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Zápis 
z 8. schůze Výkonné rady ČSTS zahájené dne 17. 2. 2009 konferenčním jednáním (SKYPE) a dokončené zasláním 

závěrečných stanovisek dne 26. 2. 2009 

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

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. Zpráva o činnosti VR v roce 2008 

2. Zpráva o hospodaření v roce 2008 

3. Kvalifikační studia 

4. Nová informační a PR strategie (PO) 

5. Poroty pro MČR a IDSF – výhled pro roky 2009-2011 

6. Podmínky výběrového řízení na akce ČSTS v roce 2010 a IDSF 2011 (LS) 

7. Úpravy dokumentů (dle oblastí) 

8. Různé 
8.1. Stížnost a žádost E. Krejčíka 
8.2. Zasedání presidia IDSF leden 2009, Bacelona 
8.3. AGM IDSF, Macao, 13-14.6.2009 
8.3.1. Delegace ČSTS 
8.3.2. Stanovisko k návrhům presidia IDSF 
8.4. Žádost o licenci porotce tř.I 
8.5. Žádost o porotce IDSF 
8.6. Nominace na MS Y LA 
8.7. Mistrovství ČR 2009 – stížnosti na neshody s výběrovým řízením 
8.7.1. Standardní tance 
8.7.2. Kombinace 10 ti tanců 

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

0. Kontrola úkolů 

0.1. Úkoly prezidia 

Úkoly vyřešeny. 

0.2. Úkoly VR 

UVR25-03 Neoprávněné používání loga ČSTS – zpracován nový grafický manuálu, upraveny podmínky VŘ, 
zapracováno do přípravy propozic. Úkol (PB) splněn. 

UVR02-03, 06-01 SCM uvnitř ČSTS. Projekt dokončen a předán na MŠMT. Projekt přijat MŠMT, nutno dodat 
seznamy párů a trenérů, kteří budou členy SCM do 31.3.2009. MŠMT pak bude rozhodovat o financích. 

Z: PO 
T:  seznamy 31.3.2009, dále dle postupu 

MŠMT 

UVR02-05 Úprava IS - přihlašování na soutěže – vyřešeno s účinností od 1.1.2009 
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Vypracování dokumentu „Všeobecné podmínky předání organizátorských práv a povinností“ - termín a) 
Z: LS, PB 
T: VR09 (PR07) 

 

Kontrola účinnosti přijatých opatření bude provedena v 06/2009 
Z: LS, PB 
 30.6.2009 

UVR03-03 Projekt náhrady digitálních porotcovských tabulek – vzhledem k rychlému vývoji HW v této oblasti, VSO 
navrhuje prodloužit licenci používaného systému Top Turnier do 31.12.2009 a počkat na očekávané slevnění 
HW a pokrok v technologii napájení, která je pro tyto systémy limitující. Podrobné informace jsou 
v připojeném projektu- viz příloha č.1 VR07. VR tento postup schválila a uložila VSO: 

o Zajistit prodloužení licence 

o Sledovat další vývoj v této oblasti a připravit návrh nového systému a jeho použití od 1.1.2010 
(včetně zařazení do rozpočtu 2010) 

Z: LS 
31.8.2009 (prodloužení licence) 
31.12.2009 (nový sytém) 

UVR03-06 Úkol změněn na Videoarchiv a jeho využívání na portálu ČSTS.  

 Videoarchiv bude zřízen jako součást portálu ČSTS. Pro tyto účely bude do povinností pořadatelů akcí 
ČSTS doplněna povinnost pořizování videozáznamu. Současně bude projednána možnost spolupráce externí 
firmy. Viz také UVR02-05 a bod 4. 

UVR04-07b) Kvalifikační studia - návrhy učebních materiálů a pomůcek pro KSIII – viz bod 3 

UVR04-09 Členská základna profi a její soutěžní systém - LN zpracoval dopis pro okolní federace o možnosti 
spolupráce na společných mistrovstvích (bude rozeslán do 28.2.2009) a Nominační pravidla pro rok 2009 
(zveřejněno na netu). Úkol (LN) splněn. 

UVR06-02 informace pro kluby o ukončení spolupráce s DT (konec dodávání výtisků pro kluby) bude doplněna o 
informace o nové informační a PR strategii a bude zveřejněna na webu. Úkol splněn. 

