
VR05 
Volební období 10/2007 - 2011  

- 1/5  - 

Zápis 
z 5. schůze Výkonné rady ČSTS zahájené dne 20. 7. 2008 v Žinkovech dokončené 7.9.2008 v Praze 

Přítomni: Barnat (PB), Bartůňková (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. Programové prohlášení - 3. část 

2. Strategie informační oblasti, PR a spolupráce s DT 

2.1. Spolupráce s DanceTime (DT) 

2.2. Mediální výstupy 

3. Úpravy dokumentů 

3.1. Soutěžní řád 

3.2. OŘ-A6 Informační systém 

4. Různé 

4.1. Krejčík - dopis s žádostí o přehodnocení výběrového řízení 

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

0. Kontrola úkolů 

0.1. Úkoly prezidia 

Nejsou uloženy. 

0.2. Úkoly VR 

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

Informace pro používání loga jsou na webu. Dále bude řešeno používání loga na soutěžích a úprava 
podmínek VŘ. 

Z: PB 
T: 31.12.2008 

UVR01-01 Podpora vzniku Evropské federace tanečního sportu. 

PO podepsal žádost evropských členů IDSF o založení evropské federace tanečního sportu. K žádosti se v 
době AGM IDSF připojilo celkem 25 zemí, např. Německo, Polsko, Rakousko, Rusko, Litva, ... , v současné 
době ještě např. Itálie. 

Z: PO 
T: do založení EDSF 

UVR01-02 Převzetí a aktualizace projektu Small Europe – úkol zastaven. 

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

Vyhodnocení viz příloha č.1. Úkol (LS) splněn. 

UVR01-04 Programové prohlášení - návrhy konkrétních realizačních opatření viz příloha č.2 a bod č.1. Úkol ukončen. 

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 - viz 
bod 2. 
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UVR01-12 Stanovisko a případná doporučení SK k návrhům P. Kotiny – zařazeno do plánu SK. 

UVR02-03 Příprava projektu SCM uvnitř ČSTS 
Z: PO 
nT: VR06 

UVR02-05 Úprava IS - přihlašování na soutěže - příprava řešení 

- VR schválila návrh LS na úpravu modulu přihlašování na soutěže, který řeší: 

o Termíny pro přihlašovací proceduru (uzávěrka přihlášek, poslední změna propozic, možnost 
odhlášení) 

o Pravomoci k provádění změn  

Úprava bude zpracována tak, aby veškeré úpravy IS byly zpracovány tak, aby se funkcionáři  a soutěžní 
komisaři mohli seznámit na doškolovacím semináři. Účinnost systému bude od 1.1.2009 (termín a) 

Kontrola účinnosti přijatých opatření bude provedena v 06/2009 (termín b) 

- VR schválila návrh na doplnění přihlašovacího formuláře o souhlas s „všeobecnými podmínkami předání 
organizátorských práv a povinností“. Ty se musí zpracovat!!!!!!! (termín a) 

Z: LS, PB 
T: a) 31.12.2008,b) 30.6.2009 

UVR02-07 Zahraniční školení pro licence - zveřejněno. PR schválilo odsunutí termínu jmenování  poroty pro MČR a 
IDSF na rok 2009 na 5.9.2008. Úkol (LN) splněn . 

UVR03-02 doplnění IS o automatické generování informací o aktualizaci stránek divizí 

Doplnění je možno provést, bude zařazeno do plánu upgradů IS s termínem 31.8.2008 
Z: PB 
nT: 31.12.2008 

UVR03-03 Projekt náhrady digitálních porotcovských tabulek – současně používaný systém Top Turnier má licenci 
prodlouženou do 31.8.2009. Projekt bude řešit 

o Systémové požadavky na HW a SW 

o Používání na soutěžích TL a pA 
Z: LS 
nT: 31.12.2008 

UVR03-04 Nová kapitola v rozpočtu 2009 na interní granty – vedoucí všech oblastí připraví návrhy rozpočtu na rok 
2009 na svou oblast včetně možných grantů MŠMT 

Z: LS, EB, LN 
T: VR06 

UVR03-06 Archiv tv pořadů 
Z: PB (sekretariát) 
nT: VR07 

UVR03-07 Nominace na MS LA, Melbourne, 14. 12. 2008. Nominace byla 1.7.2008 uzavřena. 

