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1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Koncepce Talent SUT vychází ze základního cíle dle stanov Svazu učitelů tance ČR (dále
jen SUT), kterým je rozvoj a propagace tanečního sportu a péče o odbornou úroveň svých
členů. Ve sportu jsou jedním z hlavních nástrojů propagace skvělé soutěžní výsledky, které
jsou příkladem pro ostatní sportovce. V rámci této koncepce si klademe za cíle díky
nastavenému systému výchovy talentované mládeže rozvíjet sportovce ve věku 6-23 let a to
v kvalitativním i kvantitativním měřítku. SUT již více než 100 let zaštiťuje taneční vzdělávání
a rozvoj ve sportovním tanci a tato koncepce navazuje na získané zkušenosti.
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Hlavním úkolem je výběr, výchova a zabezpečení talentované sportovní mládeže, která má
potenciál pro zařazení do reprezentačních týmů a k pozdější úspěšné reprezentaci ČR na
mezinárodním tanečním poli.Nedílnou součástí této koncepce jsou popisy struktury systému
středisek talentované mládeže, udělování jejich statutu, dále jejich organizace, financování a
kontrola.

2. SYSTÉMY ZABEZPEČENÍ PŘÍPRAVY SPORTOVNĚ TALENTOVANÉ MLÁDEŽE V
TANEČNÍM SPORTU A JEJICH ÚKOLY A POSLÁNÍ
2.1. Systém přípravy talentované mládeže je vystaven na budování středisek

talentované mládeže (STM) a to konkrétně v případě SUT:
2.1.1. Sportovní středisko/ sportovní akademie (SA)- věková kategorie 6 až

15 let
2.1.2. Sportovní centrum mládeže (SCM) - zpravidla věková kategorie 15 až

19 let
2.1.3. Vrcholové sportovní centrum mládeže (VSCM) - zpravidla věková

kategorie 19 až 23 let
2.2. Úkolem je

2.2.1. Vybrat podle stanovených kritérií skupinu perspektivních sportovců ve
věku od 6-21 let (ve výjimečných případech mohou být do
mládežnického systému zařazeni sportovci až do 23 let), kteří mají
předpoklady být konkurenceschopní na mezinárodní úrovni.

2.2.2. Vytvořit této skupině ekonomicko-organizační podmínky pro
zabezpečení sportovní přípravy, a to nad rámec jejich zajištění ve
sportovním oddíle či klubu.

2.2.3. Zajistit odborné vedení sportovní přípravy a rozvoj talentovaných
sportovců.

2.2.4. Diferencovat podporu sportovců zařazených do STM s přihlédnutím k
míře jejich předpokladů a sportovním výsledkům.

2.2.5. Organizovat celorepubliková soustředění (1 krát ročně) a sjezdy (4
krát do roka) sloužící k porovnání výkonnosti v rámci STM.
Soustředění jsou určena pro talenty ze všech stupňů STM SUT.

3. OBECNÁ KRITÉRIA PRO ZŘÍZENÍ STM (SA,SCM, VSCM)
3.1. SUT zřizuje STM při jednotlivých sportovních oddílech a klubech v lokalitách,

kde jsou pro sportovní činnost vytvořeny nezbytné předpoklady, zahrnující:
3.1.1. odpovídající trenérské zabezpečení,
3.1.2. odpovídající tréninkové prostory,
3.1.3. odpovídající úroveň sportovců (pozn.: sportovní oddíl nebo klub musí

zajišťovat přípravu alespoň jednomu sportovci, splňující kritéria pro
zařazení do systému - viz. kap. 5).
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4. EKONOMICKÉ ZABEZPEČENÍ STM (SA, SCM, VSCM)
4.1. Na základě schváleného rozpočtu na činnost sportovně talentované mládeže

jsou jednotlivým organizačním složkám poskytovány finanční prostředky.
4.2. Tyto prostředky plynou:

4.2.1. z NSA formou státní dotace na činnost talentované mládeže;
4.2.2. z vlastních zdrojů SUT, např. na základě smluv s partnery SUT, ze

svazových grantových projektů, účelově zaměřených projektů
SSSČR, příspěvky na SUT, kurz trenérů apod.

4.3. Využití státní dotace na sportovně talentovanou mládež
4.3.1. Všechny prostředky, které získává SUT formou finanční dotace z NSA

v rámci Programu 18/2021 budou rozděleny na "Centrální rozpočtové
prostředky" a "Prostředky určené na vlastní činnost STM".

