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Zápis 
z 6. schůze Výkonné rady ČSTS zahájené dne 14. 19. 2008 konferenčním jednáním (SKYPE) a dokončené zasláním 

závěrečných stanovisek dne 21.10.2008 

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 

MTF, Ústí nad L., 8.11.2008 (cE LA, MČR F, OMČR profi) dosud nedořešeno: 
0.3.3. Školící a doprovodné akce, ostatní - odpovídají - viz tabulka, ekonomika PB 

1. Lektorský sbor 

1.1. Závěry setkání lektorského sboru 5.9.2008, Praha 

1.2. Dlouhodobý plán činnosti 

2. Výběrové řízení 

2.1. Nové soutěže IDSF a IPDSC pro rok 2009 

2.2. Soutěže IDSF pro rok 2010 

2.3. Soutěže 2.kola VŘ na rok 2009 

3. Rozpočet 2009 

3.1. Nároky jednotlivých oblastí 

3.2. Žádosti o granty MŠMT: 
3.2.1. NRT 

3.2.2. Talentovaná mládež 

3.2.3. Sportovní centra mládeže 

4. Informační a PR oblast 

4.1. Ukončení spolupráce s DanceTime (PB, PO) 

4.2. Nová informační a PR strategie (PO) 

5. Reprezentace ČR - NRT (LN, PB) 

6. Úpravy dokumentů 

6.1. Soutěžní řád 

6.1.1. TL – započítávané soutěže 

6.1.2. Sestupování ze třídy B do třídy C 

6.1.3. Platnost postupových bodů 

6.1.4. Platnost postupových soutěží 
6.1.5. Přihlašování na MČR družstev 

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. 
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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 

UVR01-10 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.  

UVR02-03 Příprava projektu SCM uvnitř ČSTS 
Z: PO 
nT: dokončení po schválení tezí, 

30.11.2008 MŠMT 

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 

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 – ukončeno – viz bod 3 

UVR03-06 Archiv tv pořadů 

 Sekretariát si vyžádá pro archivní účely od ČT kopie všech letošních pořadů a projedná možnost jejich 
využití (i částečného) na portálu csts.cz. 

Z: PB (sekretariát) 
nT: VR07 

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 
nT: VR07 

UVR04-03 Lektorský sbor - koncepce činnosti – viz bod 1.1 a 1.2. Úkol (EB) splněn. 

UVR04-04 Spolupráce s DanceTime – viz bod 4.1 
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UVR04-05 Mediální výstupy (Press kit, Ročenka, Kalendář akcí) – návrhy realizace 

Práce dočasně pozastaveny do vyřešení vztahu k DanceTime – více viz bod 4.2 

UVR04-06 statistiky a prognózy z oblasti porotců 

 VOP zpracoval výhled počtu porotců, VR bude toto projednávat na dalším jednání. Úkol (LN) splněn. 

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

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

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

UVR05-01 Novoročenky a kalendáře 2009 
Z: PB 
T: 30.11.2008 

UVR05-02 Příprava dokumentu OŘ-A6 Informační systém k projednání v prezidiu 
Z: PB – znění v tezích, PO – 

paragraf.znění 
T: PR 

UVR05-03 Žádost Krejčík - doplnění podkladů (doložení pracovněprávních vztahů a formy a výše vyplácených částek) 
a předání případu DaSK (po jejím jmenování). 

Současně  VR ukládá sekretariátu (PB) bezprostředně po jmenování DaSK prezidiem předat DaSK všechny 
neuzavřené případy. 

 
Z: PB 
T: po jmenování DaSK 
 

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 18.10. Kroměříž TK Gradace 
Kroměříž 

ANO ANO ANO 16.10. 18.10.  

Formace, 

Profi 
Open 

8.11. Ústí n.L. KZ Ústí n.L. ANO ANO ANO   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  10.9. 14.9. Prague Open 
2008 

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

Po 
dojasnění 
podmínek 

GS 

ANO IDSF 1.10.  Czech Dance 
Open 2008 

O 1-2.11. Hradec 
Králové 

TŠ Krok HK ANO ANO  28.10.  HK Open 
2008 

CE 8. 11. Ústí n.L. KZ Ústí n.L.    19.10.  MTF 
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champ.LA 

MTF, Ústí nad L., 8.11.2008 (cE LA, MČR F, OMČR profi) dosud nedořešeno: 

- IDSF Central European LA 

o Pořadatel dosud neobdržel kompletní návrh poroty na cE-LA od IDSF, PO bude urgovat. 

o  Členové NRT dospělých LA odmítli nebo se omluvili až na pár Bocharov – Orthová. VR schválila 
návrh SK nominovat na tuto soutěž páry z NRT mládeže. 

- MČR formací  

o Z poroty se omluvili R.Janoud (nemoc) a E.Bartuňková (IDSF WCh Jun II). VSO bude nominovat 
porotce pro doplnění poroty na potřebný počet. 