UVR04-01 Doškolovací seminář - organizační a ekonomické zajištění, včetně akcí soutěžní oblasti a lektorského sboru. 

 Akce proběhla úspěšně. Pro uzavření úkolu zbývá vypracovat zhodnocení akce, ekonomické vyhodnocení a 
závěry setkání lektorského sboru 

Z: PB, LN, LS, EB 
T: VR06 

UVR04-02 Doškolovací seminář - plán a realizace workshopů a ind.lekcí (LN) - splněno 

UVR04-03 Lektorský sbor - koncepce činnosti 

 Na setkání lektorského sboru projednán návrh, který bude dopracován a znovu předložen VR 
Z: EB 
T: VR06 

UVR04-04a,b –viz bod 2.1 

UVR04-05 Mediální výstupy (Press kit, Ročenka, Kalendář akcí) – návrhy realizace 

Práce dočasně pozastaveny do vyřešení vztahu k DanceTime – více viz bod 2.2 
Z: PO 
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T: VR06 

UVR04-06 statistiky a prognózy z oblasti porotců 
Z: LN 
nT: VR06 

UVR04-07a) Kvalifikační studia - profily absolventů 

 Lektorský sbor prodiskutoval návrh PO, po doplnění bude zařazen do komplexu materiálů pro další 
zpracování náplně studií. Úkol splněn. 

UVR04-07b) Kvalifikační studia - návrhy učebních materiálů a pomůcek pro KSIII 

 Bude zpracováno jako závěr ze setkání lektorského sboru. 
Z: EB 
nT: VR07 

UVR04-08 Mistrovství ČR profi 2008 

 Akce zajišťovaná jako součást MTF Ústí nad L. (LN) 

UVR04-09 Členská základna profi a její soutěžní systém 
Z: LN 
nT: VR07 

UVR04-10 Koordinace IDSF Open HK, 1-2.11.2008 s TL a pA (DSP Kometa Brno). TL a pA přesunuta na 9.11.2008. 
Vyřešeno. 

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 

ČP Jun.F  Kroměříž TK Gradace 
Kroměříž 

      

Formace, 

Profi 
Open 

8.11. Ústí n.L. KZ Ústí n.L.      MTF 

0.3.2. IDSF - odpovídá LS a PO 

Akce 
Organizátor Smlouva 

Porota a program Uzavření 
startovní 
listiny 

Hlášení 
OD 

Poznámka 
Druh Datum Místo předloženy Schváleny 

IO/O 13/14.9. Praha Index Praha Odeslána ANO ANO    Prague Open 

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

Po 
dojasnění 
podmínek 

GS 

ANO IDSF   Czech Dance 
Open 

O 1-2.11. Hradec 
Králové 

TŠ Krok HK ANO ANO    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 Odpově
dný člen 

VR 

Organizátor 
Plán 

Vyhodnoc
ení 

Vyúčtov
ání 

Poznámka 
Druh Datum Místo Externí Smlouva 

SoustřTM 
20-
26.7. 

Žinkovy PB ČASPV ANO ANO   
Grant 

schválen 
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DoškSem 5-7.9. Praha 

LN 

LS, EB, 
PB 

Ševčík ANO ANO    

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

1. Programové prohlášení - 3. část 

VR se na tomto jednání zabývala soutěžní oblastí a NRT. 

VR projednala a schválila  návrh úkolů pro tyto oblasti předložený LS – viz př.č.2 a vrátí se k nim začátkem roku 2009. 

2. Strategie informační oblasti, PR a spolupráce s DT  

2.1. Spolupráce s DanceTime (DT) 

Po dlouhodobějších jednáních a korespondenci, která se týkala obsahu TN a formy spolupráce s redakcí DT, se dohodli 
obě strany na vzájemném setkání, které by mělo situaci dořešit a které se uskutečnilo v Žinkovech 22.7.2008. Pro 
jednání obě strany připravili podklady – viz př.č. 3 a 4. Po vyjasnění sporných stanovisek došlo k vzájemné dohodě, 
která zahrnovala: 

a) Čtyřstrana „Taneční noviny“ bude nahrazena 2 stránkami označenými  „Zpracováno ve spolupráci s ČSTS“. 
Témata těchto rozsáhleji zpracovaných textů budou dohodnuta předem a bude je zpracovávat redakce 
DanceTime za spolupráce odpovědného redaktora ČSTS, který má rozhodující slovo. 

