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ZÁPIS PR18
pondělí 17.11.2014 od 11:00 hod, Dům sportu Brno, Merhautova 46
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V úvodu zasedání vznikla polemika o zastupování Královéhradecké divize na Prezidiu. Na základě zveřejněného
zápisu z mimořádné valné hromady Divize 08 a zápisu z 1. zasedání představenstva D08 se novým předsedou
stal Josef Koubek, ovšem bývalý předseda Marcel Němeček, také zde přítomný, podal odvolání proti průběhu
VH D8. Zdálo se, že došlo k patové situaci ohledně zastupování D08, nakonec, po cca 20-ti minutách diskusí nad
legislativou a paragrafy bývalý předseda Marcel Němeček, své odvolání stáhl. Divizi 08 tedy na prezidiu
zastupoval nový předseda Josef Koubek a bývalý předseda Marcel Němeček se účastnil jako host.
Ověřovatel zápisu: Václav Kosmák
Hl.1: N1111N111111NX111 - 84,5/0/15,5 – SCHVÁLENO
Hosté: Barnat, Kučera, Němeček, Bartuněk
Hl.2: 11111N11111111111 - 100/0/0 - SCHVÁLENO
Doplnění programu:
 Showdance (KS): info-systém hodnoc.na MČR Hl.3: 11111N11111111111 - 100/0/0 – SCHVÁLENO
 poskytování informací orgány ČSTS (KHD)
Hl.4: 00000N00001100X00 - 10,7/84,7/4,6 – NESCHVÁLENO
 Preciosa Cup a DanceSport Family (soutěž.komise) Hl.5: 11111N11111111111 - 100/0/0 – SCHVÁLENO
 doplnění do bodu 4.1. Síň slávy Josefa Zelenku
Program jako celek:
Hl.6: 11111N11111111111 - 100/0/0 - SCHVÁLENO

2. Činnost orgánů ČSTS
Prezidium vyslechlo zprávy vedoucích jednotlivých úseků za 2014 a o plánovaných akcích 2015: PR, VPR, VSO,
VOP, VOV, KS, manažer marketingu, SCM:
Prezident - Eva Bartuňková: informovala o dění ve WDSF (situace kolem nově vzniklé Kontinentální evropské
asociace WDSF – DanceSport Europe (DSE) vs. neakceptované EDSU), dále o postavení ČSTS v rámci ČOV;
zastoupení v komisích: E.Bartuňková členem dočasného výkonného výboru DSE, předsedou Equality
Commission WDSF, členem pracovní skupiny Vision 2020, dále členem Komise neolympijských sportů ČOV,
členem Českého klubu sportovních svazů organizací a institucí (ČKSOI), Unie profesionálních trenérů ČOV.
MS v LAT v Ostravě (říjen 2014) získalo záštitu ČOV, mimořádné hodnocení MS LAT představiteli WDSF;
aktivně vedené PR ČSTS a ČR vůči WDSF a ČOV.
Viceprezident - Leoš Siegel: informoval o grantech na 2015 - podány v termínu, významné sportovní akce (VSA)
nově jako samostatný program VI; další informace v samostatných bodech
Soutěžní oblast – Luboš Novotný: podmínky účasti na MČR STT a LAT byly zveřejněny ne webu ČSTS, ještě
nutno zveřejnit podmínky pro účast na MČR 10T; opakované porušování SŘ ve funkci sčitatele (Ústí nad
Labem); v roce 2015 proběhnou titulární soutěže WSDF ME profi Olomouc a MS Sen I Praha
VOP - Radek Felcman – kladně zhodnotil Doškolovací seminář (srpen 2014, Mikulov), zahraniční lektoři Asis
Khadjeh-Nouri, Peter Stokkebroe, ostatní témata v samostatných bodech
VOV - Jaroslav Langmaier – kladně zhodnotil vzrůstající zájem o vzdělávání - od září probíhají KS III Praha - 44
studentů Praha, KS I při UP Olomouc – přihlášeno 20 studentů.
KS – Martin Dvořák: bez připomínek – pouze KS předkládá návrh zahr. poroty na MČR a doplnění programu SD
Manažer komunikace a marketingu - Petr Barnat: informoval o připravovaném vyhlášení TL v Kroměříži – TV
SCM – Petr Bartuněk: informoval o novém třídenním formátu soustředění SCM se 4-mi zahraničními lektory
(Raimonds Pisevs, Sven Traut, Zoran Plohl, Olga Basenkova) – intenzivní program, velmi kladně hodnoceno
účastníky, 1. soustředění realizováno v září, 2. soustředění se připravuje 30.11.-2.12.; byla ustanovena
trenérská rada; připravuje se smlouva mezi členy SCM, trenéry a ČSTS.
PR bere na vědomí zprávu o činnosti

