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ze 3. schůze Výkonné rady ČSTS dne 14. 4. 2008 v Litoměřicích 

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. Doškolovací seminář 2008 - LN (porotci, trenéři a NRT), LS (funkcionáři), EB (lektorský sbor) 

2. Soustředění TM, Žinkovy, 20.-26.7.2008 

3. Nová informační a PR strategie 

4. Programové prohlášení 

Oblast organizace administrativních činností a sekretariát 

Divize a kolektivní členové 

Ekonomická oblast 

Oblast marketingu a PR 

5. AGM IDSF -PO 

6. Různé 
6.1. MS LA - Melbourne - nominace s ohledem na ceny letenek 
6.2. Kvasnička - ostaršení páru Mlynář - Halířová 
6.3. Dvořák M. - příspěvek na cestovné 
6.4. Buryan - pozvání a žádost o příspěvek na oslavu 50 let klubu 

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

Jednání bylo zahájeno v 11:00. 

0. Kontrola úkolů 

0.1. Úkoly prezidia 

UPR02-01 Dořešit porotování seniory  
Z: Siegel 
T: PR03 

0.2. Úkoly VR 

UVR25-03 Neoprávněné používání loga ČSTS, zpracování nového grafického manuálu.  

Připraveno, rozeslat členům VR a dát na web 
Z: PB 
nT: VR04 

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

UVR01-02 Převzetí a aktualizace projektu Small Europe. 

Samostatně provedou PO a LS, o případnou pomoc požádají Tomáše Hellera. 
Z: LS 
nT: VR04 

UVR01-03 Vyhodnocení projektu Juniorské formace a jeho zavedení do praxe 

a) Vyhodnocení 1.ročníku provede LS. 
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b) Uspořádání 2. ročníku (2008) projedná s pořadatelem PB 

c) Další ročníky - do Výběrového řízení jako součást MČRdr. - viz bod 3 - splněno 

d) Návrhy na úpravu SŘ, př.č.7 - viz bod 5.1.3 - splněno 
Z: a) LS, b) PB 
nT: a) nVR04, b) ihned 

UVR01-04 Programové prohlášení - návrhy konkrétních realizačních opatření 
Z: ALL 
nT: VR03 

UVR01-05 Rozpočet oblastí činnosti. Úkol splněn. 

UVR01-06 Kalendář - plán práce VR - schválen - viz příloha č.1. Úkol (PO) splněn. 

UVR01-07 Složení komisí - dosud není sestavena DaSK, ostatní splněno. 

VR projednala návrh PB: Maršálek (předseda), Machátová, Henzélyová L. a doporučuje jej prezidiu ke schválení. 
Z: PB 
T: PR03 

UVR01-08b Návrh úprav dokumentů pro zavedení soutěžní kategorie profesionálů - paragrafové znění. Úkol (PO) 
splněn. 

UVR01-09 Jmenovací dopis novým čestným členům a informace pro všechny čestné členy. Úkol (PB) splněn. 

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

Z: PO,PB 
nT: VR04 

UVR01-11b Návrh úpravy SŘ pro přechod A-M v kategoriích seniorů - paragrafové znění. Úkol (PO) splněn. 

UVR01-12 Stanovisko a případná doporučení SK k nárhům P. Kotiny. 

SK připravuje návrhy na zohlednění úprav bodování v návaznosti na složení porot. 
Z: LS 
nT: VR04 

UVR02-01 Zajištění koordinace MČR dr a IDSF IO Zabrze a ČP-JF 

TK1976 Most požádal o vrácení termínu z důvodu kolize s ME formací. Najít přijatelné řešení (jednání s 
PTT) 

Z: LS 
T: ihned 

UVR02-02 Odpověď na žádost J. Krtičky o IDSF Open: 

a) doložit splnění pravidel výběrových řízení - splněno 

b) předběžně informovat IDSF  

Předán návrh smlouvy a platební předpis. PO pošle oficielní přihlášku IDSF s tím, že pokud by došlo k 
neschválení prezidiem v červu 2008, oznámíme IDSF zrušení této soutěže. 

