Výroční zpráva o činnosti Svazu učitelů tance České republiky
sezónu 2015/2016
Orgány svazu
Prezidium SUT (PR) v roce 2015/6 pracovalo ve složení:
prezident (statutární zástupce) - Jiří Plamínek z Prahy
vicepresident + ekonom - Mgr. Vladislava Kleinbergová ze Strančic
člen pověřený soutěžní oblastí - Dana Pavelková z Chvaletic
členové Aleš Mědílek ze Zlína a Jaroslav Krtička z Hradce Králové
Mimo to byl delegován na zasedání vždy jeden z členů DR dle rozhodnutí předsedy DR.
Dále pak byli zváni na zasedání další členové ustavených komisí, tedy zejména Michelle
Málková a Lukáš Holeček, bez nichž by se prezidium neobešlo.
Prezidium se scházelo k jednání v pravidelných termínech v srpnu, říjnu a prosinci 2015 a
dále v únoru, dubnu, červnu a srpnu 2016 a plnilo úkoly vyplývající z usnesení členské
schůze i z vlastních úkolů. Mimo to zavedlo v mezičase skype konference.
Prezident pověřil Mgr. Kleinbergovou funkcí vicepresidenta a ekonoma, respektoval tím
dle svého názoru i výsledky voleb, kdy V.K. získala nejvíce hlasů. Funkcí sekretáře zatím,
po svém uvážení, nepověřil nikoho. Dále presidium zřídilo na podnět presidenta tyto
komise:
Soutěžní komisi – Řídel Karel, Richter Karel, Chmel Tomáš a předseda Pavelková Dana.
Vzdělávací komisi – Málková Michelle, Holeček Lukáš a předseda Mědílek Aleš. Skvělá
práce Holečka a celé komise na přípravě seminářů na další sezónu. Připravila oba
kongresy, odvedla velký kus práce.
Náš zástupce se zúčastnil v dubnu 2016 zasedání European Dance Council, které
projednávalo nejrůznější rozdíly ve zdanění tanečních mistrů a škol, rozdílnou DPH v
zemích EU a informovalo se též o počtu členů a jejich členských příspěvcích a akcích v
jednotlivých zemích. Mj. byl ve volbách presidia EDC zvolen p. Plamínek vicepresidentem
EDC.
Dozorčí rada (DR) pracovala ve složení Stanislava Zíky z Mariánských Lázní (předseda
DR), Dana Mědílková ze Zlína a Milan Rektor z Prahy. DR, jako kontrolní orgán, se
pravidelně zúčastňovala zasedání prezidia, podává samostatnou zprávu o své činnosti na
členské schůzi.
Členská schůze 2015 (srpen) - řádně svolaná a řádně jednající valná hromada SUT
proběhla v rámci 48. Předsezónního kongresu v srpnu 2015 v Pardubicích. Zvolila nové
presidium - viz výše, uložila mu zajistit zápis nových stanov, názvu a orgánů do
spolkového rejstříku což se stalo v průběhu podzimu 2015.
Náš zástupce v grantové komisi, jmenovaný ministrem kultury plnil úkoly na něj kladené
dle potřeby MK.
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Delegáti SUT na valné hromadě Hospodářské komory jednali a hlasovali dle dispozic
prezidia a podali o tom samostatnou zprávu.
Právní rámec SUT - v průběhu roku byl zajištěn zápis nových stanov z r. 2015,
statutárních orgánů a DR, stejně tak výmaz pobočných spolků z minulého tisíciletí.
Zřízena nově byla živnost a její zápis do spolkového rejstříku. Dále byly obstarány výpisy
ze spolkového a živnostenského rejstříku pro potřeby presidenta a ekonoma.
Co nebylo zajištěno, je změna smlouvy o účtu v KB.

Kongresy SUT
44. Jarní tréninkový kongres v Poděbradech - červen 2016 je vždy zaměřen na program
standardních a latinskoamerických tanců, přednášeli čeští odborníci. Zúčastnilo se 44
členů a dalších kolegů mimo SUT.
47. Předsezónní kongres SUT proběhl v srpnu 2015 v Pardubicích za přípravy kolegyň
Pavelkové a Málkové. Zahrnoval přednášky na témata taneční (oldies, latinskoamerické
tance, country), ekonomická, právní (etický kodex tanečního mistra, všeobecné obchodní
podmínky tanečních škol, NOZ) a lékařsko-fyzioterapeutická, na které si SUT zve
odborníky na danou problematiku.
Účast členů byla velmi dobrá, z čehož je patrné, že prezidiem sestavený program měl
dobrou odezvu. Účast 90 osob.
48. Předsezónní kongres SUT probíhá v srpnu 2016 v Rajeckých Teplicích jako 4.
Společný Československý kongres učitelů tance.

