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z 1. schůze Výkonné rady ČSTS dne 4. 1. 2008 v Praze 

Přítomni: Barnat (PB), Bartůňková (EB), Novotný (LN), Odstrčil (PO), Siegel (LS) 

Program jednání: 

0. Kontrola úkolů 
0.1. Úkoly prezidia 
0.2. Úkoly VR 
0.3. Centrální akce 
0.3.1. MČR - odpovídá LS a PB 
0.3.2. IDSF - odpovídá LS a PO 
0.3.3. Školící a doprovodné akce, ostatní - odpovídají - viz tabulka, ekonomika PB 

1. Východiska pro nové volební období 
1.1. Návrhy a východiska pro další období 
1.2. Programové prohlášení 

2. Plán práce VR 
2.1. Systém práce 
2.2. Kalendář 

3. Komise a pracovní skupiny 

4. Zajištění centrálních akcí ČSTS 2008 

5. Členství v IPDSC 

6. Čestné členství 

7. Spolupráce s časopisem DanceTime 

8. Různé 
8.1. Dopis Dr. J. Vavřičky s žádostí o uznání třídy M 
8.2. Dopis P. Kotiny s náměty pro úpravy soutěžního systému a nominace porotců 
8.3. Licence trenérů 
8.4. Dopis J.Kvasničky - žádost o ostaršení páru 

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. 

Jednání bylo zahájeno v 16:00. 

0. Kontrola úkolů 

0.1. Úkoly prezidia 

0.2. Úkoly VR 

UVR25-03 Neoprávněné používání loga ČSTS, zpracování nového grafického manuálu 
Z: PB 
T: VR02 

0.3. Centrální akce 

0.3.1. MČR - odpovídá LS a PB 

Akce Propozice 

disciplína Datum Místo 
Organizátor Smlouva 

předloženy Schváleny 

Uzavření 
startovní 
listiny 

Hlášení 
OD 

Poznámka 

LA 26.1. Praha Ševčík ANO ANO 10.11.07 24.1.08   

ST 23.2. Třinec Werkdance  ANO 8.12.07 21.2.08   

10T 15.3. Roudnice 
n.L. 

Protaz  ANO 4.11.07 13.3.08   

Družstva 10/11.5. Ostrava TTT       
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Vítkovice 

Formace 8.11. Ústí n.L. KZ Ústí n.L.      MTF 

0.3.2. IDSF - odpovídá LS a PO 

Akce Porota a program 

Druh Datum Místo 
Organizátor Smlouva 

předloženy Schváleny 

Uzavření 
startovní 
listiny 

Hlášení 
OD 

Poznámka 

IO/O 4-6.4. Brno LESTO      Brno Open 

IO/O 13/14.9. Praha Index Praha      Prague Open 

GS,IO/O 11/12.10. Ostrava TTT 
Vítkovice 

     Czech Dance 
Open 

CE 
champ. 

8. 11. Ústí n.L. KZ Ústí n.L.      MTF 

0.3.3. Školící a doprovodné akce, ostatní - odpovídají - viz tabulka, ekonomika PB 

Akce Organizátor 

Druh Datum Místo 

Odpově
dný člen 

VR externí Smlouva 
Plán 

Vyhodnoc
ení 

Vyúčtov
ání 

Poznámka 

Kongres -
Lektoři 

4.1. EB  

Kongres -
odbor.č 

5.1. EB  

Kongres  
Workshop 

4-6.1. EB  

Kongres - 

Oskaři 
5.1. 

Praha 

Vltavská 

PO, PB 

Ševčík ANO ANO   

 

Kongres 

- vyhl.TL 
12.1. 

Praha, ND 
Vinohrady 

LS, PB Laštovka      

SoustřTM 
20-
26.7. 

Žinkovy PB       

DoškSem 5-7.9.  LN,LS       

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1. Východiska pro nové volební období 

VR na konci předchozího volebního období zpracovala materiál "Návrhy a východiska pro další období", který 
zrekapituloval úkoly a rozhodnutí, které přecházejí do nového volebního období.  

Prezidium na svém prvním zasedání schválilo dokument "Programové prohlášení na volení období 2007-211". 

Oba tyto materiály tvoří východisko pro práci v novém volebním období. 