Z: PO 
T: ihned 

UVR02-03 Uzavření akce Kongres 2008 - včetně vyhl.TL na plese 12.1.08. Všem účastníkům byly rozelsány DVD, 
zpráva bude uložena na sekretariátu. Úkol (EB,PB) splněn. 

UVR02-03 Příprava projektu SCM uvnitř ČSTS 
Z: PO 
T: VR05 

UVR02-04 Licence trenérů - návod - zajistit zveřejnění a uvedení do praxe . Úkol (EB) splněn.  

UVR02-05 Úprava IS - přihlašování na soutěže - příprava řešení 
Z: LS, PB 
nT: VR04 

UVR02-06 Soutěže pro RL - zveřejnění. Úkol (LS) splněn. 

UVR02-07 Zahraniční školení pro licence - zveřejnění. - LN oznámí ihned splnění. 
Z: LN, PB 
T: ihned 
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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 O.K.  

ST 23.2. Třinec Werkdance ANO ANO 8.12.07 21.2.08 O.K.  

10T 15.3. Roudnice 
n.L. 

Protaz ANO ANO 4.11.07 13.3.08 O.K. Oprava 
výsledků 
zveřejněna 

Družstva 

ČP Jun.F 

10./11.5. Ostrava TTT 
Vítkovice 

ANO ANO ANO   (CP jf bude 
samostatně) 

Formace, 

Profi 
Open 

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 ANO ANO ANO 3.4.08 O.K Brno Open 

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

GS,IO/O 4/6.10. Ostrava TTT 
Vítkovice 

Připravena     Czech Dance 
Open 

O 1-2.11. Hradec 
Králové 

TŠ Krok HK Připravena     HK Open 
2008 

CE 
champ.LA 

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  ANO 

 

Kongres 

- vyhl.TL 
12.1. 

Praha, ND 
Vinohrady 

LS, PB Laštovka      

SoustřTM 
20-
26.7. 

Žinkovy PB       

DoškSem 5-7.9.  LN,LS       

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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1. Doškolovací seminář 2008 - LN (porotci, trenéři a NRT), LS (funkcionáři), EB (lektorský sbor) 

VR nesouhlasila s návrhem spojení akce se soutěží Prague Open z těchto důvodů: 

- aby školení bylo závazné, termín musí být zveřejněn půl roku před konáním 

- zvýhodnění pořadetelů Prague Open před ostatními pořadateli soutěřží IDSF 

2. Soustředění TM, Žinkovy, 20.-26.7.2008 

Trenéři: ST - Heller, Odstrčil M., LA, T. Drexler, J. Kuneš 

VR upozorňuje, že navržení trenéři musí mít trenérské licence ČSTS. PB projedná s J. Kunešem dokončení KS, které 
J.Kuneš absolvoval, ale zatím neuzavřel. 

3. Nová informační a PR strategie 

- náš vztah k DanceTime - PB 

- vzájemné info ČSTS- DANCETIME - loga 

- náplň jednotlivých rubrik webu, osobní stránky 

4. Programové prohlášení 

Pro jednotlivé oblasti byly pro rok 2008 převzaty tyto náměty: 

Oblast organizace administrativních činností a sekretariát 

- Udržování chodu sekretariátu a aktualizace IS podle nově vzniklých potřeb - úkol je trvalého charakteru a 
nebude samostatně sledován 

- modernizace webové stránky ČSTS - práce byly zahájeny již koncem loňského roku novým webmasterem a 
modernizace průběžně pokračuje s plánovaným ukončením koncem roku 2008 

Divize a kolektivní členové 

- zaktivizování činnosti divizí v neadministrativních oblastech činnosti : 

o do programu jednání prezidia zařadit bod "Informace o činnosti divizí" 

- zapojení divizí do IS v jejich oblastech činnosti 

o informace o aktualizaci stránek divizí automaticky zařadit do rubriky "aktuální informace" 

o informovat ostatní divize - automatické zprávy typu divize2divize 

- metodická pomoc KČ při přechodu na podvojné účetnictví - současné znění zákona o účetnictví posouvá 
hranici pro povinné účtování na 3.mil. Kč. Většina KČ této částky nedosahuje a postačuje daňová evidence. 
Do doby případné změny zákona se úkol pozastavuje. 

