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Zpráva o činnosti 
za volební období  20. 10. 2003 – 14.10. 2007 

1. Stav na začátku volebního období 

Stav byl charakterizován zprávou prezidenta, ekonoma a dozorčí rady, kterou schválilo VS dne 19. 
10. 2003.  

VS zvolilo nové vedení svazu, přijalo zásady doplnění dokumentů svazu a uložilo úkoly novému 
prezidiu a DR. 

Prezidium na svém prvém zasedání schválilo Programové prohlášení a složení Výkonné rady.  

2. Průběh volebního období 

Činnost ve volebním období je zachycena v zápisech prezidia PR01 - 26 a mimořádných VS a je 
shrnuta v příloze č. 1. Činnost VR je obsažena v zápisech VR01 - 29. 

Činnost v jednotlivých oblastech je možno shrnout takto:   

2.1. Organizační oblast 

���� Prezidium a Dozorčí rada začala pracovat ve složení schváleném VS2003 

���� Jako členové VR byli prezidiem schváleni R: Felcman (VOP), T. Heller (VSO), L. Novotný 
(VOV). VR pracovala beze změny po celé volební období.  

���� Disciplinární a Smírčí komise byla schválena ve složení . V tomto složení pak pracovala celé 
volební období. 

���� Členská základna - údaje o členské základně, jejím složení (věkové členění, členění do 
kategorií a tříd včetně dalších statistických údajů) jsou zveřejněny na našich webových 
stránkách a jsou k dispozici všem našim členům i veřejnosti. 

���� Byly dopracovány všechny návrhy úprav dokumentů svazu dle VS2003 a postupně byly dle 
potřeb upravovány další dokumenty. 

���� Informační systém ČSTS byl doplněn o další moduly, zejména systém HOBBY a Seniorů, 
databáze licencí a upraveno bylo používání soutěžních dat. 

���� Mediální a informační politika ČSTS navázala na předchozí období. Pokračovala spolupráce 
s vydavatelem časopisu DANCETIME a webové stránky spravované smluvním webmasterem 
ČSTS byly pravidelně (minimálně 2x týdně) aktualizovány. 

���� Byl zrušen zahraniční sekretariát v Brně a veškeré agendy včetně zahraničních zajištoval 
sekretariát v Litoměřicích. 

���� Externími službami bylo zajišťováno účetnictví, daňové a právní poradenství a činnost VS 
Litoměřice (včetně technického a programového zajištění firmou FINCORP, s.r.o.). 

���� ČSTS je zastoupen ve vedení ČASPV prostřednictvím vicepresidenta ČSTS, který jako 
zástupce sdružených právních subjektů byl opětovně zvolen do Výkonného výboru ČASPV. 
Současně byl zvolen předsedou propagační komise a do předsednictva organizačního výboru 
pro Festival ČASPV 2008 (vedení odboru pro marketing, propagaci a tisk) 
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���� ČSTS je členem Českého olympijského výboru a na MŠMT je zařazen mezi svazy zajišťující 
reprezentaci ČR. P. Odstrčil je členem komise ČOV, zajišťující přípravu účasti na Světových 
hrách. 

���� Mezinárodní postavení ČSTS se posílilo zorganizováním Valného shromáždění IDSF v roce 
2005 v Praze, zvolením P.Odstrčila do prezidia IDSF, spoluúčastí našich delegátů při založení 
IPDSC a zapojením do příprav na vznik Evropské federace tanečního sportu. ČSTS byl 
iniciátorem projektu Malá Evropa (koordinační orgán soutěžních ředitelů našich okolních 
zemí), kterému v sezóně 2006/2997 předsedá T. Heller. V komisích IDSF a IPDSC pracuje L. 
Novotný. 

2.2. Soutěžní oblast 

Činnost v této oblasti byla zaměřena na řízení soutěží vrcholné úrovně a legislativy ve sportovní 
oblasti. Soutěžní komise pracovala ve složení T. Heller,  P. Kojetín a později i J. Kupsa. 

���� Legislativa soutěžní oblasti byla průběžně upravována dle potřeb ČSTS a v návaznosti na 
změny soutěžních pravidel IDSF. 

���� Každoročně byla prováděna výběrová řízení na organizátory Mistrovství ČR, TL a pA. Počty 
organizátorů vždy převyšovaly počty soutěží a přidělování soutěží na základě výběrových 
řízení přineslo do tanečního sportu nebývalou kvalitu a finanční zajištění vrcholných akcí. 