- Otevřené mistrovství ČR profi: 

o Podle předběžných přihlášek se zúčastní soutěže v LA 8 párů, ve ST 7 párů.  

o Porota je zajištěna, čeká se na potvrzení účasti 

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 

DoškSem 5-7.9. Praha 

LN 

LS, EB, 
PB 

Ševčík ANO ANO    

Vyhlášení 
TL2008 

17.12.
2008 

Praha (Top 
hotel) 

PB, LS ČSAE, ČT     

TOP 
HVĚZDY 
aerobiku a 
sportovního 

tance 

Kongres 
2009 

3.1.20
09 

Praha, 
Vltavská 

EB 

PB, PO 
Ševčík     

Hl.lektor: H. 
Nietsche,D 

Kongres 2009, 3.1.2009, Praha 

- Místo konání: Praha, KD Vltavská 

- Hlavní lektor: Holger Nietsche (LA) 

- Další lektoři: tým M.Dvořákové, lektora pro ST zajišťuje EB, Odstrčil (novinky z IDSF a IPDSC) 

- Součástí bude:  

o semináře a ind.lekce pro členy NRT a případné další zájemce 

o setkání lektorského sboru 

�  vyhlášení Výročních cen za rok 2008 pro které 

� Plakety v obvyklém rozsahu zajistí sekretariát 

� VR navrhuje prezidiu pro kategorii Síň slávy A. Dvořáka 

� Kategorie hvězdy a Vycházející hvězdy bude mít nominace až po Ech ST, 20.12., tzn., že 
štítky pro plakety bude nutno připravit pro všechny nominované 

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

1.  Lektorský sbor 

1.1. Závěry setkání lektorského sboru 5.9.2008, Praha 
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VR vzala na vědomí závěry setkání lektorského sboru (EB) – viz příloha č.1 a odsouhlasené závěry zařazuje do návrhu 
dlouhodobého plánu činnosti lektorského sboru – viz bod 1.2 

1.2. Dlouhodobý plán činnosti 

VR po doplnění dle bodu 1.1 schvaluje Plán činnosti lektorského sboru na roky 2009-2011- viz příloha č.2 a ukládá EB 
zajistit jeho realizaci včetně nárokování prostředků při schvalování rozpočtu. 

Plnění tohoto úkolu bude sledováno ročně při hodnocení uplynulého období, které předkládá VR prezidiu. V průběžném 
sledování budou kontrolovány pouze úkoly vzniklé na základě žádosti EB na ostatní členy VR. 

2.  Výběrové řízení 

2.1. Nové soutěže IDSF a IPDSC pro rok 2009 

PO na základě úspěšného pořádání soutěží IDSF v ČR v roce 2008 (všechny letošní soutěže IDSF byly hodnoceny jak 
velmi úspěšné) zajistil pro rok 2009 přidělení dalších dvou soutěží IDSF International Open. VR navrhuje prezidiu 
jejich přidělení neuspokojeným žadatelům,  tj. organizátorům Brno Open 2009 a Prague Open 2009 

Pořadatelé Brno Open požádali o přidělení soutěží IDSF Open Youth, Junior II, Junior I, Juveniles – vše ST/LA, Senior 
I, II ST a IPDSC Open ST/LA jako součást Brno Open 2008. VR doporučuje prezidiu přidělení těchto soutěží 
schválit. 

2.2. Soutěže IDSF pro rok 2010 

VR předává prezidiu, s doporučením schválit, návrh SK přidělit soutěže IDSF International Open pro rok 2010 těmto 
žadatelům: 

IDSF Int. Open ST a LA – organizátoři Brno Open 2010 

IDSF Int. Open ST a LA – organizátoři Prague Open 2010 

Pořadatelé Czech Dance Open 2010 mají přiděleno přímo od IDSF soutěž IDSF European Championship LA. VR 
doporučuje prezidiu vzít toto přidělení na vědomí. Ekonom současně upozorňuje, že tento organizátor bude platit 
správní poplatky až po obdržení fa od IDSF. 

2.3. Soutěže 2.kola VŘ na rok 2009 

VR předává prezidiu návrh SK na přidělení vypsaných soutěží takto: 

MČR družstva – Znojmo, SVČ, 16.-17.5.2009 

3. Rozpočet 2009 

3.1. Nároky jednotlivých oblastí 

VR projednala návrh rozpočtu připravený PB a doplnila jej pro jednotlivé oblasti. Takto upravený návrh – viz příloha 
č.3, předává prezidiu k projednání. 

3.2. Žádosti o granty MŠMT: 

3.2.1. NRT 

Žádost obvyklým způsobem zpracovává PO. Termín podání na MŠMT je 30.11.2008. 