UVR03-0x Do programu jednání prezidia zařadit pravidelný bod - činnost divizí 
Z: PO 
T: PR03 

UVR03-0x doplnění IS o automatické generování informací o aktualizaci stránek divizí 
Z: PB 
T: PR03 

Ekonomická oblast 

- zajistit pro financování činnosti divizí prostředky na krajské a regionální úrovni - uložit všem divizím připravit 
projekty pro grantová řízení na úrovni regionů, krajů a měst pro rok 2009. Termíny pro podání projektů jsou 
většinou 31.10.2008 

- zajištění investičních prostředků od ČASPV 

o připravit projekt náhrady digitálních porotcovských tabulek v roce 2009 

- zajistit prostředky pro oblast péče o talenty a prezentaci tanečního sportu 

o příprava projektu sportovních center mládeže pro léta 2009-2012 - viz UVR02-03  

o vytvoření nové kapitoly v návrhu rozpočtu 2009 na interní granty v těchto oblastech a vypsání 
odpovídajícího výběrového řízení  
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UVR03-0x Projekt náhrady digitálních porotcovských tabulek 
Z: LS 
T: VR05 

UVR03-0x Nová kapitola v rozpočtu 2009 na interní granty 
Z: PB 
T: VR05 

Oblast marketingu a PR 

- rozšíření spolupráce s ČT: 

o pravidelně informovat ČT - redakci sportu o všech významných soutěžích ČSTS (MČR, IDSF) 

o založit archiv televizních pořadů vysílaných ČT a dalšími televizními stanicemi 

- rozšíření spolupráce na společných projektech s ČASPV a jejími SPS - pro letošní rok je dohodnuta spolupráce 
na těchto akcích: 

o květen, Kladno 

o červen, Olomouc 

- vyřešení postavení TN v rámci informačního toku - viz úkol UVR01-10 

UVR03-0x Kalendář soutěží pro ČT 
Z: PO 
T: ihned 

UVR03-0x Archiv tv pořadů 
Z: PB (sekretariát) 
T: VR05 

Ostatní oblasti budou předmětem jednání další VR 

5. AGM IDSF -PO 

Delegace: P. Odstrčil (účastní se jako člen prezidia IDSF), L. Novotný, E. Bartuňková 

Stanovisko k návrhům: 

1. Finsko - porotci IDSF musí mít zkoušku z katalogu figur 

U nás všichni splňují, ale není to trochu málo? Tato otázka je řešena v projektu Taneční akademie IDSF a 
licenčním systému - nesouhlasíme s tak mírným návrhem. 

2. USA, 1. návrh - Competition rules - vypustit texty, které jsou v Dress regulation. 

Je to správná formální úprava, měla by být ale řešena v návrhu nového Rule book - souhlasíme s návrhem. 

3. USA, 2. návrh - Dress Regulation - dát pravomoc chairmanovi okamžitě diskvalifikovat páry 

Zatím řešeno v pokynech sportovního ředitele IDSF - souhlasíme se současným zněním pokynů, které je však 
třeba zapracovat do regulérních pravidel.  

4. USA, 3. návrh - Dress Regulation - pro kontrolu oblečení žen a dívek mít zvláštní komisařku. 

Mělo by platit i obráceně, ale dokážeme to i bez tohoto opatření - nesouhlasíme 

5. USA, 4. návrh - Soutěžní řád, pravidlo 8 - na titulárních soutěžích poskytnout zámořským párům ubytování  na 
3 noci a pro Juniory a mládež další samostatný pokoj. 

