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Zápis 
z 9. schůze Výkonné rady ČSTS dne 20. 5. 2009  - konferenční jednání (SKYPE) 

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 hospodaření v roce 2008 (PB) 

2. Výběrového řízení na akce ČSTS v roce 2010 a IDSF 2011 (LS) 

3. Úpravy dokumentů 

4. Různé 
4.1. Žádost divize 01 z 9.3.2009 o řešení těchto problémů: 
4.1.1. Nasazování na MČR 10T 
4.1.2. Změna termínu nominace na MS-Y-LA 
4.1.3. Soustředění TM, Žinkovy 
4.1.4. Úprava SŘ – přestávky mezi koly soutěže 
4.2. Stížnosti na hodnocení Mistrovství Prahy 2009, 25.4.2009 - TL dospělí LAT 
4.3. Dvořák – žádost o příspěvek na WCup ST, JAR 
4.4. Situace Dancetime x ČSTS 

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

Jednání bylo zahájeno v 9:00. 

0. Kontrola úkolů 

0.1. Úkoly prezidia 

UPR05-01 Zajištění chybějících TLS2009 
Pro první polovinu roku jsou zajištěny TLS 30.5.v Třinci a 14.6. ve Žďáru n.S.  

Z: LS 
T: průběžně 

UPR06-01 Tisková zpráva o postupu v řešení záležitostí týkajících se E. Krejčíka Úkol (PO) splněn. 

0.2. Úkoly VR 

UVR02-03, 06-01 SCM uvnitř ČSTS. Projekt dokončen a předán na MŠMT. Projekt přijat MŠMT, na MŠMT dodán 
seznam párů a trenérů pro zařazení do SCM, čímž byly splněny všechny požadavky MŠMT pro přidělení již 
schválených prostředků na činnost SCM pro taneční sport. 17.4.2009 MŠMT oznámilo, že prostředky na 
SCM obdrží pro letošní rok opět jen Orel. 
VR ukládá PO dále jednat s MŠMT v této věci s cílem vyřešit SCM od roku 2010.  

Z: PO 
T:  dlouhodobý (dle výsledků jednání) 

UVR02-05 Úprava IS - přihlašování na soutěže – vypracování dokumentu „Všeobecné podmínky předání 
organizátorských práv a povinností“  

Z: LS, PB 
nT: VR10 

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

UVR07-04 Kvalifikační řád – úprava praxe pro trenérské licence. Úkol (PO) splněn 

UVR07-05 Organizační řád – aktualizace 
Zbývá aktualizovat dokument A11 Pravidla zveřejňování informací – aktualizace bude připravena po 
přestavbě webových stránek  

Z: PO 
T: 31.8.2009 

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 
nT: VR10 

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

UVR08-01 Realizace kvalifikačních studií: 
o Zřízení samostatné webové stránky – bude realizováno v letních měsících s rekonstrukcí portálu 

CSTS 
o  Zpracovat systém vytváření studijních materiálů (výběrová řízení pro lektory, odměny, …) 
o KSIII, II - Zpracovat koncepci a náplň předmětů 

§ Dětský a juniorský program 
§ Pravidla hodnocení 

o KS II - Objednat materiály pro zpracování náplně předmětu Technika LA tanců  
o Provést katalogizaci absolventských prací uskutečněných studií 
o KSIII - Zpracovat zkušební videomateriály 

 
Z. EB 
T: postupně do 31.12.2009 

UVR08-02 Realizace nové informační a PR strategie: 
o změny webu – projednáno, bude postupně realizováno do 31.8.2009 – PO zpracuje mapu stránek a 

předá ji ostatním členům VR k doplnění.  Rekonstrukce bude provedena v letních měsících 
o videozáznamy a videoarchiv – řeší se umístění na web 
o kalkulace úprav webu a ročenky (využití variabilních prostředků původně určených na DT) – 

zpracovává se 
o realizace tiskových zpráv a ročenky – připravují se podklady o akcích  