UVR07-01 Zprávu o činnosti v roce 2008 – podklady z oblastí předány k zapracování – viz bod 1. Úkol splněn. 

UVR07-02 Realizační opatření pro novou informační a PR strategii – viz bod 4 (PO) 

UVR07-03 Realizační opatření v oblasti porotců – viz bod 5 

UVR07-04 Kvalifikační řád – úprava praxe pro trenérské licence 
Z: PO 
T: PR06 

UVR07-05 Organizační řád – aktualizace  
Z: PO 
T: PR06 

UVR07-06 Odpověď na dopis Z. Landsfelda. LN odpověděl LN při osobním jednání. Pro možnost použití stanoviska 
k předmětnému problému LN zpracuje písemný záznam jednání a předá jej sekretariátu a PO . 

Z: LN 
T: VR09 

UVR07-07 Projednání termínu nominace na IDSF WCh J2 10D s pořadatelem. PO projednal s pořadatelem časovou 
možnost nominace (víza). Z jednání vyplynulo, že termín 16.3.2009 není dostatečný, ale že nominace může 
být provedena bezprostředně po MČR-ST. VR rozhodla, že nominace bude provedena z výsledků MČR-LA 
a MČR-ST a pověřila LS a PO zpracováním této nominace. Úkol splněn. 

UVR07-08 IDSF AGM 2009 – návrh na řešení zvýšených nákladů – viz bod 8.3 

UVR07-09 IDSF vydalo novou směrnice o AD. Informaci na web pro naše páry a porotce připraví LS. 
Z: LS 
T: ihned 

0.3. Centrální akce 
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0.3.1. MČR - odpovídá LS a PB 

Akce 
Organizátor Smlouva 

Propozice Uzavření 
startovní 
listiny 

Hlášení 
OD Poznámka 

Disciplína Datum Místo předloženy Schváleny 

LA 31.1. Brno LESTO, 
SCEPTRUM 

ANO 27.11.08 2.12.08 25.1.09 ANO  

ST 21.2. Praha Ševčík ANO 14.12.08 18.12.08 15.2.09 ANO  

10T 14.3. Roudnice 
n.L. 

PROTAZ, 

FINCORP 

ANO 23.12.08 23.12.08 5.3.09   

Dr. 16/17.5. Hodonín Chovančík       

F 7.11 Ústí n.L. KZ Ústí n.L.       

ČP 
jun.formací 

  ???       

Profi Zajišťováno ve spolupráci s okolními svazy 

0.3.2. IDSF - odpovídá LS a PO 

Akce 
Organizátor Smlouva 

Porota a program 
(IDSF, IPDSC) 

Uzavření 
startovní 
listiny 

Hlášení 
Ch Poznámka 

Druh Datum Místo Předloženy Schváleny 

IO/O 3-5.4. Brno LESTO ANO      

IO/O 12/13.9. Praha Index Praha       

IO/O ¾.10. Ostrava TTT 
Vítkovice 

      

O ??? 31.10./1.11. Hradec 
Králové 

TŠ Krok 
HK 

      

EU - 10T 7. 11. Ústí n.L. KZ Ústí n.L.       

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

Akce Odpově
dný člen 

VR 

Organizátor 
Plán Vyhodnoc

ení 
Vyúčtov

ání Poznámka 
Druh Datum Místo Externí Smlouva 

Kongres 3.1. Praha EB Ševčík Objedn. ANO    

SoustřTM  Žinkovy PB       

DoškSem 4-6.9.  
LN 

LS, EB, 
PB 

      

Vyhlášení 
TL2009   PB, LS ČSAE, ČT      

Kongres 
2010 

9.1.20
10 

Praha, 
Vltavská 

EB 

PB, PO 
      

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

1. Zpráva o činnosti VR v roce 2008 
VR projednala zprávu o činnosti v roce 2008 – viz příloha č. 1 a předává ji prezidiu k projednání. 
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2. Zpráva o hospodaření v roce 2008 
VR projednala předběžnou zprávu o hospodaření v roce 2008 – viz příloha č. 2 a ukládá PB její dopracování na 
definitivní, ze kterého bude vycházet daňové přiznání, podávané k 31.3.2009. Definitivní zpráva o hospodaření bude 
předložena prezidiu k projednáno na PR07. 