Hl.6: 11111N11111111111 - 100/0/0 – SCHVÁLENO
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Kalendář plánovaných akcí na 2015
Centrální akce:
 4.1.2015 Kongres (neděle)
 15.3.2015 Prezidium (neděle-po MČR 10T) - Brno
 7.6.2015 Prezidium - Jesenice
 29.8.2015 Doškolovací seminář
 17.11.2015 – Valné shromáždění ČSTS (úterý - místo neurčeno, cca 60 lidí)
Kalendář soutěží - VSA
 změny v kalendáři na 2015: Brno 10T 14.3., Brno Open 20.-22.3. (WO LAT)
 ME LAT PD 2015 Olomouc 23.5.2015
 MS Sen I STT Praha 5.9.2015 (WO STT)
Plán akcí 2015: Hl.8: 11111N11111111111 - 100/0/0 - SCHVÁLENO

3. Ekonom
3.1.Loterie
forma daru, na speciální nově vytvořený účet od ČOV dorazilo v 2014 celkem: 467 tis (3.6.
146 tis, 8.8. 135 tis a 7.11. 187 tis), členů do 18-ti let k 11.11.2014: 1512, nových členů 281.
Návrh LS: prostředky poměrově rozdělit mezi členy do 18-ti let, za nové členy v 2014
příspěvek zdvojnásobit (platí pro 1. klub, který člena získal). Může se čerpat do 3 let, nechat
rezervu pro další projekty nebo na podporu případného nárůstu členské základny. Dle
předložené statistiky členské základny PR hlasovalo o následujícím dělení:
Kluby min 200 Kč příspěvek na členy stanovené podmínkami peněžního daru z loterií, na nového
člena dle podmínek min 400 Kč
Hl.9: 11111N11111111111 - 100/0/0 - SCHVÁLENO
3.2.členské příspěvky 2015
návrh zvýšit ZČP dospělých kvůli výkazům MŠMT a kompenzovat rozdíl klubům – rozpoutala
se obšírná diskuse o možných dopadech na členskou základnu (doprojednáno viz níže str.3)
Jednání bylo ve 13.30 přerušeno v bodě členských příspěvků kvůli pauze na oběd. Pokračování ve
14.45. Předseda komise sportovců musí odjet (hlásil již v úvodu prezidia), žádá o změnu pořadí
programu pro možnost probrat návrh KS. Václav Kosmák žádá mimořádně dodatečně odsouhlasit
hosta pro projednání WO 2016 Martina Odstrčila. Jde o nestandardní postup - prezidium hlasuje o
mimořádných změnách:
Změna pořadí jednání (KS):
Odstrčil M. – host:

Hl.10: 11111N11111111111 - 100/0/0 - SCHVÁLENO
Hl.11: 111X1N11111111101 - 68,9/9,8/21,3 – SCHVÁLENO

Návrh Komise sportovců o doplnění porot na MČR třemi zahraničními porotci (původně bod 5.5)
diskuse: kontroverzní krok - Řeší 3 porotci situaci? Eliminuje to možné zájmové skupiny? Finanční
náročnost. Návrh: vypracovat seznam porotců se souhlasem prezidia, až do MČR 2016 (ne 2015).
Mirek Bureš, Václav Kosmák: poukazují na možný neproduktivní výsledek, viz některé negativní
zkušenosti ze zahraničí;
úkol: VOP předloží na příští prezidium návrh po konzultaci s KS a VSO.
KS – Showdance – doplněný bod programu: KS žádala o vysvětlení způsobu hodnocení MČR
Showdance (7 porotců, 4 komponenty dle systému 2.1., všichni porotci porotovali všechna kritéria).
Bylo vysvětleno, že vzor byl přebrán z MS SD PD v Ostravě (2014), protože se model hodnocení všech
4 komponent 9-ti porotci nejvíce blížil našim podmínkám. (Národní federace WDSF si může systém
hodnocení přizpůsobit svým podmínkám.) Model byl využit pro větší transparentnost hodnocení a
pro zpětnou vazbu směrem k tanečním párům, v jakém kritériu jsou jejich přednosti a kde případné
slabiny. Způsob hodnocení byl předem anoncován a výsledky zveřejněny na webu ČSTS.
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KS - dotaz č.2: repertoár reprezentanta na titulární soutěž WDSF v SD - pokud pár na titulární
soutěži by se chtěl prezentovat jinou show, má za povinnost toto ohlásit VSO a show předvést na
některé z oficiálních akcí ČSTS (např. na lize). Viz zápis VR21 z 30.10.2014, bod 9)
Martin Dvořák, zástupce KS poděkoval za vysvětlení dotazů sportovců.
Po projednání návrhů a připomínek KS, prezidium pokračovalo v projednávání bodu 3.2. – členské
příspěvky na 2015. Vzhledem k neurčitosti rizik VPR Leoš Siegel návrh na zvýšení ZČP stahuje z bodu
jednání. Znamená to, že členské příspěvky na rok 2015 zůstávají beze změn ve výši roku 2014.
Prezidium bere na vědomí, že členské příspěvky ČSTS na 2015 zůstávají v rozsahu roku 2014.
3.3. Finanční plán 2015
Hl.12: 11N11N11110111111 - 94,4/5,6/0 - SCHVÁLENO
(Finanční plán je k dispozici a byl předán všem členům prezidia, DR a dalším orgánům ČSTS
dle distribučního listu)
3.4. Reklama – web ČSTS
pilotní projekt, podmínky vyvěšeny na webu ČSTS, sdělení je odděleno zřetelným označením
Reklama, diskuse: smluvní zajištění, nadefinovat podmínky: počet zobrazení za den, vzor
smlouvy, jaké procento za zabezpečení reklamy; diskuse reklama = příjem z obchodní činnosti
– jak se bude účtovat?
Prezidium souhlasí s podmínkami zveřejněnými na webu Odpovědná osoba: Leoš Siegel
Hl.13: 11N11N1111X111111 - 94,4/0/5,6 - SCHVÁLENO

4. Soutěžní oblast
4.1. Vyhlašování ligy, hvězd a vycházejících hvězd, Síň slávy, Kroměříž, 13.12.2014 - kritéria


Hvězdy: pár, který v daném období dostáhl minimálně: čtvrtfinále ME nebo MS
kategorie dospělých STT/LAT, semifinále ME nebo MS v 10T, semifinále profi STT/LAT
/10T, finále MS Showdance dosp/profi, finále MS seniorů 1.



Vycházející hvězdy: pár, který v minulosti neobdržel ocenění vycházející hvězda nebo
hvězda, v daném období dosáhl minimálně čtvrtfinále ME/MS nebo dosáhl
mimořádného výsledku na významné soutěži WDSF ve všech věkových kategoriích
kromě seniorů (mimořádný výsledek specifikuje výkonná rada)


o návrhu výkonné rady na hvězdy a vycházející hvězdy hlasuje 15 vylosovaných
porotců I. třídy
obdobím dosažených úspěchů se rozumí období od 1. prosince předchozího roku do
1. prosince stávajícího kalendářního roku



Kritéria hvězdy a vycházející hvězdy:


Hl.14: 11N11N11111111111 - 100/0/0 SCHVÁLENO

Síň slávy: schvaluje PR, navrženi 3 kandidáti (František Dávidek, Radoslav Ostrůvka a
Josef Zelenka); diskuse: nebylo stanoveno, zda vyhlašovat jen jednu osobnost,
v minulosti byla vyhlašována vždy jedna osoba nebo související dvojice; vzhledem
k rozdílnosti názorů, kolik lidí jmenovat do síně slávy, PR přistoupilo nejprve k hlasování
o metodice:
- Síň slávy - jedna osoba nebo související dvojice:
Hl.15: 1XN0XN1010X1111X1 - 45,2/25,7/29,1 NESCHVÁLENO
-

Síň slávy - jedna osoba nebo související dvojice od 2015
Hl.16: 11NXXN1XX1X1111X1 - 47,6/0/52,4 NESCHVÁLENO

PR svým hlasováním přijalo metodiku možnosti hlasování pro více osobností do Síně slávy.
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Historie výročních cen, Hvězd, Vycházejících hvězd a Síně slávy jsou uvedeny na
http://www.csts.cz/cs/Files/GetFile/1075