���� Každoročně byly z panelu porotců pro IDSF a MČR (viz oblast porotců) jmenovány a později 
losovány poroty pro MČR v následujícím roce  

���� Pravidelně se prováděly školení a doškolování funkcionářů soutěží a VSO spravoval licence 
funkcionářů 

���� Pravidelně se konala MČR a TL v kategoriích Juniorů I a II, Mládeže, Dospělých a Seniorů (jen 
ST). Vyhlašování TL se provádělo slavnostně při příležitosti Kongresu ČSTS. Přehled vítězů 
MČR a TL je uveden v příloze 3.  

���� Reprezentace byla zajišťována Národním reprezentačním týmem (NRT), jehož provoz 
zajišťoval sekretariát. Přehled výsledků reprezentace je uveden v příloze 3. 

���� Pro zájemce z řad NRT do 20 let (a v případě neobsazených míst i pro další zájemce) byla 
organizována letní tréninková soustředění talentované mládeže (Žinkovy). 

���� Rozšířil se okruh pořadatelů a organizátorů soutěží IDSF. Získali jsme a uskutečnili řadu 
soutěží světového žebříčku i statutárních soutěží – viz přehled v příloze č.4 a zařadili se tak 
mezi významné světové pořadatele.  

���� Výpočetní systém pro soutěže byl doplněn o další porotcovské počítače a ve spolupráci s autory 
SW byla provedena jeho lokalizace. Systém byl používán pro všechny soutěže IDSF a pro 
MČR 

���� Upřesněna byla pravidla pro kategorii HOBBY a byl pro ni zaveden ranklist. 

2.3. Oblast vzdělávání 

Činnost v této oblasti řídil a prováděl L. Novotný.  

���� V rámci uzavřených dohod s UK Praha, UP Olomouc a MU Brno byly organizovány 
kvalifikační studia tř. II - I. Akreditovaná střediska pořádala kvalifikační studia tř. III. Přehled 
všech běhů je uveden v příloze č.6 

���� Pravidelně byl organizován Kongres ČSTS a byla obnovena tradice plesů tanečníků 

���� IS byl doplněn o modul sledování licencí a vkládaní a správu dat o vzdělávání a trenérských 
licencích prováděl VOV. 
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2.4. Oblast porotců 

Činnost v této oblasti řídil a prováděl R. Felcman, který vytvořil komisi porotců ve složení I. 
Henzély st., M. Němeček a  J. Klon. 

���� Každoročně byly jmenovány panely porotců pro IDSF a MČR s platností pro celý následující 
rok 

���� Naši porotci IDSF se zúčastňovali všech kongresů porotců IDSF. Kvóty pro nové porotce byly 
využívány jen částečně, protože podmínky pro získání licence IDSF další porotci zatím 
nesplňovali a porotců s licencí IDSF máme již dostatek. 

���� IS byl doplněn o modul sledování licencí a vkládaní a správu dat o porotcovských licencích 
prováděl VOP. 

���� Byly navrženy a realizovány úpravy pravidel s cílem zkvalitnit činnost porotců. 

���� Výrazné posílení mezinárodního postavení se projevuje zvýšeným zájmem o naše porotce 
v zahraničí i v nominacích IDSF na titulární soutěže IDSF. 

3. Zhodnocení volebního období 

Výkonná rada splnila všechny body svého programového prohlášení z roku 1999. Prezidium každý 
rok vyhodnocovalo a schvalovalo činnost VR a ve všech letech ji bylo uděleno absolutorium. To 
potvrzuje správnost nastoupené cesty a dává předpoklady pro její pokračování v dalším volebním 
období. 

Celé volební období lze charakterizovat jako  

���� rozvinutí organizační a informační struktury ČSTS 

���� výrazné zapojení do mezinárodních struktur v oblasti pořádání soutěží, nominací porotců s 
licencemi IDSF a zapojení do činnosti orgánů IDSF 

Na závěr bych rád vyslovil poděkování nejen těm, kteří vydrželi celé funkční období pracovat pro 
nás všechny, ale i těm, kteří přispěli svou prací v době a na místech, kde jim to jejich podmínky 
dovolily.  

 

Petr Odstrčil, prezident Českého svazu tanečního sportu 

 

Přílohy: 

1. Přehled činnost dle zápisů VS a prezidia 

2. Statistika účasti párů na soutěžích 

3. Soutěže IDSF v ČR 

4. Mistři ČR a vítězové TL 

5. Výsledky reprezentace 

6. Výroční ceny 

7. Kvalifikační studia 

8. Další vzdělávání (kongresy a doškolovací semináře) 


