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1. Hlavní úkoly 

1.1. Mezinárodní spolupráce, zahraniční (nesportovní) reprezentace 
Rok 2008 patřil v mezinárodních aktivitách našeho svazu k velmi aktivním. Zapojili jsme se do přípravy a 
podpořili zakládací proces Evropské federace tanečního sportu. Stali jsme se platnými  členy mezinárodní 
federace profesionálů IPDSF, která spolupracuje s IDSF. Pro IDSF zpracováváme agendu světového ranklistu a 
byli jsme pověřeni přípravou Mezinárodní taneční akademie. 
K mezinárodnímu postavení ČSTS výrazně přispěly i mezinárodní soutěže, organizované našimi pořadateli – 
Grand Slam (Ostrava), Mistrovství stř. Evropy v LA (Ústí n.L.) a soutěže WRL IDSF IO v Brně a v Praze.  

1.2. Organizace 
V roce 2008 se uskutečnilo 5 zasedání VR z toho 3 proběhla konferenčním způsobem na internetu (SKYPE), 
čímž došlo k úspoře cestovních nákladů. Kromě těchto pravidelných jednání se VR scházela ještě při zasedáních 
prezidia a centrálních akcí. VR používala i korespondenční způsob projednávání.  
VR připravila 3 řádná zasedání prezidia a  1 korespondenční jednání (hlasování). 
Pravidelně pracovaly: 

o Soutěžní komise: Siegel (vedoucí), Kojetín, Kupsa 
o Komise pro otevírání obálek: Barnat (vedoucí), Groholová, Závodná – spoluúčast DR 
o Lektorský sbor pod vedením E. Bartuňkové 

V závěru roku se podařilo obnovit činnost Disciplinární a Smírčí komise 
Jednání orgánů ČASPV se pravidelně zůčastňovali P. Barnat (Výkonný výbor a komise sdružených právních 
subjektů). 
Další jednání: Plénum ČOV (Odstrčil), Valná hromada ČASPV (Barnat), MŠMT (Odstrčil) 
Činnost sekretariátu, spolupráce se smluvními partnery a služby – viz 2.1-2.2 

1.3. Vývoj členské základny 
Pokles členské základny v kategoriích Dětí – Mládeže se zastavil a díky systému HOBBY došlo dokonce 
k mírnému nárůstu členů. 
Vývoj členské základny je ale značně nevyrovnaný v jednotlivých divizích a VR doporučuje divizím, kde došlo 
k výraznějším úbytkům členské základny, zlepšit práci v této oblasti. 
Vývoj účasti párů na soutěžích ukazuje, že celkový počet startujících se začíná zvyšovat. Zůstává  však velká 
disproporce mezi dobře organizovanými soutěžemi zejména v D01,02, 07, 08 a 14 a soutěžemi v malých 
divizích. 

1.4. Marketing a PR 
V roce 2008 bylo hlavní úsilí zaměřeno na podporu mezinárodních soutěží a soutěží MČR a jejich zařazení do 
vysílání některé z TV. TV pořady zajistili organizátoři soutěží Czech Dance Open , Brno Open, Prague Open a 
Taneční festival Ústí nad L, MČR ST, LA, formace. 
Vynikající propagací tanečního sportu byly dva televizní pořady s nejúspěšnějšími tanečními páry. 16.3. 2008 ve 
spolupráci s DT byl vytvořen pořad, ve kterém vystupovaly finalisté MČR ST, LA i 10T a 17.12.2009 ve 
spolupráci s ČSAE pořad, ve kterém vystupovali medailisté TL. 
Naši tanečníci a porotci také účinkovali v nejúspěšnějším projektu ČT - programu StarDance III a zvýšili zájem 
celé veřejnosti o taneční sport.  

1.5. Legislativa 
VR a komise připravily pro prezidium řadu úprav dokumentů, které reagovaly na potřeby soutěžního provozu a 
kvalifikace odborných pracovníků. 

1.6. Odborná činnost 

1.6.1. Soutěžní oblast 

Nejrozsáhlejší činnost svazu probíhala vesměs v souladu s pravidly, až na výjimky se nevyskytly žádné 
podstatné problémy. 
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Výklad pravidel byl součástí doškolovacího semináře funkcionářů i na setkání soutěžních komisařů divizí a také 
formou dokumentů zveřejněných na www stránkách. 
Antidopingové kontroly se v ČR neuskutečnily, kontroly českých sportovců v zahraničí byly bez nálezu. 
Výběrové řízení na akce roku 2009 a IDSF 2010 proběhlo dle vypsaných podmínek a prezidium schválilo 
návrhy SK. Pro neobsazené soutěže byli vyhledáni organizátoři. 
Průběžně byla zajišťována agenda licencí funkcionářů, složení NRT a nominací. 
Opakované stížnosti na velké časové skluzy soutěží byly řešeny zčásti spoluprácí s organizátory soutěží, dále 
byla iniciována změna informačního systému ČSTS s účinností od 1.1.2009. 
Ve spolupráci s webmasterem ČSTS byl spuštěn automatizovaný systém tvorby ranklistu, který snižuje množství 
chyb oproti manuálnímu zpracování. 
Bylo zahájeno jedno disciplinární řízení z důvodu porušení legislativy. 