Z. PO 
T: postupně do 31.12.2009 

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

UVR08-04 Písemná reakce na podání E. Krejčíka Úkol (PB) splněn – viz zápis prezidia PR06. V této souvislosti VR 
zrekapitulovala nedořešené událostii, které byly vyvolány a ve kterých figuruje E. Krejčík a P. Kojetín: 
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- rozhodnutí DaSK únor 2009  - E. Krejčík podal odvolání proti tomuto rozhodnutí, které bude řešit 
prezidium na zasedání 7.6.2009 
- další dokumenty a akce po tomto rozhodnutí DaSK včetně stížnosti P. Kojetína řeší DaSK 

UVR08-05 IDSF SŘ – návrhy úprav pro AGM – stanoviska pro jednání PR07 
VR se seznámilo se návrhem stanovisko ČSTS k předmětům hlasování IDSF AGM (viz příloha č.3), které 
pro PR zpracovali  PO a LS. Úkol (LS, PO) splněn. 

UVR08-0_ Žádost Ing. J. Piňose o licenci porotce tř.I. LN připraví potřebné podklady pro DaSK a projedná s D12 
možnost jiného než licenčního řešení. 

DaSK i VOP žádost zamítly a čeká se na vyjádření D12 
Z. LN 
nT: VR10 

UVR08-06 Henzélyová L., Henzély I.jnr - žádosti o porotce IDSF 
LN informoval žadatele o svém stanovisku (nesplňují podmínky pro zařazení mezi porotce IDSF) a 
upozornil je na možnost postupovat podle OŘ př. B4 Poroty pro MČR a IDSF bod 3a, třetí odřážka (výjimka 
prezidia, zkouška a přednáška). Na tento dopis, nebyla zatím žádná reakce. Úkol (LN) splněn. 

0.3. Centrální akce 

0.3.1. MČR - odpovídá LS a PB 

Akce 
Organizátor Smlouva 

Propozice Uzavření 
startovní 
listiny 

Hlášení 
OD Poznámka 

Disciplína Datum Místo předloženy Schváleny 

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 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.       

Soutěž Hradec Králové Open byla předběžně projednaná s IDSF a sekretariát obdržel přihlášku do výběrové ho řízení 
s žádostí o vystavení fa za správní poplatek. PB vystaví požadovanou fa a pokud bude proplacena do zasedání prezidia 
7.6. 2009, bude přihláška zařazena do projednávání  výběrového řízení. Pokud se platba uskutečníé pzději, bude se 
muset přihláška projednávat korespondenčně. VR současně upozorňuje, že celkový správní poplatek, tj. za přihlášku do 
výběrového řízení i za přidělení soutěže musí být zaplacen do 31.7.2009, jinak bude soutěž zrušena. 

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 

SoustřTM 19-
25.7. Žinkovy PB       

DoškSem 4-6.9. Praha, 
Vlatvská 

LN 

LS, EB, 
PB 
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Vyhlášení 
TL2009   PB, LS ČSAE, ČT      

Kongres 
2010 

9.1.20
10 

Praha, 
Vltavská 

EB 

PB, PO 
      

Stav přípravy Soustředění TM: 

Štáb: Barnat, Odstrčil 

Lektoři: Heller, Odstrčil M, Kuneš (není potvrzena délka pobytu a licence), Drexlerová 

Program: model z předchozích let 

Účastníci: přednost mají členové NRT do 20 let 

Ekonomické a org.zajištění: dosud není podepsaná smlouva s MŠMT o dotacích 

Stav přípravy Doškolovacího semináře, vč. doprovodných akcí: 

Lektoři: Fancelo/Selmi, cca 3 čeští lektoři 

Program: 

 Lektorský sbor  - EB 

 Doškolovací seminář – LN 

 Soustředění NRT, workshopy a indiv. lekce - LN 

 Školení funkcionářů - LS 

 Setkání soutěžních komisařů  -LS 

Ekonomické a org.zajištění (PB): připravuje se  

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

1. Zpráva o hospodaření v roce 2008 (PB) 
VR vzal na vědomí konečnou verzi zprávy o hospodaření včetně vyúčtování vybraných akcí, tj. Kongres, Soustředění 
TM, Doškolovací seminář, Vyhlášení výsledků TL (viz příloha č.1 a předává je k projednání prezidiu.  