1.1. Návrhy a východiska pro další období 

VR projednala tento materiál s tím, že: 

- bod 1.2 přechází do nového volebního období (viz 0.2) 

- bod 2.1 - žádosti o dotace na rok 2008 - splněno 

- bod 2.2, 3 - stanovení příspěvků a jejich vybírání - splněno 

- bod 2.4 - smluvní zajištění MČR a soutěží IDSF - bude plněno postupně dle termínu akcí - viz bod zápisu 0.3 

- bod 2.5 - Kongres 2008 - zajištěno (EB, LS, PB) 

- bod 2.7 - Redakce TN - funkci odpovědného redaktora bude do dalšího rozhodnutí prezidia vykonávat P. 
Odstrčil, VR jej navrhuje prezidiu i pro další období 
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- bod 3.1 - VR navrhuje prezidiu, aby za finanćně náročné akce, které mají být dle rozhodnutí prezidia 
vyúčtovávány samostatně, byly určeny: 

o Kongresy 

o Doškolovací semináře 

o Soustředění TM  

- bod 3.2 - členství v IPDSC - viz bod 5 zápisu 

- bod 3.3 - podpora vzniku Evropské federace tanečního sportu - VR ukládá prezidentovi (trvalý úkol do 
splnění) prosazovat toto rozhodnutí v mezinárodních jednáních a o výsledku informovat VR, prezidium a 
českou taneční veřejnost 

- bod 3.4 - projekt "Small Europe" - VR ukládá VSO převzít a aktualizovat tento mezinárodní projekt 
(koordinační orgán sportovních ředitelů DTV, ÖTSV, PTT, SZTŠ, případně dalších zemí) 

- bod 3.4 - pilotní projekt "Juniorské formace" - VR ukládá VSO provést vyhodnocení tohoto projektu v SK a 
připravit návrh na jeho zavedení do soutěžního systému ČSTS 

- bod 4.1 - aplikace vize IDSF o sjednocení všech tanečních oborů o jednotné organizace - tato vize dosud 
nebyla oficielně prezentována, její projednávání proto VR odkládá na neurčito. O případném novém vývoji 
bude VR informována prezidentem. 

Z projednání vyplynuly tyto úkoly: 

UVR01-01 Podpora vzniku Evropské federace tanečního sportu 
Z: PO 
T: do založení EDSF 

UVR01-02 Převzetí a aktualizace projektu Small Europe 
Z: LS 
T: VR02 

UVR01-03 Vyhodnocení projektu Juniorské formace a jeho zavedení do praxe 
Z: LS 
T: VR02 

1.2. Programové prohlášení  

PR01 schválilo Programové prohlášení prezidenta a viceprezidenta a tím se stává pro VR závazným dokumentem pro 
celé volební období. VR se dohodla, že všichni její členové tento materiál prostudují a pro další jednání VR připraví 
návrhy konkrétních realizačních opatření. 

UVR01-04 Programové prohlášení - návrhy konkrétních realizačních opatření 
Z: ALL 
T: VR02 

2.  Plán práce VR 

2.1. Systém práce 

VR se dohodla na obdobném způsobu práce jako přijalo prezidium, tzn.: 

• rozeslání pozvánek na jednání včetně podkladů pro jednání - 14 dní před termínem jednání zajišťuje PO 

• stanoviska a doplňující materiály pro jednání - 7 dní před termínem  jednání zašle každý člen VR všem členům VR 

• pro komunikaci bude VR používat výhradně e-maily a v maximální míře program pro hlasovou komunikaci po 
internetu SKYPE 

• každý člen VR si prověří rozpočet pro svoji oblast na rok 2008 a předá jej PB pro sestavení rozpočtu  2008 

UVR01-05 Rozpočet oblastí činnosti 
Z: ALL 
T: VR02 

2.2. Kalendář 

VR bude jednat pravidelně každý měsíc, přičemž se bude střídat jednání na sekretariátu (případně jiné dohodnuté místo) 
- pondělí 18:00 a konference SKYPE (realizuje PB) - úterý 9:00. 