3. Kvalifikační studia 
VR projednala a schválila realizovat  tyto návrhy na přípravu Kvalifikačních studií: 

a) Všeobecně: 

aa) Zřízení samostatné webové stránky, na které budou pro jednotlivé stupně studia uvedeny: 

§ Profil absolventů 

§ Rozpis předmětů včetně jejich hodinové dotace a zkušebních požadavků 

§ Anotace jednotlivých předmětů, které zpracuje VOV dle návrhů lektorů 

§ Studijní materiály 

§ Seznam uskutečněných KS, včetně lektorů a úspěšných absolventů (u neuzavřených studií uvádět termín 
možného dokončení) 

§ Seznam probíhajících a plánovaných KS, včetně lektorského sboru 

§ Záznamy přednášek (pouze pro studenty) 

§ Testy (přístupné jen lektorům) 

§ Vzor absolventského diplomu/osvědčení (přístupné jen pořadatelům) 

ab)  Zpracovat systém vytváření studijních materiálů (výběrová řízení pro lektory, odměny, …) 

b) Kvalifikační studia třídy III, II 

ba) Zpracovat koncepci a náplň předmětů: 

§ Dětský a juniorský program 

§ Pravidla hodnocení 

bb) Objednat materiály pro zpracování náplně předmětu Technika LA tanců v KSII (dřívější Month Letter 
Service) 

bc) Provést katalogizaci absolventských prací uskutečněných studií 

bd) Zpracovat zkušební videomateriály pro KS tř. III  - poznávací testy (bodový scénář, rozpočet, realizace) 

UVR08-01 Realizace kvalifikačních studií 
Z. EB 
T: postupně do 31.12.2009 

4. Nová informační a PR strategie (PO) 
 VR schválila tato opatření pro realizaci nové informační a PR strategie: 

a) Uskutečnit jednání PO a PB s webmasterm  pro posouzení možnosti realizace změn webu a případné 
akceptování nabídek spolupráce 

b) Projednat možnosti pořizování videozáznamů z akcí ČSTS a jejich další použití dle došlých nabídek (Moon, …) 

c) Provést kalkulaci úprav webu a ročenky 

d) Začít realizovat tiskové zprávy ze všech letošních akcí. Fotografie dodá PB od smluvních fotografů, texty 
připraví PO a grafická úprava se zajistí u Ateliéru 13. Termíny pro zhotovení tiskových zpráv budou vždy do 14 
dnů po uskutečnění akcí. U proběhnutých akcí (Kongres, MČR LA, MČR ST) 31.3.2009 

UVR08-02 Realizace nové informační a PR strategie 
Z. PO 
T: postupně do 31.12.2009 
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5. Poroty pro MČR a IDSF – výhled pro roky 2009-2011 
VR se seznámila s první částí statistik, zpracovaných LN a rozhodla, že: 

▫ Statistiky porotců IDSF je třeba doplnit o chybějící údaje (nedodané porotci – Bank, Harvan, Nováček, 
Odstrčil M., Ševčík, Skočdopole, Zelenka. Kopečný neměl zaplacené členské příspěvky na rok 2009 a systém 
neposkytl starší údaje) a statistiky pak použít k vyhodnocení využívání licencí  

▫ Obdobné statistiky zpracovat pro všechny porotce tř. I s cílem navrhnout možné kandidáty na porotce IDSF 
▫ Provést prognózu na období budoucích pěti let s návrhem případných opatření 

UVR08-03 Porotci IDSF – dokončení statistik a prognózy 
Z. LN 
T: VR10 (PR07) 

6. Podmínky výběrového řízení na akce ČSTS v roce 2010 a IDSF 2011 (LS) 
VR projednala návrh dokumentu – viz příloha č.3, a předává jej prezidiu s doporučením schválit. 

7. Úpravy dokumentů (dle oblastí) 

7.1. Pokyny pro žádosti a vydávání trenérských licencí 

VR schválila návrh EB na úpravu tohoto dokumentu – viz př.č.5 

8. Různé 

8.1. Stížnost a žádost E. Krejčíka 

ČSTS obdrželo tyto dopisy od E. Krejčíka: 

▫ Dopis z 6.2.2009, doručeno 10.2.2009 Stížnost na P. Kojetína 
▫ Dopis z 6.2.2009, doručeno 10.2.2009 Žádost o vyřešení záležitosti Krejčík - Kojetín 

Vzhledem k tomu, že končí projednávání předmětného případu u DaSK, VR předává oba tyto dopisy DaSK. Současně 
upozorňuje, že v tomto případě vydala již své rozhodnutí jak DR, tak i prezidium ČSTS (PR01, 11.11.2007, bod 9.3). 