2. Výběrového řízení na akce ČSTS v roce 2010 a IDSF 2011 (LS) 
E. Krejčík podal žádost o uznání přihlášky do výběrového řízení, která byla vyřazena pro formální chybu (stejně jako 
přihláška KD Kopřivnice). V pravomoci VR není poskytnutí výjimky z podmínek výběrového řízení a proto  

- VR předává tuto žádost prezidiu. 

- VR projednala návrh SK (viz příloha č.2), který byl zpracován bez vyřazených přihlášek. VR nemá 
připomínky k tomuto návrhu a předává jej prezidiu s doporučením schválit. 

3. Úpravy dokumentů 
Nebyly připraveny žádné návrhy na úpravy dokumentů 

4. Různé 

4.1. Žádost divize 01 z 9.3.2009 o řešení těchto problémů: 

4.1.1. Nasazování na MČR 10T 

Původní návrh M. Dvořáka prezidium neschválilo (PR05, bod 6.1.7). SK řeší tuto problematiku i z jiných hledisek a 
případný návrh na úpravu připraví na podzimní zasedání prezidia s termínem nabytí účinnosti 1.1.2010.  

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz

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


VR09S 
Volební období 10/2007 - 2011  

- 5/5  - 

4.1.2. Změna termínu nominace na MS-Y-LA 

Nominace na tuto soutěž jsou již provedeny a D11 tento návrh stáhla. 

4.1.3. Soustředění TM, Žinkovy 

Vzhledem k tomu, že tato akce je pro letošní rok již připravena, VR provede komplexní vyhodnocení možností využití 
grantových prostředků od MŠMT (reprezentace, Talentovaní mládež a SCM) od roku 2010 jako součást projednávání 
finančního plánu na rok 2010. 

UVR09-01 viz text 
Z. všichni členové VR 
T: rozpočet 2010 

4.1.4.  Úprava SŘ – přestávky mezi koly soutěže 

Bude řešeno až po projednání obdobného návrhu úpravy SŘ IDSF na IDSF AGM 2009 14.6.2009. 

UVR09-02 Příprava návrhů úprav SŘ v návaznosti na změny SŘ IDSF 
Z. LS, PO 
T: podzimní zasedání PR 

4.2. Stížnosti na hodnocení Mistrovství Prahy 2009, 25.4.2009 - TL dospělí LAT 

ČSTS obdržel stížnosti na hodnocení soutěže TL dospělých, která se konala jako Mistrovství Prahy 2009, 25.4.2009 
v Praze. Stížnosti se týkaly hodnocení, které obdržel pár T. Marek – M. Marková z TK Rytmus Bakov nad Jizerou a 
zaslali je TK Rytmus Bakov nad Jizerou a Radim Vajchr. VOP na základě podaných stížností požádal porotce, kterých 
se stížnost týkala (Krejčík, Němeček, Zelenka) o vyjádření k jejich hodnocení. Všichni odpověděli, že hodnotili dle 
pravidel IDSF a ČSTS a že stojí za svým hodnocením. 

VR se shodla na názoru, že naše legislativa neřeší podobné situace a pověřila VOP reagovat na tuto situaci 
vysvětlujícím článkem, který by veřejnosti objasnil, proč naše legislativa ponechává porotcům volnost v rozhodování a 
jak principy vyhodnocování eliminují extrémní hodnocení. 

UVR09-03 Vysvětlující článek ke stížnosti na hodnocení porotců 
Z. LN, konzultace PO 
T: ihned 

4.3. Dvořák – žádost o příspěvek na WCup ST, JAR 

Vzhledem k tomu, že se jedná o navýšení rozpočtu, VR předává tuto žádost prezidiu s návrhem řešit ji na konci roku 
podle výsledku hospodaření. 

4.4. Situace Dancetime x ČSTS 

Spor o vyrovnání vzájemných pohledávek není ukončen. ČSTS trvá na svém stanovisku z října 2008 i  v případě podání 
žaloby ze strany J. Laštovky.. 

Přílohy: 

1. Zpráva o hospodaření v roce 2008 vč. vyúčtování vybraných akcí 

2. Návrh na vyhodnocení výběrového řízení akcí ČSTS na rok 2010 a IDSF 2011 

3. Návrh hlasování delegátů ČSTS na IDSF AGM 2009 

Jednání bylo ukončeno ve 12:30 

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

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  
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