3.2.2. Talentovaná mládež 

Žádost obvyklým způsobem zpracovává PB. Žádost se podává na MŠMT cestou ČASPV. Termín podání na ČASPV je 
31.10.2008. 

3.2.3. Sportovní centra mládeže 

Žádost o finanční podporu na období 2009-2012 se podává na MŠMT do 30.11.2008.  

ČSTS bude projekt na tento grant podávat poprvé. VR schvaluje základní teze pro zpracování tohoto projektu – viz 
příloha č. 4 a ukládá PO jej dopracovat. Pokud bude návrh obsahovat vypsání výběrového řízení,  VR požaduje zkrátit 
dobu jeho přípravy a požádá prezidium o projednání bez přípravy. 
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UVR06-01 projekt Sportovních center mládeže  
Z: PO 
T: viz text 

4. Informační a PR oblast 

4.1. Ukončení spolupráce s DanceTime (PB, PO) 

PO a PB informovali VR o ukončení spolupráce s vydavatelem časopisu DanceTime. Od ukončení VR se nepodařilo 
najít shodná stanoviska a zejména požadavek vydavatele DanceTime na zvýšení ceny o 175% je neakceptovatelný.  

PO (odpovědný redaktor) připravil základní informaci na portál ČSTS. VR ukládá PB informovat kluby o vzniklé 
situaci s ukončením automatického dodávání časopisu DanceTime. PB upozorňuje, že členské příspěvky KČ na rok 
2009 byly již stanoveny a vybírají se. Jejich případnou úpravu bude možné řešit až v následujícím roce, případně 
vrácením části příspěvku na podúčet KČ. 

UVR06-02 informace pro kluby  
Z: PB 
T: ihned 

4.2. Nová informační a PR strategie (PO) 

VR ukládá odpovědnému redaktorovi zpracovat novou informační strategii, která zohlední vzniklou situaci. Pro rok 
2009 doporučuje omezit se na částku, která byla určena pro DanceTime. Pro případné výběrové řízení na dodavatele 
služeb v této oblasti, VR žádá prezidium o jmenování 3 členné komise pro rozhodnutí v tomto VŘ. Předsedou komise 
navrhuje PO. 

Rozšíření  UVR04-05 Mediální výstupy na Nová informační a PR strategie – vi text 
Z: PO 
T: 31.12.2008 

5.  Reprezentace ČR - NRT (LN, PB)  
PB informoval VR o omluvených a odmítnutých reprezentací. VR navrhne prezidiu toto zohlednit při žádostech 
reprezentantů o finanční příspěvky. 

6. Úpravy dokumentů 

6.1. Soutěžní řád 

6.1.1. TL – započítávané soutěže 

VR předává prezidiu k projednání návrh VSO na úpravu počtu započítaných soutěží do průběžného a celkového 
pořadí TL – viz příloha č. 5 

6.1.2. Sestupování ze třídy B do třídy C 

VR nedoporučuje prezidiu ke schválení tento tento návrh VSO, protože není systémové vracet páry do tzv. náborových 
tříd. Navíc by bylo třeba uzavřít třídu B pro body ze zahraničí (stejně jako u třídy A), což by snížilo zájem o start na 
zahraničních soutěžích a v návaznosti na to i účast zahraničních párů u nás. 

6.1.3. Platnost postupových bodů 

VR souhlasí s návrhem VSO na platnost postupových bodů a počtu finále na 2 roky (rok získání třídy se nepočítá) a 
předává jej prezidiu k projednání. Toto opatření upřednostní páry, vykazující výkonnostní růst.   

6.1.4. Platnost postupových soutěží 

VR souhlasí s návrhem VSO na změnu podmínek platnosti postupových soutěží. Soutěž by měla být platná, pokud 
podle schválených propozic a startovní listiny v okamžiku jejího uzavření na portálu ČSTS splňuje podmínku 
postupových soutěží. Pokud podmínka postupových soutěží pak není při soutěži splněna, body ze soutěže se počítají, 
neuděluje se ale žádná účast ve finále. Toto opatření má za cíl poskytnutí jistoty párům, které jedou i na méně obsazené 
soutěže. VR předává návrh prezidiu k projednání. 
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6.1.5. Přihlašování na MČR družstev 

VR nesouhlasí s návrhem VSO na úpravu SŘ, která by požadovala přihlašovat v termínu uzávěrky i náhradní páry a 
ukládá VSO, aby toto řešil v rámci své pravomoci zveřejněním tohoto požadavku v propozicích soutěže. VSO 
s názorem VR souhlasí. 

Přílohy: 

1. Lektorský sbor – závěry setkání dne 5.9.2008 

2. Plán činnosti lektorského sboru na roky 2009-2011 

3. Rozpočet 2009 - návrh 

4. Projekt Sportovních center mládeže - teze 

5. SŘ, př.č.8 Taneční liga – započítávané soutěže 

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

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  