UVR08-04 Písemná reakce na podání E. Krejčíka – informace o dalším postupu v této záležitosti 
Z. PB 
T: ihned 

8.2. Zasedání presidia IDSF leden 2009, Bacelona 

VR se seznámila s výsledky jednání prezidia IDSF, Barcelona, 17-18.1.2009 – viz příloha č.4 

8.3. AGM IDSF, Macao, 13-14.6.2009 

8.3.1. Delegace ČSTS 

VR schválila jako delegáta ČSTS Luboše Novotného s tím, že akceptuje jeho návrh na vlastní úhrady části nákladů. 
Jednání se zúčastní ještě Petr Odstrčil jako člen prezidia IDSF, tzn. Na náklady IDSF. 

8.3.2. Stanovisko k návrhům presidia IDSF 

Součástí jednacích návrhů pro AGM jsou návrhy na změnu SŘ – viz příloha č.4 a návrhy nových dokumentů – směrnic 
pro organizátory soutěží a chairmany.  VR předává tyto návrhy k projednání prezidiu ČSTS s tím, že LS ve spolupráci s 
PO připraví stanovisko ČSTS k těmto návrhům a přednese je až přímo při projednávání. VR tím žádá divize o 
zpracování nezávislých stanovisek. 

UVR08-05 IDSF SŘ – návrhy úprav pro AGM – stanoviska pro jednání PR06 
Z. LS, PO 
T: PR06 

ČSTS samostatné návrhy pro jednání IDSF AGM zatím nemá. 
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8.4. Žádost o licenci porotce tř.I 

LN a DaSK obdržely žádost o licenci porotce tř.I od Ing. J. Piňose. LN připraví potřebné podklady pro DaSK a 
projedná s D12 možnost jiného než licenčního řešení. 

Z. LN 
T: VR09 

8.5. Žádost o porotce IDSF 

Podány byly tyto žádosti: Igor Henzély ml., L. Henzélyová 

LN prověří oprávněnost těchto žádostí a připraví podklady pro případné projednání v prezidiu PR06. 

UVR08-06 žádosti o porotce IDSF – stanovisko pro prezidium  
Z. LN 
T: 1.3.09 (pozvánka pro PR06) 

8.6. Nominace na MS Y LA 

Termín IDSF World Youth Championship LA, které bude v Šanghaji se změnil z 11.7.2009 na 12.9.2009. VR rozhodla, 
že termín nominace 1.4.2009 se z důvodů včasného (a tím  lacinějšího) zajištění letenek nemění. 

8.7. Mistrovství ČR 2009 – stížnosti na neshody s výběrovým řízením 

8.7.1. Standardní tance 

Stížnosti se týkají místa konání soutěže. MČR je konáno v sálu Lucerna, v materiálech se objevilo jako místo konání 
hala Sparta. 

Organizátor uvedl v přihlášce celkem tři alternativní místa konání – sportovní hala Sparta, Lucerna a Hotel Hilton. 

Organizátor neporušil nabídku výběrového řízení. 

8.7.2. Kombinace 10 ti tanců 

Stížnosti se týkají změny termínu konání. Změněn z 21.3.2009 na 14.3.2009. 

Organizátor v přihlášce uvedl termín 14.3.2009. Chyba nastala při přepisu termínu do ostatních materiálů. 

Organizátor neporušil nabídku, termín chybně zpracován díky selhání lidského faktoru. 

Přílohy: 

1. Zpráva o činnosti VR v roce 2008 

2. Předběžná zpráva o hospodaření v roce 2008 

3. Podmínky výběrového řízení akcí ČSTS na rok 2010 a IDSF 2011 

4. IDSF presidium meeting, Barcelona, 17/18.1.2009 

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

Zapsal: Odstrčil 

Rozdělovník:  
§ Sekretariát (archiv) 
§ Členové VR (e-mail), Členové PR (e-mail), Předseda DR (e-mail) 
§ Správce WS –plný text do oficielních zpráv/VR, expresní informace do Aktualit  

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz
http://www.fineprint.cz