Členská základna
Členská základna SUT již několik let, pozvolna, v řádu jednotek, roste.
Počet členů v roce 2015 byl 135.
Úkolem členské komise do budoucna je oslovit další kolegy, kteří členy nejsou, ale
pohybují se v oboru jednotlivě. K tomu je třeba vytvořit další podmínky, aby atraktivita
členství byla posunuta ještě směrem nahoru. Bariérou je částečně i současná neexistence
vzdělávacího procesu pro taneční mistry, ale i nechuť mnohých obor studovat, když pro
tuto živnost není vzdělání požadovaným předpokladem. Vývoj našeho snažení i
prostřednictvím Hospodářské komory ČR zatím není zatím úspěšný. Prozatím jsou
profesionální členové případ od případu přijímáni, nemají-li ukončené jiné vzdělání v
oboru, na základě řádně vykonané profesní zkoušky dle Zkouškového řádu SUT. Projekt
národní soustavy kvalifikací, na kterém jsme usilovně pracovali i vletech minulých, však
je stále „zamrzlý“ na MŠTM, kde nedokáží rozlišit, že učitel tance je něco jiného než
sportovní trenér.
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Spolupráce s ostatními svazy, mezinárodní kontakty - v gesci prezidia
Slovenská únie tanca a tanečného športu (SÚTTS), vynikající spolupráce, věříme, že
spolupráce bude pokračovat i nadále. Dokladem je i 4. společný slovensko český kongres.
Svaz učitelů tance Praha (SUTAP) - trvale dobré vztahy panují i s bývalou pražskou
odbočkou našeho svazu. Jejich členská základna je, až na malé výjimky, ovšem složena z
osob, které již profesi nevykonávají.
Česká taneční organizace (CDO) – má opět nové vedení, velmi ambiciózní. Kontakt byl
obnoven, spolupráce ovšem nenastává, CDO má představu, že bude jediným hnacím
motorem v tuzemsku.
Nadále trvá špatná - vlastně nulová - spolupráce s Českým svazem tanečního sportu.
ČSTS. Jejich vedení se sice vyměnilo za staronové v podobě president Odstrčila. Osobní
setkání presidentů se uskutečnilo v Praze, nevyplynula z něj žádná převratná novinka.
Algemaine Deutsche Tanzverband (ADTV) - vcelku dobrá spolupráce na základě
osobních kontaktů prezidenta p. Plamínka a prezidentky ADTV paní Cornelie WilliusSenzer z Mohuče. Naše delegace se zúčastnila i jejich kongresu INTAKO.
I letos budou na Předsezónním kongresu SUT v programu i některé přednášky převzaté
od ADTV z INTAKO 2016.
SUT je již mnoho let členem World Dance Council (www.wdcdance.com), světového
profesionálního tanečního svazu. Jsme tedy jejich národním partnerem pro území ČR.
European Dance Council (www.dancecouncil.eu) - v dotačních programech nebylo EDC
úspěšné. Jednalo se o snížení členského příspěvku o polovinu. Na březnovém zasedání v
Düsseldorfu bylo zvoleno nové presidium. Mj. byl zvolen vicepresidentem p. Plamínek.

Spolupráce s OSA
SUT má hromadnou smlouvu s Ochranným svazem autorským pro práva k dílům
hudebním a řeší tak potřebu svých členů při pořádání tanečních kurzů, neboť vyjednal
seriózní podmínky pro použití hudby v kurzech.
Většina členů tuto výhodu využívá, malá část řeší z různých důvodů tento problém
samostatně. Ve spolupráci s OSA hodláme nadále pokračovat.
Zpětná vazba od OSA je stále nulová.

Soutěžní činnost
SUT ve spolupráci s jednotlivými členy pořádal desítky soutěží v systému Hobby Dance,
FTM, Polky, Dance Clip Club a jiných, pro všechny věkové kategorie. Mimo to i soutěže
titulární, celorepublikové.
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Mistrovství ČR DCC
Mistrovství ČR Hobby Dance
Mistrovství ČR v salse
Mistrovství ČR v polce
Mistrovství ČR absolventů tanečních kurzů (kat.E)
Mistrovství ČR formací mládeže
Mistrovství ČR FTM (mládež)
Mistrovství ČR (děti a junioři) a párové polky dětí a juniorů
Mimo to také proběhla velkolepá soutěž v Plesových choreografiích v Chrudimi, v
tradičním květnovém termínu.
Soutěžní komise podává samostatnou zprávu.
WDC Amateur League, SUT Amateur League v ČR. Zatím v této věci bylo jednáno na
presidiu, nepodařilo se zatím začlenit do soutěžního řádu

Dotace, dary - v gesci sekretáře a ekonoma.
V roce 2015 jsme obdrželi a následně řádně vyúčtovali v obdobném rozsahu jako v
předchozím roce.

Hospodaření - v gesci ekonoma, Mgr. Kleinbergové
Celkové hospodaření SUT má za sledované období vyrovnané příjmy a výdaje, což je s
ohledem na účel občanského sdružení / spolku správné. Plníme řádně veškeré závazky
vyplývající ze zákonných povinností i smluvních závazků ke třetím stranám, ať se jedná o
orgány státní správy či samosprávy, či ostatní subjekty. O detailech ekonom podá
samostatnou zprávu o hospodaření.
Velký dík patří kolegyni Kleinbergové za to, že po ekonomické stránce funguje vše jak má,
což není samosebou.
Po letech byly připraveny k výrobě odznaky, rozdané byly/budou na kongresu.

Jiří Plamínek, prezident SUT
V Praze dne 25.8.2016
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