Souhlasíme u zámořských párů a u Mládeže a Juniorů 10T, nesouhlasíme u Mládeže a Juniorů mimo 10T, 
kde to považujeme za nepotřebné - 2 pokoje pro 2 páry vše řeší dostatečně 

6. Rusko, 1. návrh - Soutěžní řád - nové věkové kategorie - Juv 1 - do 9 let, Juv 2 - 10/11let, Jun 1 - 12/13 let, Jun 
2 - 14/15/16 let, Y - 17/1/19/20 let, A - od 21. Prezidium IDSF tento návrh podporuje, protože odpovídá 
ostatním sportovním odvětvím, ale navrhuje zavedení až od roku 2011, protože jsou již nasmlouvovány MS a 
ME. 

Souhlasíme, ale navrhujeme postupné zavedené, tak jak kategorie "odrůstají", aby nedocházelo k vracení do 
nižších kategorií. 

7. Rusko 2. návrh - Soutěžní řád - Mistrovství světa a Evropy v 10 tancích - umožnit start dvou párů z každé 
země a uspořádat tyto soutěže ve dvou dnech. 
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Soutěže by byly podstatně náročnější a bylo by nutno zvažovat systém soutěžení - postupování v součtu 
ST+LA, nebo samostatně ST a samostatně LA. Navrhujeme počkat až na výsledek pilotního projektu soutěží 
IDSF Open 10T. 

8. Prezidium,  1. návrh - Soutěžní řád - 2 sponzoři na každého člena páru (dosud platí 2 sponzoři na pár) 

Souhlasíme s návrhem. 

9. Prezidium, 2. návrh - Soutěžní řád - zákaz liftů u párů 

Považujeme za formální chybu, že tento zákaz je jen u formací a u párových soutěží jen jako pokyn pro 
porotce ze školení porotců IDSF - souhlasíme  

10. Prezidium, 3. návrh - Soutěžní řád - zavedení kategorie IDSF Rising Stars 

Souhlasíme, navrhujeme omezení pro TOP50. 

11. Prezidium, 4. návrh - Soutěžní řád - Finále 10T jen jeden solo tanec - fixně Q a JI 

Souhlasíme. 

12. Prezidium, 5. návrh - Stanovy- formální úprava definic organizací - čl.4 a 9 

Souhlasíme s návrhy úprav obou článků. 

6. Různé 

6.1. MS LA - Melbourne - nominace s ohledem na ceny letenek 

LS připraví návrh na možnosti nominace s ohledem na co nejdřívější možnost zakoupení letenek a tím jejich nižší ceny. 

UVR03-0x Nominace na MS LA, Melbourne, __. 12. 2008  
Z: LS 
T: ihned 

6.2. Kvasnička - ostaršení páru Mlynář - Halířová 

VR souhlasí s návrhem SK a předává žádost prezidiu ke korespondenčnímu projednání s doporučením výjimku 
schválit. 

6.3. Dvořák M. - příspěvek na cestovné 

Cesta na WCup ...... po doložení cestovních dokladů se žádost zařadí do využití reprezentačních prostředků, případně 
prostředků, které prezidium dodatečně odsouhlasí na nestátní reprezentaci. 

UVR03-0x Informace o rozhodnutí VR Martinovi Dvořákovi a zařazení do projednání prezidia 
Z: PB 
T: ihned 

6.4. Buryan - pozvání a žádost o příspěvek na oslavu 50 let klubu 

VR oceňuje dlouholetou činnost TK TŠ Starlet. Blahopřejný dopis předá vedení klubu LS osobně při oslavách. 

UVR03-0xa Blahopřejný dopis TK TŠ Starlet k 50. výročí vzniku  
Z: PB 
T: do termínu akce (23.5.2008) 

UVR03-0xb Oficielní účast na oslavě a předání blahopřejného dopisu   
Z: LS 
T: do termínu akce (23.5.2008) 

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

Jednání bylo ukončeno v 16:30. 

Zapsal: Odstrčil 

Tisková zpráva z jednání: Odstrčil 

Rozdělovník:  
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� 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 

 