4.3.2. Centrální rozpočtové prostředky jsou využívány na:
4.3.2.1. Prostředky určené na úhradu nákladů spojených s centrálním

nákupem materiálového vybavení neinvestičního charakteru.
4.3.2.2. Prostředky určené na centrální zdravotní, kineziologické,

somatické a funkční vyšetření a další testování sportovců
zařazených do STM

4.3.2.3. Prostředky určené na trenérské semináře pořádané SUT pro
trenéry STM.

4.3.3. Státní dotace na sportovně talentovanou mládež je u sportovců
zařazených do STM využívána na:

4.3.3.1. sportovní přípravu sportovců a členů realizačního týmu, včetně
zahraničních (náklady na soustředění a přípravné akce, na
trenérské, zdravotní, metodické a technické, servisní
zabezpečení, vybavení sportovními potřebami neinvestičního
charakteru, nájemné prostor pro zabezpečení sportovní
přípravy), v souladu se zásadami programu 18//2021 NSA,

4.3.3.2. zabezpečení pravidelného vzdělávání se světovými lektory
formou seminářů a lekcí určených pro sportovce zařazené do
programu talentované mládeže SUT ať už centrální formou
seminářů a školení zajišťovaných SUT nebo podporou
seminářů v místních VSCM.

4.3.3.3. zabezpečení sportovců, trenérů a členů realizačního týmu
(cestovné, víza, náklady na dopravu osob a materiálu,
ubytování, stravování, včetně nákladů na zkvalitnění stravy,
dále služby) a u nestátní neziskové organizace pojištění
odpovědnosti, standardní úrazové, léčebné náklady v
zahraničí, cestovní, včetně pojištění sportovního materiálu,

4.3.3.4. mzdové náklady trenérů a členů realizačního týmu, včetně
náhrady mezd a povinných odvodů zaměstnavatele.

5. OBECNÁ KRITÉRIA PRO ZAŘAZENÍ A SETRVÁNÍ SPORTOVCŮ V STM (SA,
SCM, VSCM)
5.1. SUT zřizuje STM při jednotlivých sportovních oddílech a klubech v lokalitách,

kde jsou pro sportovní činnost vytvořeny nezbytné předpoklady, zahrnující:
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5.1.1. odpovídající trenérské zabezpečení,
5.1.2. odpovídající tréninkové prostory,
5.1.3. odpovídající úroveň sportovců (pozn.: sportovní oddíl nebo klub musí

zajišťovat přípravu alespoň jednomu sportovci, splňujícímu kritéria pro
zařazení do systému

5.2. SUT v rámci aktualizace koncepce rozvoje přípravy talentované mládeže
reaguje na období covidové sportovní pauzy pro celé odvětví sportovního
tance. Vynucenou pauzu SUT využil pro restrukturalizace mateřské
organizace, vytvoření struktury odpovídající charakteru portfolia
provozovaných sportů a vytváření nových podmínek adaptace na
post-covidové sportovní prostředí. Úspěšnost nastavení procesů a práce s
tanečními kluby se projevila velmi záhy a to ziskem 11 titulů mistrů světa v
mládežnických kategoriích Solo & Duo Dance.

5.3. Pro rok 2021/2022 byla kritéria rozdělení zvolena dle navrhované specifikace
NSA a zároveň doplněna o hledisko SUT a zohledněna vytvořením
následujících statutů:

5.3.1. Sportovní střediska/ sportovní akademie (SA)- věková kategorie 10
až 15 let - zastoupení min. 15 sportovců v dané věkové skupině a
prokázaná systematická práce s mládeží za posledních 5 let, lektorský
tým minimálně s trenérskou licencí 3.kategorie

5.3.2. Sportovní centrum mládeže (SCM) - zpravidla věková kategorie 15
až 19 let, významné zastoupení mládežnických sportovců a min. 10
sportovců s vynikajícími národními výsledky (min.  finálová umístění v
národních soutěžích SUT)

5.3.3. Vrcholové sportovní centrum mládeže (VSCM) - zpravidla věková
kategorie  19 až 23 let, kluby sdružující sportovce s titulem MS či ME
v tanečním sportu, případně kluby mající v domácím trenérském týmu
držitele titulu mistra světa či mistra Evropy věnující se výchově
talentované mládeže s vynikajícími výsledky

6. VZDĚLÁVÁNÍ A PRÁCE S TRENÉRY A SPORTOVCI STM V RÁMCI SUT

6.1. Všichni trenéři SA, SCM, VSCM  jsou povinni:
6.1.1. mít licenci min. trenér 2. třídy ( v případě SA lze uznat 3. třídu s

prohlášení zajištění návaznosti studia tř.2 do 6 měsíců)
6.1.2. každý rok se povinně účastnit SUTem uznávaných doškolovacích akcí
6.1.3. vést deníky pro skupiny.

