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Zápis 
ze 7. schůze Výkonné rady ČSTS konané dne 2.1.2009 v Praze 

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 činnosti VR v roce 2008 (PO) 

2. Zpráva o hospodaření v roce 2008 (PB) 

3. Nová informační a PR strategie (PO) 

4. Poroty pro MČR a IDSF – výhled pro roky 2009-2011 (LN) 

5. Úpravy dokumentů (dle oblastí) 

5.1. Kvalifikační řád 

5.2. Organizační řád 

6. Plán činnosti PR a VR na rok 2009 

7. Různé 

7.1. Dopis Z. Landsfelda 

7.2. IPDSC – AGM 2008 

7.3. TK Hlinsko – žádost o dotaci 

7.4. Zahraniční akce pro porotce 

7.5. Zahraniční akce pro RL ČR 

7.6. Nominační termíny 

7.7. IDSF AGM 

7.8. Nová směrnice pro AD 

7.9. Informace o používání dodatku „o.s.“ u názvů občanských sdružení - zrušení 

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

0. Kontrola úkolů 

0.1. Úkoly prezidia 

UPR05-01 Zajištění chybějících TLS – bude zajišťovat LS průběžně, dále nesledovat. 

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 
nT: PR06 

UVR01-01 Podpora vzniku Evropské federace tanečního sportu – trvalý úkol PO v IDSF, dále nesledovat jen podávat 
případné nové informace.  



VR07 
Volební období 10/2007 - 2011  

- 2/6  - 

UVR02-03, 06-01 SCM uvnitř ČSTS. Projekt dokončen a předán na MŠMT. Obhajoba proběhne 23.1.2009. Další 
projednávání, případně realizace až po projednání na MŠMT. 

Z: PO 
T: obhajoba 23.1.2009, pak informace pro 

VR a PR 

UVR02-05 Úprava IS - přihlašování na soutěže – vyřešeno s účinností od 1.1.2009 

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 
nT: a) VR08, b) 30.6.2009 

UVR03-02 doplnění IS o automatické generování informací o aktualizaci stránek divizí – bude řešeno v rámci nové 
informační a PR strategie – viz bod 3 

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 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 
nT: 31.1.2009 (doložení př.1) 
31.8.2009 (prodloužení licence) 
31.12.2009 (nový sytém) 

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. Do archivu budou zařazeny i DVD ze všech školících akcí. 

Z: PB (sekretariát) 
nT: VR08 

UVR04-01 Doškolovací seminář - organizační a ekonomické zajištění, včetně akcí soutěžní oblasti a lektorského sboru. 
Akce proběhla úspěšně. Zpráva o akci vč. závěrů ze setkání lektorského sboru a ekonomické vyhodnocení 
bude součástí zpráv za rok 2008, které budou předloženy PR06. Úkol splněn. 

UVR01-10, 04-04, 04-05  Nová informační strategie – viz bod 3 programu 

UVR04-07b) Kvalifikační studia - návrhy učebních materiálů a pomůcek pro KSIII - bude zpracováno jako závěr ze 
setkání lektorského sboru a připojeno  k zápisu jako příloha č.2. VR se k projednání vrátí na dalším jednání. 

Z: EB 
nT: VR08 

UVR04-09 Členská základna profi a její soutěžní systém - pro rozběhnutí systému profi soutěží a nominací na titulární 
soutěže IDSF zajistí VOP: 

o Dopis okolním svazům o vytvoření společného otevřeného mistrovství 

o Nominační pravidla pro titulární soutěže IPDSC 
Z: LN 
nT: VR08 

UVR05-01 Novoročenky a kalendáře 2009. Úkol (PB) splněn. 

UVR05-02 Příprava dokumentu OŘ-A6 Informační systém k projednání v prezidiu – viz bod 5 

UVR05-03 Žádost Krejčík a další případy pro DaSK 

Sekretariát předal DaSK k řešení tyto případy: 

o Krejčík (Machátová, Kojetín) – předány veškeré písemné dokumenty, odpovědi na výzvu k doplnění 
finančních podkladů od jednotlivých porotců budou předávány postupně po jejich obdržení 

o Buryan (porušení SŘ) 
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DaSK bude o řešení informovat prezidium. Další případy budou řešeny standardním postupem sekretariátem a 
přímo DaSK. Úkol ukončen. 

 UVR06-02 informace pro kluby o ukončení spolupráce s DT (konec dodávání výtisků pro kluby) bude doplněna o 
informace o nové informační a PR strategii a bude zveřejněna na webu 

Z: PB 
T: ihned 
 

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 

LA 31.1. Brno LESTO, 
SCEPTRUM 

ANO 27.11.08 2.12.08 25.1.09   

ST 21.2. Praha Ševčík  14.12.08 18.12.08 15.2.09   

10T 14.3. Roudnice 
n.L. 

PROTAZ, 

FINCORP 

 23.12.08 23.12.08    

Dr. 16/17.5. Hodonín        

F 7.11 Ústí n.L.        

ČP 
jun.formací 

         

Profi          

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 3-5.4. Brno LESTO       

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 

      

cE 10T?? 7. 11. Ústí n.L. KZ Ústí n.L.       

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 

Kongres 3.1. Praha EB       

SoustřTM  Žinkovy PB       

DoškSem 4-6.9.  

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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VR kladně zhodnotila vyhlašování výsledků TL, které se uskutečnilo 17.12.2008 v Top hotelu Praha ve spolupráci 
s ČSAE a ČT a rozhodla pokračovat v tomto typu akcí.  Př i přípravě akce v roce 2009 doporučuje použít 
větší parket, který by vyhověl i ST tancům a ukázky párů zaměřit na větší celkovou show. 

