorií
§ Spoluúčast ČSTS na organizaci:

• Technické zajištění použití AJS3.0 a mediálního prostoru (včetně LED)
• Streamové vysílání
4.3.3. Prague Open Dance Festival 2018, Praha, 15.-16.9.2018
§ Součástí akce jsou tyto soutěže:

• WDSF World Open ST, LA
• WDSF Open ostatních kategorií
§ Spoluúčast ČSTS na organizaci:

• Televizní pořad: záznam 2 x 50‘
• Technické zajištění použití AJS3.0 a mediálního prostoru (včetně LED)
• Streamové vysílání
4.3.4. Czech Dance Open, Ostrava, 6.-7.10.2018
§ Součástí akce jsou tyto soutěže:

• WDSF MS LA
• WDSF International Open ST, LA
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• WDSF Open ostatních kategorií
§ Spoluúčast ČSTS na organizaci:
•
•
•
•

Žádost o dotaci MŠMT – VSA
Televizní pořady: přímý přenos (doplnil DF 10.1.2018), záznam 1 x 50‘
Technické zajištění použití AJS3.0 a mediálního prostoru (včetně LED)
Streamové vysílání

4.3.5. Hradec Králové Open, Hradec Králové, 20.-21.10.2018
§ Součástí akce jsou tyto soutěže:

• WDSF International Open ST, LA
• WDSF Open ostatních kategorií
• DSE ChEGP
§ Spoluúčast ČSTS na organizaci:

• Technické zajištění použití AJS3.0 a mediálního prostoru (včetně LED)
• Streamové vysílání
4.3.6. Mezinárodní taneční festival 2018, Ústí n.L., 10.-11.11.2018
§ Součástí akce jsou tyto soutěže:

•
•
•
•
•

WDSF International Open ST, LA
WDSF Open ostatních kategorií
WDSF European Union 10D (LA)
ČSTS MČR formací

ČSTS MČR showdance
§ Spoluúčast ČSTS na organizaci:

• Televizní pořady: záznam 1 x 50‘
• Technické zajištění použití AJS3.0 a mediálního prostoru (včetně LED)
• Streamové vysílání
4.3.7. Kometa Cup 2018 Brno - ČAUS/DSE/EUSA, Mezinárodní akademické mistrovství, Brno, 23.-25.11.2018
§ Součástí akce jsou tyto soutěže:

•
•
•
•

ČAUS/EUSA/DSE Mezinárodní akademické mistrovství ČR
MČR družstev ve formátu 2017
STL a TL JaM

Postupové soutěže E-B
§ Spoluúčast ČSTS na organizaci:

• Televizní pořady: záznam 1 x 50‘
• Technické zajištění použití AJS3.0 a mediálního prostoru (včetně LED)
• Streamové vysílání
4.4. Doškolovací seminář, ???, 1.9.2018 (VpP)
Místo, náplň a lektory bude řešit VpP. Součástí akce budou i testy dle KŘ §11.4 a v případě neschválení nové funkce
Inviligator, i testy z Katalogu figur.
Doplňující a navazující akce:
§ VR
§ Setkání LS a OK
§ Sraz NRT a tréninkový kemp pro členy NRT a
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§ Kontrolní sraz PoSTM
4.5. Výroční konference ČSTS, Olomouc, 19.5.2018 (GS)
Akce se uskuteční v návaznosti na OK Dance Olomouc. GS bude tuto akci zajišťovat paralelně.
GS připraví:
§ itinerář konání VK a VH divizí
§ podrobné informace pro divize a KČ ČSTS.
§ procedury a kapacity sekretariátu pro evidenci námětů a připomínek pro jednání VK
§ návrh komise pro zpracování námětů a připomínek
UVR10-03: Příprava VK2018 – viz text
Z: GS
T: 19.5.2018

5. Akce VR ČSTS 2019
5.1. MČR 2019 – výběrové řízení (GS)
VR po zvážení situace, která se vyvinula okolo MČR-STT 2018, rozhodla, že výběrové řízení na MČR bude vypsáno ve
formátech schválených VR07. Zachování stávajícího formátu by vedlo k dramatickému omezování účasti, což VR
nepovažuje v této etapě výrazného rozvoje tanečního sportu v ČR za přijatelné. VR schválila posunutí termínu pro podání
přihlášek do výběrového řízení na 14.2.2018 12:00 (změna v termínu UVR05-10).
(hl.č.11 - 7/0/0)
5.2. Školící akce (Kongres – 5.1.2019, DS – 31.8.2019)
Výběrové řízení bude dle dřívějších rozhodnutí VR vypsáno současně s výběrovým řízením dle bodu 5.1.

6. NRT (GS)
Pro neúčast VpE a nedostatečnou přípravu přesunuto na další jednání VR. Nápní budou:
§ Všeobecné podmínky pro reprezentaci (GS, Pr)
§ Smlouva o další podpoře reprezentace – vzor (VpE, Pr, GS)
§ Finanční zabezpečení NRT – návrhy KoS a Swětíka (GS, KoS)

7. Podpora STM (GS)
VR schválila rozpočet k žádosti o dotaci MŠMT TALENT. Rozpočet Realizačního projektu PoSTM 2018 bude upraven
podle výše obdržené dotace. Do této doby bude činnost projektu prováděna dle schváleného realizačního projektu (VR07).
(hl.č.12 - 5/0/0)