Nominace do Síně slávy:
František Dávidek (návrh VR) - za dlouhodobou úspěšnou organizaci významných
sportovních akcí (ME, MS, GS) včetně MS LA 2014 - akce s historicky první udělenou záštitou
ČOV, velmi kladné reakce WDSF
viz děkovné dopisy od WDSF – Příloha 1
Hl.17: 11N11N1111XX111X1 - 79,1/0/20,9 - SCHVÁLENO
Radoslav Ostrůvka (návrh Komise sportovců)
Radoslav Ostrůvka byl člověk, který obětoval tanci celý svůj život a to včetně osobního a
rodiného života. Tanec byl pro něj vším a byl ochoten stát při párech i v situacích, ve kterých
by již ostatní svoji roli Trenéra a pravého motivátora vzdali. Právě jeho nekonečná touha
pomáhat a milovat tanec byla jeho největší předností. Radoslav Ostrůvka se zapsal do dějin
svazu nejen jako kouč a trenér, ale i jako vynikající tanečník. Byl mistr ČR v
latinskoamerických tancích pro rok 1990-1991, porotcem s nejvyšší licencí I třídy, Top
porotce a Porotce WDSF. Radek vždy bojoval za práva sportovců a nebál se stát za svým
názorem a postavit se byrokracii. My tanečníci si jeho role ve sportovním tanci a v rámci
Českého svazu tanečního sportu natolik vážíme, že bychom rádi Radka nominovali do síně
slávy in memoriam. Obětoval tanci život, a kdyby ještě mohl, tak je tu pro nás tanečníky i
nadále.
Hl.18: 0XN11N11XXX1X0X1X - 51,7/20,2/28,1 - SCHVÁLENO
Josef Zelenka (návrh D05 – KV)
Hl. 19: 0XN11N1111XXX0X1X - 51,2/20,2/28,6 - SCHVÁLENO
4.2.Oblečení podle WDSF (změna SŘ – Příloha P09 Soutěžní oblečení
Hl.20: 11N11N11111111111 - 96,7/0/0/3,3 - SCHVÁLENO

