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Výroční zpráva o činnosti Svazu učitelů tance České republiky 
za rok 2019 

 

Orgány svazu 
 
Presidium SUT (PR) pracovalo ve složení:  
president (statutární zástupce) - Jiří Plamínek z Prahy,  
vicepresident + ekonom Mgr. Vladislava Kleinbergová ze Strančic,  
člen pověřený soutěžní oblastí - Dana Pavelková z Chvaletic   
sekretář - Aleš Mědílek ze Zlína a  
člen Karel Řídel z České Lípy.  
Mimo to byl delegován na zasedání vždy jeden z členů dozorčí rady podle plánu DR.  
Presidium se scházelo k jednání v pravidelných, řádných termínech v únoru, dubnu, červnu, 
srpnu, říjnu a prosinci 2019 a plnilo úkoly vyplývající z usnesení členské schůze i z vlastních 
úkolů.  
 
President SUT se zúčastnil v dubnu 2019 zasedání European Dance Council, jehož je i 
vicepresidentem a v květnu také zasedání valné hromady World Dance Council. SUT je 
členem obou organizací. 
 
Dozorčí rada (DR) pracovala ve složení:  
Stanislav Zíka z Karlových Varů (předseda), Dana Mědílková ze Zlína a Milan Rektor z Děčína. 
Členové DR, se pravidelně zúčastňovali zasedání presidia, DR podává samostatnou zprávu o 
své činnosti na členské schůzi. 
 
Členská schůze 2019 (srpen) - členská schůze SUT proběhla na 51. Předsezónním kongresu v 
srpnu 2019 v Plzni. Členská schůze schválila účetní doklady předložené ekonomem, stejně 
jako zprávu o činnosti a rozpočet na další období. 
 
V roce 2020 volební období současných orgánů svazu končí a na kongresu v srpnu 2020 
budou volby. 

 
Členská základna 
 
Počet členů v roce 2019 byl 172, z toho 118 profesionálních. 
 

SUT V jiných organizacích 
World Dance Council (www.WDCdance.com) - Světová taneční rada. Sdružení profesionálů, 
kde jsme dlouholetým členem (od r. 1996) a národním partnerem pro území ČR. V posledních 
třech letech dochází k rozšíření činnosti SUT i na soutěže pod záštitou WDC, v roce 2019 
převážně pro kategorii PRO-AM.  

http://www.wdcdance.com/
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European Dance Council (www.dancecouncil.eu) – Sdružení evropských tanečních organizací, 
řeší otázky sjednocení programů, konkurenceschopnost navzájem, sazby DPH na obvyklé 
činnosti členů a hlavně sady problémů, které trápí všechny zúčastněné. 
 
Hospodářská komora ČR (www.komora.cz) – členem je nejen SUT ale skrz něj také i 
jednotliví členové individuálně. V příštím roce očekáváme na sněmu volby.  
 

Kongresy SUT, vzdělávání 
 
Jarní tréninkový kongres v Poděbradech /červen/ se obvyklým zaměřením na standardní a 
latinskoamerické tance pro hobby páry a jejich trenéry.  Účast 33 osob.  
 
51. Předsezónní kongres SUT v srpnu 2019 v Parkhotelu Plzeň. Účast členů velmi dobrá, 
navštívila nás řada členů, kteří se již několik let těchto akcí neúčastní, a i řada hostů. Velký 
úspěch sklidil večerní program ve stylu „retro“ pod vedením Josefa Prouzy a jeho 
spolupracovnice Máši Marouškové.  
 
52. Předsezónní kongres SUT proběhne v srpnu 2020 opět v Parkhotelu Plzeň a bude 
provázán s víkendovým tanečním a vzdělávací programem pro dospělé taneční páry. Kongres 
připravuje vzdělávací komise pod vedením A. Mědílka. Účastníci opět obdrží diplom. Součástí 
kongresu bude i členská schůze, kde budou probíhat volby do orgánů SUT. 
 
Vzdělávací komise připravila další semináře: 

- Choreografie pro trenéry, porotce a vedoucí klubů – 20. 1. 2019 v Praze, školitelé 
Martin Dytrt, Jaroslav Langmaier a Josef Prouza 

- Seminář latinskoamerických tanců - 26. 1. 2019 ve Chvaleticích, lektor Pavel Sluka 
s partnerkou  

- Seminář s mnohonásobným mistrem světa ve STT -  Marek Kosaty v Praze (2x) 
 

Spolupráce s ostatními svazy, mezinárodní kontakty (v gesci presidia) 
 
Slovenská únie tanca a tanečného športu (SÚTTS), stále vynikající spolupráce, zástupci 
slovenské strany účastni kongresu, spolupracujeme na projektu D.C.C, nominujeme navzájem 
porotce na soutěže ve formacích (Choreo Pohár Žilina, Plesové choreografie Chrudim, 
soutěže D.C.C). 
 
Asociace tanečních mistrů (dříve SUTAP - Svaz učitelů tance Praha) - trvale dobré vztahy. 
Jejich předseda je nyní i členem SUT. Spolupracujeme při organizaci MČR Absolventů, které 
se každoročně koná v Praze v historickém sále Na Marjánce.  
 
Česká taneční organizace (CDO) – komunikace nulová. 
 
Český svaz tanečního sportu (ČSTS) -  komunikace s organizací jako celkem je nulová. Probíhá 
však spolupráce s jednotlivými členy (řada z nich je i členem SUT). Oficiální spolupráce je 

http://www.dancecouncil.eu/
http://www.komora.cz/
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pouze s jejich Pražskou divizí (pobočný spolek), kde společné organizujeme projekty na 
školení trenérů. Další běh připravujeme na rok 2020.  
 