b) Oficielní informace (zápisy, rozhodnutí,…) budou zveřejňovány na webu ČSTS a v DanceTime bude 
upoutávka na tyto texty pod hlavičkou „Expresně z webu“. Zpracovávat bude odpovědný redaktor ČSTS 

c) Reklamy porotců a trenérů tanečního sportu budou rozděleny na dvě stránky, z nichž stránka s reklamami 
trenérů a porotců s licencí ČSTS budou na jedné straně, která bude označena „Porotci a trenéři s licencí ČSTS“ 

d) Snížení rozsahu ze 4 stran na 2 strany pokryje zvýšení ceny požadované DanceTime. 

Tuto dohodu obě strany v závěru jednání akceptovaly. 

V průběhu měsíce srpna došlo k další korespondenci, týkající se fakturace a neplnění smlouvy ze strany DanceTime a 
nebyly ani respektovány dohody ze Žinkov při přípravě dalšího čísla a ČSTS obdržela výpověď smlouvy, ze strany 
DanceTime. Pro řešení vzniklé situace jsme svolali jednání na 5.9.2008 v Praze, na kterém došlo k úplné roztržce mezi 
redakcí DanceTime a PO. Závěr jednání byl jednoznačný – bylo dohodnuto ukončení smluvního vztahu mezi ČSTS a 
vydavatelem DanceTime. V urovnání vzájemných finančních požadavků k žádné dohodě nedošlo. Pro možnost dalších 
případných jednání PO nabídl znovu dohodu ze Žinkov, redaktoři DanceTime nabídli možnost nepravidelného 
zveřejňování textů připravených ČSTS s tím, že nabídku upřesní. 

VR vzala na vědomí výsledky obou jednání a 

-  pověřila PO dalším jednáním o případných nových návrzích DanceTime 

- pověřila PB dořešit vzájemné finanční nároky 

- uložila připravit novou informační strategii v případě neakceptovatelných nových návrhů DanceTime. 

- Stanovila konečný termín pro uzavření této záležitosti následující zasedání VR.  

Pokračování UVR04-04 viz předchozí text 
Z: PO, PB 
T: VR06 

2.2. Mediální výstupy 

VR pozastavuje dosavadní návrhy na navržené mediální výstupy do doby vyřešení nebo ukončení spolupráce 
s DanceTime. Protože je však nutné již připravit novoročenky a kalendáře na rok 2009, ukládá PB přípravu těchto 
materiálů v rámci plánovaných prostředků na PR. 

UVR05-01 Novoročenky a kalendáře 2009 
Z: PB 
T: 30.11.2008 
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3. Úpravy dokumentů 

3.1. Soutěžní řád 

VR projednala návrh VSO na úpravu bonifikace na soutěžích TL – viz př..č.6 a předává jej prezidiu ČSTS 
s doporučením schválit s účinností od zahájení TLD2009. 

3.2. OŘ-A6 Informační systém 

Dokument je třeba aktualizovat dle nového složení orgánů ČSTS 

UVR05-02 Příprava dokumentu k projednání v prezidiu 
Z: PB – znění v tezích, PO – 

paragraf.znění 
T: PR 

4. Různé 

4.1. Krejčík - dopis s žádostí o přehodnocení výběrového řízení 

Sekretariát vyžádá doklady o  pracovněprávních vztazích, způsobu a velikosti úhrady a připraví veškeré podklady pro 
předání DaSK. 

UVR05-03 Doplnění podkladů a předání případu DaSK (po jejím jmenování) 
Z: PB 
T: po jmenování DaSK 

Přílohy: 

1. Český pohár juniorských formací – vyhodnocení akce 

2. Programové prohlášení – soutěžní oblast 

3. Spolupráce s DanceTime – návrh ČSTS s komentáři DanceTime 

4. Spolupráce s DanceTime – návrh DanceTime 

5. SŘ, př.č.8 TL – úpravy bonifikace 

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

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  


