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Zápis 
z 10. schůze Výkonné rady ČSTS dne 7. 6. 2009 v Brně 

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 
Jedná se o TLS pro 2.polovinu roku.  

Z: LS 
T: průběžně 

0.2. Úkoly VR 

UVR02-03, 06-01 SCM uvnitř ČSTS.  
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: VR11 

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

UVR07-05 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: VR11 

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 
nT: VR11 (PR08) 

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: VR11 

UVR09-01 komplexní vyhodnocení možností využití grantových prostředků od MŠMT (reprezentace, Talentovaná 
mládež a SCM) od roku 2010 jako součást projednávání finančního plánu na rok 2010. 

Z: všichni členové VR 
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T: rozpočet 2010 

UVR09-02 Příprava návrhů úprav SŘ v návaznosti na změny SŘ IDSF a nasazování na MČR 10T 
Z: LS, PO 
T: podzimní zasedání PR 

UVR09-03 Stížnost na hodnocení TL Praha25.4.2009 -Vysvětlující článek ke stížnosti na hodnocení porotců 
Z: LN, konzultace PO 
T: ihned 

UVR09-03 Vysvětlující článek ke stížnosti na hodnocení porotců – nové projednání celé situace viz bod 2. 
 

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 – správní poplatky zaplaceny, přihláška bude předána prezidiu k rozhodnutí v rámci 
výběrového řízení 2009 s doporučením schválit. 

 

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, 
Vltavská 

LN 

LS, EB, 
PB 

      

Vyhlášení 
TL2009   PB, LS ČSAE, ČT      

Kongres 
2010 

9.1.20
10 

Praha, 
Vltavská 

EB 

PB, PO 
      

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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1. Kontrola přípravy PR07 
VR zkontrolovala, jak jsou připraveny jednotlivé body jednání a upřesnila svá stanoviska. 

2. Stížnosti na hodnocení Mistrovství Prahy 2009, 25.4.2009 - TL dospělí LAT 
VR se znovu vrátila k projednání situace uvedené v zápise VR09S a seznámila se s dalšími informacemi. Na základě 
toho pak rozhodla, že 

a) Připravený článek nedostatečně vysvětluje vzniklou situaci a je třeba jej upravit a doplnit. 

b) S okamžitou platností pozastavuje Evženovi Krejčíkovi licenci porotce tř. I do 31.12.2009 (PRO: PO, PB, LS, 
EB, ZDR6EL SE: LN)  

c) Ve smyslu Statutu komise rozhodčích (OŘ A10) ukládá VOP posoudit vzniklou situaci i řešit další obdobné 
případy v rámci pravomocí této komise. K tomu je možné využít statistických dat z programu DANCE.  

d)  Ukládá VOP, aby ve spolupráci s LS připravil návrh úprav SŘ, která by ukládala porotcům povinnost podat 
vysvětlení v případě podstatně odlišného hodnocení přímo při soutěži (žádost odborného dozoru, vysvětlení 
před ostatními členy poroty, odmítnutí sankcionovat ).  

V tomto smyslu se doplňuje UVR09-03. 

3. Návrh hlasování na IDSF IGM 2009 
VR doplnila tato chybějící stanoviska a předloží je prezidiu k projednání. 

Předkladatel Princip návrhu  Doporučené 
stanovisko 

Prezident Vize 2012 – sloučení sportovně tanečních oborů pod jednu střechu ANO 

Sportdirector Pravidla oblékání pro porotce (business look) ANO 

 Povinně neveřejné hodnocení ANO 

Rusko Změna kategorií Juniorů 2 na 14- 16 let a Youth na 17-20 let, zavést postupně ANO 

4. Vyřazení DKP 
VR schválila vyřadit z používání tyto předměty: 

- diktafon M627V, ev.č. 1689 

- mobilní telefon, ev.č. 4499 

5. Rozsudek KS Ústí nad Labem v případě A. Novák vs. ČSTS 
PB informoval VR o rozsudku KS Ústí nad Labem v případě A. Novák vs. ČSTS. KS rozhodl ve prospěch ČSTS a 
rozhodnutí nabylo právní moci. V této kauze vystupoval proti ČSTS i p. Mgr. T. Stano (jako obhájce p. Nováka). 
Jednání obou našich členů poškodilo jméno ČSTS. 

Vzhledem k závažnosti celé kauzy a nedostatku času se VR vrátí k tomuto bodu na dalším jednání.  

 

Jednání bylo ukončeno ve 10:55 

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

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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