Příloha 2 - Oblečení

4.3. Paso doble
Sportovní ředitel WDSF oznámil, že s účinností od 1.1.2015 se na všech šampionátech,
pohárech WDSF a GS bude hrát paso doble do 3. koruny (viz oznámení) – aplikace na MČR –
předloženy 2 návrhy VR:VSO (LN) návrh - ve finále všech kategorií (LS stáhl svůj původní
návrh celé PD pouze pro kategorii dospělí na soutěžích MČR/TL)
Paso doble- 3 koruny ve finále všech věkových kategorií na MČR
Hl.21: 11N11N1111X111111 - 91,3/0/5,4/3,3 – SCHVÁLENO
4.4. Ohlašovací povinnost párů, že se rozpadly
zakomponovat do SŘ – pár NRT má povinnost nahlásit rozpad páru do sedmi dnů – pod
sankcí zákazu reprezentačního startu až 6 měsíců dle rozhodnutí výkonné rady – specifikovat
od kdy a jak sankcionovat – úkol trvá pro příští PR (VSO – LN)
4.5. Senioři na MČR – zařazení třídy – úprava SŘ:
Při přechodu z kategorie Dospělí do kategorie Senioři I u párů, které přerušily soutěžní
činnost na déle než 1 rok, získává pár zařazení dle nejvyšší třídy, které dosáhl partner nebo
partnerka v kategorii Dospělí.
Hl.22: 11N11N11111111111 - 96,7/0/0/3,3 - SCHVÁLENO
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4.6. hudební doprovod na soutěžích
řeší se na úrovni WDSF – ME/MS/GS povinnost předem nahlásit seznamy skladeb – prochází
schválením; kongresy Stuttgart, připravuje se i Vídeň – téma tanec-hudba a hudebního
doprovodu; Akademie WDSF – přijala vzdělávací projekty; aplikovat na naše soutěže
úkol: uvést do Podmínek výběrového řízení, hudební doprovod odpovídající charakteru
tanců, úkol trvá – VR zajistí informovanost a návaznosti v rámci Podmínek VŘ
4.7. Rozšíření disciplín tanečního sportu/Hobby  E (a doplnění legislativy)
- v zájmu aktuálního problému - rozšíření dětské až mládežnické členské základny
- vytvořit sekci Tanec pro všechny (budoucí příloha P13 SŘ)
Skupinová vystoupení LAT/STT (na Slovensku mají Plesové choreografie a pod tím ostatní
choreografie)
mimo rámec Hobby, základna bez zařazení do tříd bez časového omezení
Malé skupiny 6-8 osob: děti, junioři, mládež dospělí
Velké skupiny: 9-16 osob
(případně Teacher – student apod)
účast ve skupinových vystoupeních možná se zařazením do Hobby a E
ZČP 200 Kč jako Hobby ale samostatná
návrh: současné Hobby nazvat E (časem se zdomácní název „éčka“ podle vzoru dalších zemí
(2 roky), pro účely Tanec pro všechny nechat název Hobby bez časového omezení
prozatím pilotní projekt na teoretické bázi – Příloha 13 se bude postupně tvořit, podmínky
soutěže budou stanoveny propozicemi, další postup dle praxe a požadavků
etapy: nyní měnit název Hobby na E, sekci Tanec pro všechny – úkol pro příští prezidium:
blíže specifikovat sekci Tanec pro všechny, disciplíny
- návrhy na úpravu SŘ v návaznosti na přechod do E (viz Příloha v závěru dokumentu)
Od 1. 1. 2015 se přejmenovává kategorie Hobby na třídu E a ukládá se VR vypracovat
legislativní úpravu pro sekci Tanec pro všechny. Legislativní návaznosti, informovat
webmastera.
Hl.23: 11N11N11111111111 - 96,7/0/0/3,3 – SCHVÁLENO
Návrhy na úpravu SŘ v návaznosti na přechod do E (+ drobné nesrovnalosti v přílohách SŘ a
disciplínách – úprava)
SŘ – strana 1 (Obsah, Přílohy)
Přílohy:
1. Směrná čísla
2. Katalog figur
3. Pokyny pro vedení písemností soutěže
4. Vzor propozic
5. Skating system
6. Doplňující pravidla pro soutěže družstev
7. Doplňující pravidla pro soutěže formací
8. Taneční liga
9. Soutěžní oblečení (dle WDSF Competition rules R.12)
10. Doplňující pravidla pro soutěže E (bývalé Hobby)
11. Rozdělení divizí do regionů
11. Startovní čísla
11. Pravidla Showdance
12. Startovní čísla
13. Tanec pro všechny - soutěže Hobby (předmět příštího prezidia)
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§ 3 – Druhy soutěží
1. Soutěže Hobby E a Hobby
Soutěže pro nečleny ČSTS a členy ČSTS bez soutěžní licence. Tyto soutěže se řídí
doplňujícími pravidly v příloze č.10. a příloze č.13 (předmět příštího prezidia)

§ 11 – soutěžní tance
2. Disciplíny soutěžních tanců (a používané zkratky):
a) Standardní tance (STT): …………
b) Latinskoamerické tance (LAT):
 Samba (Sa)
 Chacha (Ch)
 Rumba (Ru)
 Polka (Po)
 Paso doble (Pd)
 Jive (Ji)
c) Kombinace standardních a latinsko-amerických tanců (podle kategorií a tříd 6T - 10T).
d) Freestyle Showdance ve standardních tancích
e) Freestyle Showdance v latinskoamerických tancích
f) Polka (vkládá se/lze vložit do kombinace tanců)
Výše uvedené úpravy soutěžního řádu byly jednomyslně schváleny.