UVR01-06 Kalendář - plán práce VR 
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Z: PO 
T: VR02 

3. Komise a pracovní skupiny 

VR prověří sestavení komisí a navrhne prezidiu případné změny: 

- Disciplinární a smírčí komise - PB 

- Soutěžní komise - LS 

- Komise pro vzdělávání / lektorský sbor - EB 

- Komise rozhodčích - LN 

- Legislativní komise - PO 

- Mediální komise - PO 

- Jiné 

UVR01-07 Složení komisí 
Z: ALL 
T: VR02 

4. Zajištění centrálních akcí ČSTS 2008 

Akce budou průběžně sledovány a vedeny jako pravidelná součást jednání v bodu 0.3 

5. Členství v IPDSC 

VR navrhuje toto řešit úpravami dokumentů takto: 

- Soutěžní řád - nová soutěžní kategorie (definice), která bude mít právo porotovat, porotci pro tuto novou 
kategorii - LS, LN 

- FŘ, př.1 Příspěvky - zavedením RČP pro novou soutěžní kategorii - PB 

- Nominační řád - způsoby nominace na titulární soutěže IPDSC - LN 

- Poroty pro MČR - sestavení poroty pro MČR - LN 

UVR01-08a Návrh úprav dokumentů pro zavedení soutěžní kategorie profesionálů - teze 
Z: LS, LN, PB 
T: VR02 
 

UVR01-08b Návrh úprav dokumentů pro zavedení soutěžní kategorie profesionálů - paragrafové znění 
Z: PO 
T: PR - březen 08 

6. Čestné členství 

Prezidium schválilo čestnými členy ČSTS tyto osobnosti: Michal Gabriel, Milada Černá, Ing. František Ledabyl. 

Všem bude zaslán dopis s jmenovním, vysvětlením postavení čestného člena a jeho práv a seznam akcí roku 2008 (i pro 
ostatní čestné členy). 

UVR01-09 Jmenovací dopis novým čestným členům a informace pro všechny čestné členy 
Z: PB 
T: ihned 

7. Spolupráce s časopisem DanceTime 

Vzhledem k výrazné změně webových stránek, rozšíření IS a změně formátu a zaměření časopisu DanceTime, budeVR 
řešit obsah a způsob zveřejňování oficielních informací. Ukládá PO a PB připravit novou koncepci v této oblasti včetně 
spolupráce s časopisem DanceTime. 

UVR01-10 Návrh nové strategie v oblasti zveřejňování informací, včetně nového řešení spolupráce s DanceTime, 
návazností inzerce v oblasti tanečního sportu na licence ČSTS a živnostenská oprávnění pro tuto oblast 

Z: PO,PB 
T: VR02 
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8. Různé 

8.1. Dopis Dr. J. Vavřičky s žádostí o uznání třídy M 

VR a SK převzala od prezidia úkol řešit uvedenou žádost. SK analyzovala současnou situaci a konstatovala, že 
současné znění SŘ nedovoluje v kategoriích seniorů vzhledem k nedostatku domácích soutěží ve třídě A přechod mezi 
třídami A a M. VR pověřuje LS řešením uvedeného problému včetně návrhu na úpravu SŘ. 

UVR01-11a Návrh úpravy SŘ pro přechod A-M v kategoriích sdeniorů - teze 
Z: LS 
T: VR02 
 

UVR01-11b Návrh úpravy SŘ pro přechod A-M v kategoriích sdeniorů -  - paragrafové znění 
Z: PO 
T: PR - březen 08 

8.2. Dopis P. Kotiny s náměty pro úpravy soutěžního systému a nominace porotců 

VR převzala od prezidia úkol řešit uvedenou žádost a předává ji k SK ke zpracování stanoviska a případným 
doporučením. 

UVR01-12 Stanovisko a případná doporučení SK k nárhům P. Kotiny 
Z: LS 
T: VR02 

8.3. Licence trenérů 

VR se seznámila s problémy ve vystavování licencí trenérům, zejména prokazování praxe. Uložila EB prověřit KŘ a 
současnou praxi a zpracovat přesné a jasné pokyny pro zájemce o tyto licence. 

UVR01-13 Vydávání trenérských licencí - pokyny pro žádosti a vydávání 
Z: EB 
T: ihned 

8.4. Dopis J.Kvasničky - žádost o ostaršení páru 

VR vzala na vědomí rozhodnutí VSO na úpravu podmínek účasti párů na MČR v kategorii JI zdůvodněné malým 
počtem párů. Návrh umožňuje účast párům Děti II C a řeší i žádost J. Kvasničky. Proto ji VR odložila. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Jednání bylo ukončeno v 19:00. 

Zapsal: Odstrčil 

Tisková zpráva z jednání: Odstrčil 

Rozdělovník:  
� Sekretariát (archiv) 
� Členové VR (e-mail), Členové PR (e-mail), Předseda DR (e-mail) 
� Správce WS – tisková zpráva na hlavní stránku,plný text do oficielních zpráv/VR 
� TN – pouze tisková zpráva 