1.6.2. Oblast vzdělávání 

1.6.2.1. Licence – trenéři 

Počet trenérských licencí během roku 2008 vzrostl o 7: Martin Dvořák, Zuzana Šilhánová, Eduard Zubák, 
Zuzana Neumitková, Jaroslav Kuneš, ing. Jaroslav Kučera, Iva Procházková a byla vedena jednání s dalšími 
vhodnými kandidáty. Systém získávání a prodlužování trenérských licencí se zdá být plynulý a transparentní, pro 
výklad legislativy pro tuto oblast dobře slouží nově vytvořený dokument „Pokyny pro získávání a prodlužování 
trenérských licencí“ schválený VR 19.2.2008. Tento dokument je nyní připraven pro další aktualizaci pro 
následující období.  

1.6.2.2.  Lektoři, lektorský sbor 

 Během roku 2008 – schválením členů prezidia přibyli do řad lektorů 3 noví členové: ing. Kučera, ing. Bartuněk 
a ing. Bartuňková, na druhé straně bohužel po dlouhodobé nemoci zemřel jeden z významných členů ČSTS, 
dlouholetý lektor, pan Alois Dvořák - jeho odchod  je citelnou ztrátou  rovněž v systému vzdělávání ČSTS.  
Lektorský sbor se v roce 2008 sešel dvakrát u příležitosti pořádání Kongresu v lednu 2008 a Doškolovacího 
semináře v září 2008. Setkání lektorů proběhlo v aktivní atmosféře, lednové setkání bylo jako první po volbách 
ČSTS více seznamovací a o stanovení úkolů,  v září se jednalo konkrétně zejména o obsahu  a formě 
Kvalifikačního vzdělávání jednotlivých stupňů  (viz Kvalifikační studia), důležitým bodem je inicializace 
stanovení Profilu absolventa, ze kterého vyplynou další přístupy a obsah studia. 

1.6.2.3.  Kvalifikační studia  

V roce 2008 byla uspořádána Kvalifikační studia: 
§  III. stupně: 

o Praha: Svaz učitelů tance ČR ve spolupráci s FTVS University Karlovy a ČSTS 
o Brno: DSP Kometa Brno, o.s., akreditované školící středisko ČSTS 
o Kroměříž: Taneční studio Henzély ve spolupráci s ČSTS 

§ II. Stupně:  
o Praha: Svaz učitelů tance ČR ve spolupráci s FTVS University Karlovy a ČSTS 
o Olomouc: FTK UP Olomouc ve spolupráci s ČSTS  

§ I. stupně 
o  pro malý zájem nebyla otevřena 
o v roce 2008 dokončili: Walter Elschek, Šárka Sychrová, Ing. Robert Kazda a Jozef Rozsypka.  

Podpora činnosti aktivních akreditovaných školicích středisek III. třídy pokračuje. 
Opakovaně se objevily problémy s formulací výstupních osvědčení z FTVS Praha ( zodpovědná osoba pan Jiří 
Plamínek).Formulace typu „nejvyšší vzdělání v oboru tanec“ nemohou a nebudou akceptována pro žádný typ 
licencí pod hlavičkou ČSTS a následně IDSF. Na tuto skutečnost již bylo několikrát upozorňováno a od roku 
2009 osvědčení s touto formulací nebudou uznávána. 

1.6.2.4. Vzdělávací akce 

V lednu 2008 by uspořádán Kongres ČSTS a během roku pod vedením vedoucího oblasti vzdělávání 
připravován Kongres 2009. Zářijový Doškolovací seminář připravil vedoucí oblasti porotců, Luboš Novotný. 
Kongres 2008 
Odborné přednášky provedli: ing. Petr Odstrčil, Viktorie Fraňová, vicemistryně světa v latinsko-amerických 
tancích IDSF  a Sven Traut, finalista mistrovství světa ve standardních a deseti tancích IDSF. Vynikající 
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reference, rozpočet téměř vyrovnaný. 

Kongres 2009 - příprava 
Pro rok 2009 (leden) pozváni lektoři: ing. Petr Odstrčil, Martin Odstrčil (mistr ČR ve standardních a deseti 
tancích standardní tance), Holger Nitsche, mistr světa a Evropy v latinsko-amerických tancích, zakladatel 
Taneční akademie v Německu, Carol MacRaild finalistka mistrovství světa profesionálů v latinsko-amerických 
tancích a mistrovství Evropy v 10-ti tancích 

1.6.2.5. Legislativa 

Kvalifikační řád prošel v oblasti vzdělávání drobnou úpravou – byly vypuštěny neaktuální Závěrečná a 
přechodná ustanovení týkající se možnosti získání trenérských licencí po absolvování kvalifikačních studií II a I 
do roku 2003. 