8. Nové projekty ČSTS
8.1. Začlenění do ČUS (VpE)
Pr seznámil VR se situací okolo našeho uvažovaného členství v ČUS. VR uložila:
UVR10-04: VR pověřuje Pr a ukládá podat žádosti o vstup do ČUS.
Z: Pr
T: dle výročního jednání ČUS 2018
(hl.č.13 -5/0/0)
8.2. Olympijské parky Brno, Ostrava, 9. – 25. 2. 2018
VR se seznámila se stavem přípravy projektu ČOV – Olympijské parky, Brno, Ostrava a vzhledem k blízkost akce rozhodla
pověřit řízení naší účasti Jana Tománka (Brno) a DF (Ostrava). Nezbytné náklady na tuto účast projedná VR
korespondenčně.
UVR10-05: Řízení účasti ČSTS v projektu Olympijské parky Brno a Ostrava
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Z: Jan Tománek (Brno), DF (Ostrava)
T: dle projektu
(hl.č14 -5/0/0)
8.3. Nový formát televizních pořadů (DF)
DF informoval o jednáních s ČT sport. Další jednání proběhnou 10.1.2018.
8.4. Redakce ČSTS
Přesunuto na další jednání VR.
8.5. Archiv ČSTS
Přesunuto na další jednání VR.
8.6. Vozíčkáři
Přesunuto na další jednání VR.

9. Úprava dokumentů
9.1. Soutěžní řád
9.1.1. SA01 Směrná čísla
VR schválila sankce za neodhlášení/neomluvení účasti na soutěžích do 23:59 v den konání soutěže ve výši –10 bodů, nebo
10% u TL s účinností od 1.9.2018 a pověřuje Pr zpracovat paragrafové znění.
(hl.č.15 - 7/0/0)
9.2. Nominační řád
VR schvaluje návrh KoS na práva a povinnosti členů NRT jako teze pro NŘ a pověřuje Pr jej zpracovat do paragrafového
znění. Současně VR schvaluje úpravy NŘ řešící titul reprezentanta a reprezentaci na otevřených mistrovstvích WDSF.
(hl.č.16 - 5/0/0)
9.3. Dokumenty jejichž projednávání se přesunuje na další jednání VR
§ Etický kodex (VpP)
§ FP07 Účetní osnova (Pr, VpE)
§ FP08 Prezentace hospodaření (Pr, VpE)
§ FP09 Granty a dotace (GS)
§ Organizační směrnice (GS, Pr)

10. Kvalifikační studia, celková strategie, výukové materiály, ...
Přesunuto na další jednání VR

11. Různé
11.1. Swětíkovi – žádost o řešení finančních odměn na TL, Nymburk, 29.4.2017
VR nevyhovuje žádosti. Zveřejněním zápisu VR06-160621 ze dne 1.7.2016 nabyly tyto podmínky platnosti, tedy ještě před
uzavřením VŘ na zmíněnou akci.
(hl-č-17 - 4/0/HM)
11.2. M. Swětík – návrhy na změny v ČSTS
VR projednala návrhy M. Swětíka podané dopisem ze dne 3.9.2017 a zaujala k nim tato stanoviska:
ad1) Rozdělení vzdělávání porotců a trenérů – VR nesouhlasí s návrhem
ad2) Zrušené nadřazenosti licence WDSF nad licencí ČSTS – VR nesouhlasí s návrhem
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ad3) Odstranění rodinných a trenérskch vazeb na MČR, STL a TL – rodinné vazby jsou již řešeny v SŘ na
všech soutěžích. Trenérské vazby nejsou nijak definovány a zatím je není možné eliminovat. VR vítá konkrétní
návrhy.
ad4) Úhrada nákladů reprezentace bez výsledkové motivace – problematikou se již zabývá KoS, bude
předmětem dalších jednání
ad5) Komise portců s právem trestat porotce v případě zřetelných a častých odchylek od celkového hodnocení
- komise existuje, po MČR 2018 bude uskutečněn rozborový seminář a poté budou další jednání
ad6) Změnit maximální hranici startovného na minimální - VR předá k projednání VK
ad7) Kontroly na alkohol – již připravuje KoS
ad8) Kontrola kvality a úrovně prostředí na soutěžích - kontroly jsou v povinnostech OD (řeší SŘ a OS02),
hlášení OD řeší VpS a VpP v rámci svých pravomocí
ad9) Omezení pE-B na jednu na Moravě a jednu v Čechách – SŘ řeší tuto problematiku pomocí regionů,
navrhované zemské členění neodpovídá stavu členské základny. Dalším studiem této oblasti se zabývá KoS.
(hl.č.18 - 5/0/0)
11.3. Policie ČR – žádost o podání vysvětlení
Obě žádosti byly vyřízeny GS.
11.4. Žádost o výjimku – Ján Kliment
VR schvaluje udělení výjimky pro Jána Klimenta pro získání porotce tř. I v latinskoamerických tancích. Při svém
rozhodnutí přihlédla k dříve dosaženým mimořádným výsledkům.
(hl.č.19 - 5/2(VpS, KJ)/0)
11.5. Neprojednané záležitosti, které se přesouvají na další jednání VR
§ Návaznost na databázi WDSF (suspendování přestupujících párů, zákazy startu)
§ V. Klečka – dopis prezidiu
Jednání bylo ukončeno 6.1.2018 v 02:30.
Zapsal: L. Siegel
Kontrola: P. Odstrčil
Přílohy:
1. Plán práce VR na rok 2018
2. Nominační řád
3. Směrná čísla
Rozdělovník:
Členové VR s rozdělovníkem úkolů
RR
DoR
DaSK
KoS
Redakce
Sekretariát (archiv)
M. Swětík (výpis)
J. Kliment (výpis)
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