6.2. Všichni podpoření sportovci jsou povinni:
6.2.1. vést vlastní elektronické tréninkové deníky schválené SUT
6.2.2. pro možnost porovnání výkonnosti doložit min 1 účast na mistrovství

ČR SUT,
6.2.3. minimálně se zúčastnit  2 ranklistových soutěžích SUT,
6.2.4. účastnit se testů a kontrolních srazů (povolená absence je max. 25%)
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7. ČLÁNKY ZABEZPEČUJÍCÍ PŘÍPRAVU TALENTOVANÉ MLÁDEŽE V SUT
8. SPORTOVNÍ AKADEMIE (SA)

Sportovní akademie jsou základním článkem v systému práce s talentovanou mládeží SUT:
Jejich hlavním posláním je motivovat mládež k pravidelnému pohybu a zdravému soutěžení.
Vybudovat vztah ke sportu, jako místu, kde se učíme fair play a kompetenci překonávat
překážky a nevzdávat se.

8.1. Základní poslání a úkoly SA
8.1.1. Výběr sportovně talentované mládeže ve věkové kategorii 6-15 let
8.1.2. Odborné vedení sportovní přípravy s akcentem na všestrannost

rozvoje mládeže - síla, koordinace, flexibilita, vytrvalost
8.1.3. Koordinace činnosti péče o talentovanou mládež v sportovních

tanečních klubech organizovaných v rámci SUT
8.1.4. Vytváření podmínek pro systematické trenérské působení na

talentovanou mládež v klubech
8.1.5. Vytváření ekonomicko-organizačních podmínek pro zabezpečení

sportovní přípravy talentované mládeže v SUT

9. Povinnosti odpovědných subjektů zajištění činnosti SA
9.1. Taneční klub:

9.1.1. provádí nábor a výběr sportovních tanečníků do SA, rozvíjí aktivit pro
podporu činnosti v celém regionu

9.1.2. zabezpečuje sportovní přípravu SA vedenou kvalifikovanými trenéry,
navrhuje vedoucího trenéra SA,

9.1.3. provádí kontrolu činnosti SA dle vnitřních kritérií,
9.1.4. je povinen informovat SUT o činnosti SA dle požadavků Rady Talent

SUT
9.1.5. je povinen neprodleně písemně oznámit na SUT jakoukoliv změnu v

činnosti stávajícího SA (změna trenérů, kontakty aj.)
9.2. Svaz je zodpovědný za:

9.2.1. metodickou podporu činnosti SA
9.2.2. provádí kontrolu činnosti SA
9.2.3. zabezpečuje další odborné vzdělávání trenérů SA,
9.2.4. na NSA dodává požadované podklady o systému přípravy sportovně

talentované mládeže.

10. Ekonomické zabezpečení činnosti SA
10.1. Klub zodpovídá za využití poskytnutého příspěvku dle podmínek stanovených

uzavřenou smlouvou. Rozdělení prostředků musí být v souladu s vydaným
rozhodnutím Rady Talent SUT.

10.2. Svaz zabezpečuje činnost SA:
10.2.1. schválením rozpočtu na příslušný rok stanoví výši finančních

prostředků na činnost SpS
10.2.2. způsob čerpání finančního příspěvku na konkrétní SpS bude upraven

samostatnou směrnicí schválenou Radou SUT
10.2.3. na základě podkladů od spolku provádí souhrnné vyúčtování dotace

SLČR
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10.3. NSA zabezpečuje činnost:
10.3.1. vydáním Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního

rozpočtu ČR v oblasti podpory talentované mládeže, kde stanoví výši
dotace.