Hl.24: 11N11N11111111111 - 96,7/0/0/3,3 – SCHVÁLENO

5. Poroty
5.1.losování porot na MČR – 10T na MČR STT
posunutí termínu losování poroty na MČR 10T (MČR STT na Kongresu ČSTS, LAT na STT, rozdíl
mezi MČR LAT a 10T je cca 14 dní, proto na STT losovat zároveň LAT i 10T)
Hl.25: 11N1XN111N1111111 - 84/0/10,4/5,5 - SCHVÁLENO
5.2.Žádost Miroslava Kuchaře o doplnění do poroty pro MČR 10T
1986 a 1987 nebylo ještě oficiální Mistr. v 10T x Pohár ČSR (nominační soutěž na ME)
výsledky Miroslava Kuchaře: 17.5. 1986 - Pohár ČSR Strakonice v deseti tancích - 1. místo
23.5. 1987 - Pohár ČSR Strakonice v deseti tancích - 1. místo; na základě výsledku
reprezentoval ČR na ME v 10T: 1986 - Německo - 13. místo, 1987 - Německo - 18. místo.
VR jednomyslně pro uznání těchto soutěží jako mistrovských, doporučuje ke schválení PR
doplnění Miroslava Kuchaře do poroty na MČR 10T na základě splnění kvalif. požadavků
Hl.26: 11N11N111N1111111 - 100/0/0 - SCHVÁLENO
5.3.Dolosování poroty na soutěže TL a A na návrh předložený KV divizí (PR09 2.6.2013) a
následné diskuse na PR12 a dále, kdo bude losovat, jestli zařadit TOP porotu atd, VOP
vypracoval podrobnou analýzu a navrhl legislativní rámec: Směrnice pro tvoření porot na
soutěže TL a třídy A, kde je bylo specifikováno dolosování 2 porotců, a to 1 z řad portoců 1 a
2. z řad MČR a WDSF. Žádný protinávrh nebyl předložen. Následná diskuse zpochybnila
účinnost tohoto opatření, které se projevilo i ve výsledku hlasování.
Hl:27: 11NX0N000N01N1XX1 - 36,2/22,1/35,1/6,6 - NESCHVÁLENO
5.4.Prodlužování zařazení do Poroty MČR a WDSF pro porotce ve věku nad 70 let - Směrnice
pro tvoření porot pro soutěže MČR – omezení věkem - účinnost od 1.1.2016 zrušena
poslední věta, že lze max 2x
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OŘ - Příloha B03: Směrnice pro tvoření porot na MČR - Doplnění bodu č.2 - Způsob výběru
porotců
2. Způsob výběru porotců

Výběr porotců pro jednotlivé soutěže bude proveden losováním z porotců uvedených
v seznamu porotců pro MČR a WDSF (Org.řád, příloha B4) pro daný kalendářní rok, ve
kterém se bude mistrovství konat.
Omezující podmínky:
- účast porotce maximálně ve dvou porotách, při nedostatku porotců ve třech porotách
- v porotě pro jednu soutěž nemohou být rodinní příslušníci (definice obdobně jako
Soutěžní řád ČSTS - § 13.7.
- Porotce pro MČR může v rok konání soutěže dosáhnout maximálně 70 let. Pro ostatní,
starší porotce, o zařazení do Porot pro MČR rozhoduje prezidium ČSTS na základě
předložené žádosti daného porotce, který přesáhl hranici 70 let podloženou potvrzením
lékaře o způsobilosti vykonávat činnost vyžadující soustředěnost a fyzickou zdatnost, a to
vždy na dvouleté období dle období platnosti licence. Prodloužení o dvouleté období
může být uděleno maximálně 2x.
Hl.28: 11N11N111N01N1111 - 88/5,4/0/6,6 - SCHVÁLENO
18.00 uběhl řádný čas pro jednání prezidia. Náhradní jednání bylo stanoveno na 30.11. ve 14.00 hod
Kroměříž (SCM) Hl.29: 11N11N1X1N1XN1111 - 92,6/0/7,4 - SCHVÁLENO
Prezidium hlasovalo o prodloužení jednání do 19:00 hod
HL.30: 11N11N111N11N1111 - 100/0/0 - SCHVÁLENO
5.5. návrh Komise sportovců (projednán viz výše změna pořadí Programu PR, str.2-3)