Algemaine Deutsche Tanzverband (www.ADTV.de) - každoročně se na základě osobního 
pozvání účastní jejich kongresu INTAKO náš prezident. 
 

Spolupráce s Ochranným svazem autorů (OSA)  
 
Hromadná smlouva s Ochranným svazem autorským pro práva k dílům hudebním byla po 
osobní intervenci prezidenta SUT prodloužena. Nový požadavek, aby členové přikládali k 
hlášení i repertoár skladeb i nadále trvá.  
 

Soutěžní činnost  
 
SUT popř. jeho členové ve spolupráci s kulturními středisky, pořádal řadu soutěží pro všechny 
věkové kategorie: 

- Hobby Dance – 18 soutěží ve standardních a latinskoamerických tancích po celé 
republice pro amatérské páry,   

- Festival tanečního mládí (FTM) – soutěžní přehlídka kolektivních vystoupení (street, 
show, disko, plesová předtančení, mažoretky, latino ladies a parketové taneční 
kompozice) – regionální kola v Mohelnici, Brně, Hlinsku, Praze, České Lípě a Plzni, 

- Polka – soutěže proběhly v rámci regionálních kol FTM, 
- Dance Clip Club (D.C.C.)  - choreografie dle světově známých videoklipů, jednotlivci, 

dua, tria, kolektivy, centrum této činnosti je ve Valašském Meziříčí, 
- Pro/Am – soutěže, kdy tančí amatér a profesionál, SUT je spolupořadatelem 

mezinárodní soutěže v Praze, v sále Boccacio hotelu Bohemia, pro rok 2020 se těchto 
soutěží plánuje větší počet, 

- Czech DanceSport Championship (http://czechdancesport.com/) – první ročník 
dvoudenního soutěžního dne v hotelu Hilton***** Prague ve všech disciplínách 
AmLeague, Pro/Am,  Solo Dance, atd atp. v srpnu 2019. Převážně zahraniční účast, 
pro tuzemce to bylo překvapení, neboť nevěřili, že soutěž v tak velkém rozsahu bude. 
Na rok 2020 se plánuje druhý ročník, pořadatel by rád opci na alespoň pět let, má 
dobré ekonomické zázemí. Soutěž bude v Pyramidě, hotel Hilton nasadil cenu o 17% 
vyšší. 

 
Mistrovství ČR SUT – celorepublikové soutěže, kdy SUT byl hlavní pořadatel nebo soutěž 
pouze zaštiťoval svým jménem.  
 
Mistrovství FTM  a polky dětí a juniorů – Česká Lípa 18. – 19. 5. 2019 
Mistrovství FTM mládeže a seniorů – Litoměřice 11. 5. 2019 
Mistrovství FTM miniděti – Brno 11. 5. 2019 
Mistrovství FTM v Plesových choreografiích a Polce – Chrudim 4. 5. 2019 
Mistrovství ČR družstev a Novoborský pohár – 7. 4. 2019 Nový Bor 
Mistrovství ČR D.C.C – 13. 4. 2019 Valašské Meziříčí 

http://www.adtv.de/
http://czechdancesport.com/
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Mistrovství ČR Hobby Dance a figurálního valčíku – 8. 5. 2019 Pardubice 
Mistrovství ČR Salsa a bachata – 13. 4. 2019 Pardubice  
 
WDC Amateur League (SUT Amateur League) v ČR – v roce 2019 probíhala řada rozhovorů a 
jednání s pořadateli soutěží a na presidiu, nepodařilo se zatím zcela začlenit do soutěžního 
řádu zcela. Vzhledem k tomu, že jsme národní zástupce WDC na našem území, došlo 
v současné době v jednáních k posunu.  
 

Finanční hospodaření 
 
Celkové hospodaření SUT má za sledované období vyrovnané příjmy a výdaje, což je s 
ohledem na účel zapsaného 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.  V roce 2019 byla také zřízena datová schránka 
z důvodu zlepšení komunikace mezi spolkem a státními institucemi.  
Dotace, které spolek obdržel byly využity v plné výši a řádné zúčtovány:  

- Ministerstvo kultury ČR  70.000,- 
- Olomoucký kraj   15.000,-  
- Pardubický kraj   35.000,-  
- Město Mohelnice   15.000,-  
- Město Hlinsko   20.000,-  
- Město Litoměřice   10.000,-  
- Město Valašské Meziříčí    3.000,- 

Dále obdržel SUT dary od fyzických i právnických osob na uspořádání Hobby soutěže 
„Prosecký pohár“ 14. 12. 2019:   Aurum clinic s.r.o.      3.000,- 
     RNDr. Vlasta Tarantová     1.000,- 

Medikar s.r.o.     10.000,- 
C – dent s.r.o.    10.000,- 
Mělnická stomatologická s.r.o.  10.000,- 

Firma STENDIA s.r.o. darovala svazu 10.000,- Kč na fungování projektu D.C.C., neboť se mu 
věnují v současné době pouze učitelé tance z Valašského Meziříčí  a okolí a celý projekt je 
dotován z prostředků SUT.  
A aby byl výčet finančních prostředků získaných od třetích subjektů úplný, uvádím i Smlouvu 
o reklamě s firmou Sev.en.CH – Elektrárna Chvaletice, reklamní akce byla v souvislosti s MČR 
Hobby Dance v Pardubicích.   
Všem těmto donátorům patří náš velký dík, protože bez jejich pomoci bychom mnohé akce 
těžko pořádali.  

        
      Jiří Plamínek, president SUT 
V Praze dne 27. 6. 2020 
 
  