11. Kritéria pro sportovní kluby k získání statutu sportovní akademie (SA)
11.1. Počet členské základny ve věkové kategorii mládež 10-23 a to především s

přihlédnutím k věkové kategorii 10-15 let.
11.2. Prokázání pravidelné sportovní činnosti s přihlédnutím na její komplexnost a

kontinuituv podobě technické, kondiční a psychologické přípravy.
11.3. Bodovací klíč: za jednoho sportovce ve věkové kategorii 10-15 let 2 body, za

sportovce 16-23 let 1 bod, za jednoho trenéra 3.třídy - 5 bodů, 2:třídy 10
bodů, za 1.třídy 20 bodů. Minimální počet bodů pro možnost zařazení je 30
bodů. Rada Talent SUT rozhodne o přidělení na základě bodového součtu a
doplňujících kvalitativních kritérií (sportovní zázemí, reference, aktivní účast
na akcích a soutěžích SA a SUT, historie).

12. SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE (SCM)

12.1. Sportovní centra mládeže jsou druhým nejvyšším stupněm v hierarchii
systému soustavné práce  s mládeží. Rozvíjí především sportovce ve věku
15-19 let a pomáhají jim překonat nároky výkonnostního sportu ve spojení s
povinnou školní docházkou a období pozdního dospívání. Již je zaměřeno na
úzkou specializaci na taneční sport, s přihlédnutím ke kompenzačním
aktivitám. Měřítka úspěšnosti SCM jsou nastavena výkonově a hlavním
kritériem jsou úspěchy na soutěžích, dlouhodobé zlepšování tělesné
zdatnosti a kondice sportovců. Specifikem tanečního sportu je brzká
orientace na trenérskou spolupráci se zahraničními trenéry. Právě spolupráce
s nimi bývá pro mnohé sportovce inspirací pro zvýšení tréninkového úsilí.
Pravidelně opakující se možnost kontroly a konfrontace s ostatními sportovci
pod dohledem zahraničního trenéra nejvyšší kvality vede ke snaze o osobní
zlepšení v rámci časově ohraničeného horizontu. Připravují své svěřence na
postup do vrcholového sportovního centra mládeže.

12.2. Základní poslání a úkoly SCM jsou:
12.2.1. Výběr sportovně talentované mládeže ve věkové kategorii 15-19 let
12.2.2. Odborné vedení sportovní přípravy talentované mládeže
12.2.3. Koordinace činnosti péče o talentovanou mládež v tanečních klubech

organizovaných v rámci SUT
12.2.4. Vytváření podmínek pro systematické trenérské působení u

talentované mládeže v klubech včetně navazování úzké pravidelné
spolupráce s trenéry ze zahraničí

12.2.5. Vytváření ekonomicko-organizačních podmínek

13. Zřízení SCM je:
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13.1. u jednoho konkrétního klubu,  který však rozvíjí aktivit pro podporu činnosti v
celém regionu

13.2. je zřízeno v místě, kde vyvíjí činnost klub, který personálně zabezpečí
sportovní přípravu sportovců SCM kvalifikovanými trenéry podle požadavků
SUT a má vhodné sportovní zázemí pro komplexní sportovní trénink a
soutěžní činnost.

14. Povinnosti odpovědných subjektů zajištění činnosti SCM
14.1.1. Klub:

14.1.1.1. zabezpečuje sportovní přípravu sportovců SCM
kvalifikovanými trenéry (minimálně jeden s licencí 1.třídy).

14.1.1.2. Provádí kontrolu činnosti SCM dle vnitřních kritérií,
14.1.1.3. je povinen informovat SUT o činnosti SCM dle požadavků SUT
14.1.1.4. vytváří pro trenéry SCM podmínky pro výkon funkce
14.1.1.5. vytváří především tréninkové a závodní podmínky pro

sportovce zařazené do SCM
14.1.2. Svaz zabezpečuje další odborné vzdělávání trenérů SCM.

14.2. Ekonomické zabezpečení činnosti SCM
14.2.1. Klub zodpovídá za využití poskytnutého příspěvku dle podmínek

stanovených na základě uzavřené smlouvy. Rozdělení prostředků
musí být v souladu s vydaným rozhodnutím Rady Talent SUT.

14.2.2. Svaz zabezpečuje činnost SCM:
14.2.2.1. schválením rozpočtu na příslušný rok stanoví výši finančních

prostředků na činnost SCM
14.2.2.2. způsob čerpání finančního příspěvku na konkrétní SpS bude

upraven samostatnou směrnicí schválenou Radou SUT
14.2.2.3. na základě podkladů od spolku provádí souhrnné vyúčtování

dotace
14.2.3. NSA zabezpečuje činnost:

14.2.3.1. vydáním Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze
státního rozpočtu ČR v oblasti podpory talentované mládeže,
kde stanoví výši dotace.