1.6.2.6. Taneční sport na školách 

Zavedení předmětu „taneční sport“ na základních školách probíhá zkušebně na několika místech systémem 
nepovinného předmětu. 

1.6.2.7. Mezinárodní kooperace 

Jsou vedena jednání  na mezinárodní úrovni k vytvoření systému vzdělávání (Akademie IDSF). Tento systém 
navrhuje člen prezidia IDSF a prezident ČSTS, ing.Petr Odstrčil, čímž se pro ČR otevírá šance být u zdroje 
tohoto systému. Náš vzdělávací licenční systém bude napojen na mezinárodní systém. ČR je jedna z mála zemí 
IDSF, která má důsledně propracovaný licenční vzdělávací systém. ČR je proto na dobré cestě k mezinárodnímu 
uznání výstupů našeho vzdělávacího systému a k získání akreditace pro udělování mezinárodních licencí. Toto je 
však dlouhodobý proces, který vyžaduje další mezinárodní jednání, schválení i prostor pro realizaci. 

1.6.3. Oblast porotců a profesionálů 

Zajišťována byla agenda vydávání licencí porotců, doškolovací seminář pro porotce a účast porotců na školení 
IDSF (včetně nominace nových porotců). 
VOP zajišťoval vysílání porotců na nejmenovitá pozvání a náhrady na jmenovitá pozvání (v případě omluv 
porotců). Nejmenovitých pozvání porotců bylo minimum a byly vyřizovány dle možností porotců z nejbližších 
oblastí zemí pořadatelů.  
Zajišťována byla účast na školeních porotců IDSF. 
V oblasti profesionálů IPDSC proběhlo první oficiální mistrovství v rámci festivalu v Ústí nad Labem a za 
významného organizátorského přispění pana P. Barnata. Přestože soutěž nabyla výrazně početně zastoupena, je 
možno ji považovat za první a významný krok k aktivizaci soutěží této kategorie a k motivaci tanečních párů 
v této kategorii profesionálů nejen u nás, ale i v sousedních zemích, jejichž zástupci se soutěže zúčastnily. 
Na konci roku také proběhl první IPDSC AGM v Monaku. Tohoto důležitého zasedání se aktivně zúčastnil 
delegát  ČSTS Luboš Novotný. Na zasedání byla velmi bouřlivě projednávána příslušnost IPDSC k IDSF a toto 
bylo nakonec i obhájeno. 

1.6.4. Talentovaná mládež,  NRT a SCM 

Soustředění TM proběhlo jako v předešlých letech v Žinkovech (kategorie JI,II, Y) za účasti zahraniční trenérky 
trenérů Táťana Drexler (Německo) a našich trenérů.. 
Činnost NRT byla založena na zajišťování nominací a výjezdů na statutární soutěže IDSF a podpoře 
reprezentantů na seminářích se zahraničním lektorem při doškolovacím semináři a Kongresu ČSTS. 
Poprvé byl zpracován projekt Sportovních center mládeže uvnitř ČSTS. Projekt byl přijat MŠMT a bude 
realizován ve čtyřletém období 2009-2012. 

2. Úkoly jednotlivých členů VR: 

2.1. P. Odstrčil - postavení ČSTS v mezinárodním a národním měřítku, legislativa 
- viz  1.1, 1.2 a 1.5.  
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2.2. P. Barnat - úsek ekonomicko-organizační a public relation 

2.2.1. Vnější služby 

2.2.1.1. Účetnictví 

Na základě uzavřené smlouvy zpracovává účetnictví ČSTS firma Jana Závodná, Litoměřice na software  
pořízeným ČSTS od firmy Prokon Louny, které je upraveno pro neziskové organizace. Uzávěrka roku 2008 byla 
provedena k 31.12.2008 a daňové přiznání bude odevzdáno do 31.3.2009. Samostatně byly sledovány vybrané 
akce Kongres 2008, Televizní exhibice Mistrů ČR, Soustředění talentované mládeže, Doškolovací seminář a 
pořad Top hvězdy aerobiku a tanečního sportu . 
Dotace z MŠMT, ČASPV a  SAZKY byly plně využity na předepsané účely a řádně zúčtovány do 31.12.2008. 
Na ČASPV a MŠMT byly odevzdány ve stanovených termínech. 
Finanční plán pro rok 2008 byl schválen na zasedání PR 02 a dle předběžné finanční uzávěrky byl dodržen. 