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

1. Zpráva o činnosti VR v roce 2008 (PO) 
PO seznámil členy VR s principy zpracování zprávy a požádal vedoucí oblastí o přípravu podkladů za jejich oblast. 

UVR07-01 Zprávu o činnosti v roce 2008 – podklady z oblastí  
Z: LS, LN, EB 
T:31.1.2009 

2. Zpráva o hospodaření v roce 2008 (PB) 
Zprávu připraví PB dle účetní uzávěrky tak, aby mohla být projednaná na VR08 (předběžná) a definitivní na PR06.  

3. Nová informační a PR strategie (PO) 
 VR schválila návrh nové informační a PR strategie – viz příloha č.3. Konkrétní opatření budou projednány na dalším 
zasedání VR.  

UVR07-02 Realizační opatření pro novou informační a PR strategii  
Z: PO 
T:VR08 

4. Poroty pro MČR a IDSF – výhled pro roky 2009-2011 (LN)  
LN zpracoval statistiky z oblastí porotců – viz příloha č.4, které budou sloužit jako podklad pro další práci v oblsti 
porotců. Konkrétní navazující opatření budou projednány na dalším jednání VR. 

UVR07-03 Realizační opatření v oblasti porotců  
Z: LN 
T:VR08 

5. Úpravy dokumentů (dle oblastí) 

5.1. Kvalifikační řád 

VVO připravila návrh na úpravu požadované praxe pro trenérské licence na 200 vyuč.hod/rok. Paragrafové znění 
úpravy připraví PO pro projednání v prezidiu. 

UVR07-04 Kvalifikační řád – úprava praxe pro trenérské licence  
Z: PO 
T: PR06 

5.2. Organizační řád 

PO prověří stav příloh OŘ a připraví potřebné změny pro schválení v prezidiu. 

UVR07-05 Organizační řád – aktualizace  
Z: PO 
T: PR06 

6. Plán činnosti PR a VR na rok 2009 
VR schválila plán práce PR a VR na rok 2009 v části týkající se VR – viz př.č.5 a předává jej ke schválení prezidiu. 



VR07 
Volební období 10/2007 - 2011  

- 5/6  - 

7. Různé 

7.1. Dopis Z. Landsfelda 

Odpověď na dopis, který se týká pravidel pro tvorbu porot na MČR a IDSF připraví LN a VR jej projedná zkrácenou 
cestou (korespondenčně). 

UVR07-06 Odpověď na dopis Z. Landsfelda 
Z: LN 
T: ihned 

7.2. IPDSC – AGM 2008 

LN se zúčastnil IPDSC AGM 2008 v Monacu, kde byla potvrzena spolupráce mezi IDSF a IPDSC, přestože návrhy pro 
úpravu stanov IPDSC hrozily možnými roztržkami na národních úrovních. Tyto návrhy byly nakonec staženy. Zápis 
z jednání bude po doručení uložen na sekretariátu ČSTS. 

7.3. TK Hlinsko – žádost o dotaci 

Vzhledem k tomu, že se jedná o čerpání mimo schválený rozpočet, VR předává tuto žádost prezidiu k projednání. 

7.4. Zahraniční akce pro porotce 

VR bere na vědomí rozhodnutí VOP o stanovení zahraničních akcí pro plnění podmínek pro licence porotců: 

Kongresy IDSF, BDF, BDFI, IPDSC, DTV, FDSR, SZTŠ 

7.5. Zahraniční akce pro RL ČR 

VR bere na vědomí rozhodnutí VSO o stanovení zahraničních soutěží pro RL ČR: 

GOC , ROC, IOC, Austrian Open, Slovenian Open 

7.6. Nominační termíny 

VR bere na vědomí nominační termíny pro titulární soutěže IDSF v roce 2009. Jako jediná sporná soutěž z hlediska 
termínu našich soutěží zůstalo Mistrovství světa Juniorů II v 10 tancích 28.3.2009. Možnost nominací podle výsledku 
našeho MČR 10T (14.3.) bude ještě projednávána s pořadatelem (nutno zajistit víza). 

UVR07-07 Projednání termínu nominace na IDSF WCh J2 10D s pořadatelem 
Z: PO 
T: ihned 

7.7. IDSF AGM 

IDSF změnilo místo konání AGM 2009 na Macao. Tato změna znamená podstatné zvýšení nákladů na účast na této 
akci. PB připraví na další jednání VR návrh jak novou situaci řešit.  

UVR07-08 IDSF AGM 2009 – návrh na řešení zvýšených nákladů 
Z: PB 
T: ihned 

7.8. Nová směrnice pro AD 

LS připraví informace z nových směrnic pro antidoping a zařadí je na web. 

UVR07-09 Nová směrnice o AD – informace na web 
Z: LS 
T: ihned 

7.9. Informace o používání dodatku „o.s.“ u názvů občanských sdružení - zrušení 

EB informovala o obdrženém stanovisku MVČR k používání dodatku „o.s.“ pro občanská sdružení. Tato povinnost 
byla zrušena zákonem č.33/2008 Sb. s účinností od 12.2.2008 (Celé znění stanoviska MVČR: „Povinnost stanovená 
zákonem č.342/2006 Sb. doplnit název každého sdružení o termín "občanské sdružení"nebo zkratku "o.s." byla zrušena 
zákonem č.33/2008 Sb. s účinností od 12.2.2008“) 

 

Přílohy: 
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1. Projekt náhrady porotcovských elektronických tabulek (návrh) – bude doplněno do 31.1.2009 

2. Kvalifikační studia třídy III – učební materiály a pomůcky 

3. Nová informační a PR strategie 

4. Statistiky z oblasti porotců – bude doplněno do 31.1.2008 

5. Plán činnosti PR a VR na rok 2009 

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

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  