14.3. SCM sportovci a kritéria jejich zařazení
14.3.1. Kritéria pro zařazení sportovce do SCM jsou rozděleny na výkonností

a technické kvality:
14.3.1.1. Výkonnostní kvalitou je umístění minimálně v semifinále na

MČR SUT ve třídách SPORT v jakékoliv disciplíně sportovního
tance

14.3.1.2. Technickou kvalitou je prokázaná vzestupná tendence kondiční
připravenosti v rámci vyšetření u sportovního lékaře (v
rozestupu min. 6 měsíců)

14.4. Povinnosti zařazeného sportovce SCM se řídí dle bodu 6.2
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15. VRCHOLOVÁ SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE

15.1. Základní poslání a úkoly SCM jsou výchova mládeže v rámci  dlouhodobého
program systému přípravy sportovců ke sportovní reprezentaci státu ve
věkové kategorii 19 až 23 let, který eliminuje negativní dopad změn podmínek
pro sportovní přípravu v tomto věku. Cílem je u reprezentantů navýšit počet
let po které pokračuje sportovní kariéra a úspěšně překlenout přechod do
kategorie dospělých.

15.2. Zřízení VSCM je:
15.2.1. u jednoho konkrétního klubu, který však rozvíjí aktivit pro podporu

činnosti v celém regionu
15.2.2. zřízena v místě, kde vyvíjí činnost klub, který personálně zabezpečí

sportovní přípravu sportovců VSCM kvalifikovanými trenéry podle
požadavků SUT a má vhodné sportovní zázemí pro komplexní
sportovní trénink a závodní činnost,

15.2.3. zajištěno trenérským týmem v počtu min. 2 trenérů 1.třídy
15.3. Povinnosti odpovědných subjektů zajištění činnosti SCM

15.3.1. Klub:
15.3.1.1. zabezpečuje sportovní přípravu sportovců VSCM

kvalifikovanými trenéry (minimálně dva s licencí 1.třídy).
15.3.1.2. Provádí kontrolu činnosti VSCM dle vnitřních kritérií,
15.3.1.3. je povinen informovat SUT o činnosti VSCM dle požadavků

SUT
15.3.1.4. vytváří pro trenéry VSCM podmínky pro výkon funkce
15.3.1.5. vytváří především tréninkové a závodní podmínky pro

sportovce zařazené v VSCM
15.3.1.6. zajišťuje a organizuje pravidelně se opakující kontinuální

vzdělávání zařazených sportovců do VSCM se zahraničními
lektory

15.3.2. Svaz zabezpečuje další odborné vzdělávání trenérů VSCM.
15.4. Ekonomické zabezpečení činnosti VSCM

15.4.1. Klub zodpovídá za využití poskytnutého příspěvku dle podmínek
uzavřené smlouvy. Rozdělení prostředků musí odpovídat vydanému
rozhodnutí Rady Talent SUT.

15.4.2. Svaz zabezpečuje činnost VSCM:
15.4.2.1. schválením rozpočtu na příslušný rok stanoví výši finančních

prostředků na činnost VSCM
15.4.2.2. způsob čerpání finančního příspěvku na konkrétní VSCM bude

upraven samostatnou směrnicí schválenou Radou Talent SUT
15.4.2.3. na základě podkladů od spolku provádí souhrnné vyúčtování

dotace
15.4.3. NSA zabezpečuje činnost:

15.4.3.1. vydáním Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze
státního rozpočtu ČR v oblasti podpory talentované mládeže,
kde stanoví výši dotace.
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15.5. VSCM sportovci a kritéria jejich zařazení

15.5.1. Kritériem pro zařazen sportovce do SCM jsou rozděleny na
výkonností a technické kvality:

15.5.1.1. Výkonnostní kvalitou je umístění minimálně ve finále na MČR
SUT ve třídách SPORT v jakékoliv disciplíně sportovního
tance, min. semifinálová účast v Solo & Duo Dance na ME či
MS, min. osmifinálová účast na ME či MS párového
sportovního tance

15.5.1.2. Technickou kvalitou je prokázaná vzestupná tendence kondiční
připravenosti v rámci vyšetření u sportovního lékaře (v
rozestupu min. 6 měsíců)

15.6. Povinnosti zařazeného sportovce do VSCM se řídí dle bodu 6.2.

Jiří Plamínek Vítězslav Rázek
President SUT Předseda CAL
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