2.2.1.2. Daňové poradenství 

Daňové konzultace probíhají na pravidelných schůzkách v sídle sekretariátu 1x měsíčně. Daňový poradce 
kontroluje všechny doklady a prověřuje jejich daňový podklad a doporučuje zařazení do účetní osnovy. Účetní 
osnova je vždy na počátku účetního období upravena dle finančního plánu pro daný rok, ve kterém jsou 
k jednotlivým řádkům přiřazeny střediska. Není-li přesně vymezeno, pak se účtuje na středisko 11, což je sběrný 
účet ČSTS. 

2.2.1.3. Ekonomické a právní poradenství 

Právní zástupce firmy Fincorp s.r.o. průběžně sleduje a kontroluje smluvní vztahy mezi ČSTS a třetími osobami.  

2.2.1.4. Zpracování soutěžních agend 

Zpracovávání soutěžních agend je zajišťováno na základě smluvního ujednání s firmou AB-Tech, která zajišťuje 
tvorbu programového vybavení DANCE, dle požadavků a řádů ČSTS ve vlastní režii. Software pak prodává, 
jako produkt ke zpracovávání výsledků soutěží pořádaných dle pravidel ČSTS. Dále zpracovává soutěžní 
databázi, kterou přebírá od sekretariátu ČSTS. Ze zpracovaných dat na soutěžích pak databázi znovu zpracovává 
a předává prostřednictvím internetu na sekretariát ČSTS k dalšímu zpracování. Na konci měsíce sestavuje 
komplexní hlášení o výsledcích z jednotlivých soutěží, které se dál zpracovávají a zveřejňují na WWW. 
V průběhu roku 2008 byla přepracována agenda  informačního systému, která se týkala přihlašování na soutěže.  

2.2.2. Činnost sekretariátu 

V tomto roce veškeré služby pro ČSTS zajišťoval sekretariát v Litoměřicích, který je řízen vicepresidentem 
ČSTS. Smluvním partnerem pro tyto činnosti je firma Fincorp s.r.o. na základě uzavřené smlouvy na předmět 
činnosti. Úkolem tohoto sekretariátu je vykonávat služby pro členy ČSTS, včetně činností související se 
zahraničním stykem. Dále pak  poštovní agenda, a to jak tuzemská , tak i zahraniční.  
Na sekretariátu se nyní odbavují veškeré výjezdy párů a porotců ČSTS a zajišťuje se styk se zahraničím a agendy 
mistrovských soutěží.  
Je zde umístěn archiv ČSTS.  

2.2.3. Informační tok k členské základně 

Do doby ukončení spolupráce s časopisem DanceTime byla informační povinnost plněna prostřednictví 
placených stránek, označených Taneční noviny.  
Po ukončení spolupráce s DanceTime převzaly veškerou informační povinnost vůči členské základně webové 
stránkya e-mailová korespondence na adresy KČ.  Bohužel se ukazuje, že kluby, přestože informační povinnost 
vůči svým členům zajišťují prostřednictvím smluv ČSTS – KČ, ji plní jen částečně a bude nutné tento 
informační kanál prověřit. 

2.2.4. Informační systém 

Informační systém byl plně v provozu a byly do něj implementovány nové funkce další funkce pro řízení 
odborných činností zejména v soutěžní oblasti. Byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce webových stránek, která by 
měla změnit naše stránky na taneční portál a využít redakční sytém práce. 
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2.2.5. Public Relation    

Tradiční spolupráce s časopisem DanceTime byla ukončena v polovině roku. Informační povinnost vůči členské 
základně je dostatečně zajištěna webovými stránkami a e-mailovou korespondencí. Úprava webových stránek, 
které převezmou činnost v oblasti PR pro veřejnost byla připravena na rok 2009, kdy dojde k jejich rozsáhlé 
rekonstrukci. 
Samostatné popularizační články byly zveřejněny v časopise ČASPV „Pohyb je život“ a v metodických 
materiálech ČASPV. Odborné články byly předány i do boulletinu ČOV a MŠMT. V závěru roku , jak již 
tradičně byly vyrobeny novoročenky a samostatný propagační kalendář, které byly rozeslány všem důležitým 
partnerům ČSTS.  
Opakovaně bylo připraveno udělování výročních cen - síň slávy, hvězda roku 2008 a vycházející hvězda 2008, 
které byly předány na Kongresu 2009. 

2.2.6. Činnost divizí 

V roce 2008 divize pracovaly samostatně dle svých plánů a rozpočtů.  

2.3. L. Siegel - vedoucí soutěžní oblasti 
- viz  1.6.1 a 1.5.  

2.4. E. Bartuňková - vedoucí oblasti vzdělávání 
- viz 1.6.2 

2.5. L. Novotný - vedoucí oblasti porotců a profesionálů 
- viz 1.6.3 a 1.6.2 
 
Projednáno VR08S, dne 17.2.2009 
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