6. Vzdělávání
6.1.Kongres 2015 v rozsahu 3.-4.1.2015 (dva dny)
Výběrové řízení (do 2.11.2014): přihlásili se 3 zájemci
 MADMONKEY – Olomouc; cena pronájmu tanečního sálu, salónků, catering a parkování:
368100 Kč (vč. DPH)
 TŠ Horák – MKC Grand Slaný – cena 94700 (pronájmy, ozvučení, projektor, catering)
 TŠ Zita – Mladá Boleslav (pronájmy, projekce, ozvučení) – nabídka sponzorského
příspěvku ve formě služeb; pro ČSTS 60000 Kč + catering cca 17000 Kč + pronájem sálu fit
studia Move Energy 4.1.2015 á 300Kč/hodinu, sponzorský příspěvek od TŠ Zita za služby
v celkové hodnotě 31810 Kč
VR pro pořádání kongresu doporučuje nabídku TŠ Zita.
Hl.31: 11N11N111N11N1111 - 100/0/0 – SCHVÁLENO
Info k programu kongresu:
systém hodnocení 2.1. – pozvání přijala Natasa Ambroz, člen Akademie WDSF, oblast
vzdělávání; dále pozván cerifikovaný lektor ČOV Marián Jelínek, mentální trénink v praxi (na
náklady Akademie ČOV) - nepotvrzeno
6.2.Získání licence vyšší třídy na výjimku – věk nad 55 let
sloužilo účelově v určité etapě
trenér z III-ky (asistent trenéra, volná živnost) na II-ku (oprávnění k vázané živnosti): nelze
našimi vnitřními řády obcházet legislativu MŠMT a legislativu ohledně živností; trenér II
obecně musí absolvovat min 150 hod rekvalifikační kurz, z III na II lze nechat výjimku pouze
pro porotce; z II na I je možno výjimku ponechat
Původní znění KŘ – příloha 3:
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ust.3a) tanečník(ce) ve věku nad 55 let – pro udělení základní třídy licence porotce nebo
trenéra nebo pro zvýšení třídy licence porotce nebo při výjimečných zásluhách v trenérské
oblasti pro zvýšení třídy licence trenéra II. třídy (z II. na I.)
* ust.3b) tanečník(ce) ve věku nad 45 let a po složení zkoušek z předmětů obecného základu
žádané třídy – pro udělení základní třídy licence porotce nebo trenéra nebo pro zvýšení třídy
licence porotce nebo při výjimečných zásluhách v trenérské oblasti pro zvýšení třídy licence
trenéra II. třídy (z II. na I.)
Prezidium hlasovalo o úpravě KŘ – viz výše.
Hl.32: 11N11N11XNX1N1111 - 85,5/0/7,9/6,6 -SCHVÁLENO
6.3.Helga Záleská
výjimka nad rámec pravomocí VSO při skládání zkoušek předmětů specializace KS I pouze na
základě testu kvůli dlouhodobé nemoci – VOV předložil podklady, prezidium žádá vyjádření
zkoušejících lektorů
úkol VOV: zajistit vyjádření zkoušejících lektorů a záležitost bude projednána na příštím
prezidiu

7. Vnitřní a vnější vztahy, výběrové řízení WO
7.1.Výběrové řízení na WO 2016
otevírání obálek 6.10.2014 – nikdo nedodal požárně-bezpečnostní řešení - všechny přihlášky
byly vyřazeny – prezidium by mělo rozhodnout jak postupovat
situace:
1) WO STT i LAT byly přiděleny do Ostravy (přihláškou z roku 2011), T.T.Trade a.s. dle
vyjádření podal přihlášku do výběrového řízení na 2016 pouze formálně
2) PR schválilo paritu Čechy – Morava
z toho vyplývá nárok WO 2016 (potažmo na 2017) Ostrava – Praha
Nikdo pravděpodobně nepochybuje o kapacitě sálů (ČEZ Aréna, Lucerna, Hala Vodová) ale
Prezidium výslovně specifikovalo požadavek dodání požárně-bezpečnostní zprávy, mělo by se
dodržet (RF: jediná náhrada za požárně-bezpečnostní řešení je vyjádření stavebního úřadu na
základě podané Žádosti); Prezidium musí rozhodnout, zda trvá na požárně-bezpečnostním
řešení pro tyto objekty a případně specifikovat, pro které objekty dokumentaci vyžaduje, musí
to být systémové; díky požadavkům formulovaným PR, VR přenechává rozhodnutí o WO PR.
Hlasování:
Prezidium akceptuje přidělení WO do Ostravy do r. 2017 a zohledňuje paritu mezi Čechy a
Moravou. Hl.33: 11N11N111NXXN0111 - 73,5/15,2/11,3 - SCHVÁLENO
Prezidium schvaluje organizaci Prague Open 2016 - WO LAT a STT na 2016 organizátorovi
Prague Open Dance Festival s.r.o. Hl.34: 11N11N111N11N1111 - 100/0/0 - SCHVÁLENO
Prezidium hlasuje pro doložení požárně bezpečnostních řešení:
Hl.35: X1N00N000N01N1X01 - 33/56,4/10,6 – NESCHVÁLENO (pro tyto dvě akce PR
nevyžaduje doložení požárně-bezpečnostního řešení)
7.2. Valná hromada divize HK
informativní sdělení: 21.10.2014 – svolání na základě žádosti 3 kolektivních členů, došlo k
volbě nového představenstva, ve středu 29.10. volba předsedy a místopředsedy – M.
Němeček se odvolává – poukazuje na procedurální chyby (nedodržení 15 min přestávky),
odvolání vůči VH divize není definováno zaplatil správní poplatek 500 Kč
Zápis z VH Divize 08 byl zveřejněn 15.11.2014, Marcel Němeček odvolání na PR18 stáhl
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7.3. Připojení k ČUS
VR i PR otázku vstupu do ČUS počátkem roku 2014 odložily kvůli časové tísni pro projednání a
nedostatku informací. Situace ve sportovním prostředí ovšem vykazuje, že by vstup ČSTS do
ČUS mohl přinést ještě širší implementaci tanečního sportu. Vstup do ČUS je vázán na
vystoupení z ČASPV. Obě organizace s tímto byly již počátkem roku srozuměny a nikdo
k tomu nemá výhrady, ani ČASPV. Do ČUS v roce 2014 vstoupilo jak ČASPV, tak např. ČSAE,
bývalý kolektivní člen ČASPV. ČSAR členem ČUS již byl.
Prezidiu byla předložena ke schválení teze o sdružení:
„Prezidium ČSTS schvaluje vůli ke sdružení v ČUS a v návaznosti na mezinárodní strukturu
WDSF dále ke sdružení ČSTS s dalšími tanečními svazy pod střechu ČSTS, případně nově
vytvořenou strukturu, která bude hájit zájmy tanečního sportu uvnitř i vně organizace, ve
vztahu k WDSF, MŠMT, ČOV a dalším institucím v zájmu rozvoje tanečního sportu a posílení
jeho pozic ve sportovním prostředí a významnosti v České republice. Prezidium schvaluje
připojení ČSTS k ČUS a ukládá výkonné radě podniknout právní kroky ke změně stanov mj. za
účelem možnosti sdružení s dalšími tanečními svazy. Změna stanov musí být schválena
valnou hromadou ČSTS.“
Hl.36: 11N11N1N1N11N1111 - 100/0/0 - SCHVÁLENO
7.4. Změny stanov – právní spolupráce
změna občanského zákoníku – stanovy dozrály k nutnosti zpracování. EB předjednala
spolupráci s právní firmou KŠD LEGAL advokátní kancelář s.r.o., zastoupenou jednatelem
společnosti JUDr. Janem Šťovíčkem, Ph.D. (předsedou legislativní rady ČOV).
Hl.37: 11N11N1N1N11N1111 - 100/0/0 - SCHVÁLENO

8. Různé
8.1.Žádost Dominik Vodička – Olga Voronina o uznání mezinárodní třídy podle partnerky od
1.1.2015 s možností již nyní reprezentovat ČR.
Dominik Vodička, reprezentant TK Maestro, zisk M 31.3.2012, od 1.1.2015 partnerovi
propadá třída M z důvodu přerušení soutěžní činnosti a změnám partnerek (Bělíková 2012;
2013 pouze jedna TL s Halířovou; v roce 2014 s Dariou Zozuliou finalisté MČR Mládeže a
U21, ale společně dále pouze 1 TL); Olga Voronina – třída S v RDSU (trenérka Olga
Basenková). Nová partnerka Olga Voronina byla uvolněna RDSU k 4.11.2014, aby
reprezentovala ČR. Pár nemá již šanci získat dostatek bodů pro obhájení třídy M a tedy pro
účast na MČR U21 pro rok 2014 limitovanou třídou M. Dle legislativy může počkat se
soutěžemi a k 1.1.2015 a požádat o třídu podle partnerky, ale dle vyjádření trenérů
(Bartuněk, Basenková) je pár připraven startovat na soutěžích a je škoda je brzdit v možnosti
reprezentovat ČR jen kvůli administrativnímu limitu. Situace je velmi ojedinělá, a nemá
pravděpodobně smysl hledat oporu ve změně legislativy.
Hl.38: 11N11N111N1XN1111 - 94,5/0/5,5 – SCHVÁLENO
8.2.Preciosa Cup a DanceSport Family (doplněný program - návrh soutěž.komise)
kontroverzní bod nebyl na řádném zasedání projednán, ale byl součástí neformální rozpravy
po ukončení prezidia, následováno vyvolaným koresp. hlasováním PR

Zapsala: Eva Bartuňková
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