Výroční zpráva za r. 2018
Tanec pro všechny, z.s.
(IČ: 22709908)
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Cíle organizace
Účelem je péče o rozvoj tanečně pohybových schopností, smysluplného využití volného času,
estetického cítění a terapie dětí, mládeže, dospělých a seniorů. Provádění tance a tanečního
sportu na rekreační, terapeutické, výkonnostní a vrcholové úrovni včetně reprezentace České
republiky.
Hlavní činností spolku jsou zejména:
− sdružení a zastupování zájemců o tělovýchovnou a sportovní činnost

v oblasti tance a tanečních sportů a provádění této činnosti,
− zvyšování pohybové a taneční úrovně členů a jejich příprava k důstojné

reprezentaci města, regionu, kraje a ČR,
− pořádání vzdělávacích akcí pro členy i nečleny spolku,
− umožnit dětem, mládeži, dospělým a seniorům s tělesným (zdravotním)

postižením a jejich sociálnímu okolí (rodinným příslušníkům) přístup
ke společné sportovní aktivitě: tanečnímu sportu
− organizování společenských a sportovních akcích pro osoby se

zdravotním, tělesným postižením (TP, ZTP),
− podpora výzkumu Alzheimerovy choroby a dalších onemocnění

spojených s kognitivním deficitem nebo onemocnění
neurodegenerativní povahy a cévních onemocnění mozku, zlepšení
kvality péče o pacienty, rozšiřování rámce poskytované péče a
zlepšování podmínek, za kterých je poskytována.
Činnost v roce 2018
Rok 2018 byl pro náš spolek velmi produktivním a úspěšným. Podařilo se nám oslovit více
zájemců o tanec skrze kurzy tanečky pro děti, konané ve spolupráci s MŠ Novoborská,
členové našeho spolku po celý rok vykazovali v rámci soutěžních výsledků vzrůstající
tendenci a reprezentovali velmi úspěšně nejen náš spolek, ale i Českou republiku. Příkladem
může být finále na mistrovství světa profesionálů, náš juniorský pár, který zakončil taneční
sezónu na prvním místě v českém tanečním žebříčku.
Podařilo se nám se také velmi pozitivně uvést, jako spolek schopný zorganizovat velké
soutěžní akce. Pod záštitou starosty Prahy 1 jsme pořádali lednovou soutěž DanceTime Gala
Cup, pod záštitou starosty Prahy 9 jsme organizovali soutěž DanceTime Cup v březnu.
Úsilí našich členů, bylo podpořeno také ze strany státních institucí. Získali jsem dotační
podporu ze strany MŠMT, Hl. m. Prahy, MČ Prahy 9, MČ Praha 1.
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Akce v roce 2018
DanceTime Gala Cup – čísla soutěžících, návštěvníků
DanceTime Cup – organizováno ve spolupráci s Českým svazem tanečního sportu, celkem se
soutěže zúčastnilo více než 380 soutěžních párů
Nábory – pořádali jsme během roku mnohé náborové akce, abychom oslovili děti z Proseka a
okolí. Úzkou spolupráci jsem navázali s MŠ Novoborská, která přímo sousedí s prostory, kde
probíhají naše tréninky
Akce Hvězdy září v září – v rámci našich dobrovolnických aktivit, jsme podpořili akci Prahy
1 pro jejich občany. Zrealizovali jsem velmi pestrý taneční program, kde jsme kromě
sólových také zatančili skupinové vystoupení s názvem „Předtančení generací“

Lektorský tým
Protože každá úspěch stojí za neustálým zdokonalováním a práci na sobě samém, hlavní
vedoucí trenéři spolku Mgr. Vítězslav Rázek a Mgr. Kristýna Mücková dostudovali
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Univerzitu Palackého v Olomouci. Získali nejvyšší kvalifikace jako trenéři a porotci
v tanečním sportu. A otevřely se jim dveře k porotování nejvyšších tanečních soutěží, včetně
mistrovství ČR.
Začali jsme spolupráci s novým trenérem latinsko-amerických tanců Tomášem Markem –
který za svojí aktivní kariéru nasbíral více než 8 titulů mistra ČR.
Pokračovali jsme v kontinuální spolupráci s fyzioterapeutem, preventivní cvičení jsme rozšířil
o lekce se sólistou Národního divadla Štípou.
který byl injekcí pro akce, které náš spolek chystá na r. 2018, konkrétně soutěž „DanceTime
Gala Cup“ v lednu a „DanceTime Cup 2018“ v březnu.
Úspěchy spolku
V minulém roce členové našeho klubu dosáhli mnohá mezinárodně a národně významná
umístění:
•
•
•
•
•
•
•
•

Titul vícemistrů ČR v kategorii senior latina Bohuslav Dušek a Andrea Dušková
Viktor Helmich a Helena Holá zakončili taneční sezónu na 1. místě českého tanečního
žebříčku v kategorii Junior 2 standard
Finále na mistrovství světa profesionálů ShowDance – Vítězslav Rázek a Kristýna
Mücková - 5.místo
2 finále na mezinárodních tanečních soutěží – Prague Open, Hradec Open
18 účastí na mezinárodních soutěžích organizovaných celosvětovou taneční organizací
6 finálí v české taneční lize
3 účasti na mistrovství světa
4 účasti na mistrovství ČR

4

Finanční zpráva, zpráva o hospodaření
V roce 2016 došlo ke změně ve vedení účetnictví spolku. Od založení do konce roku 2015
vedl spolek podvojné účetnictví. Účetní poradce nám sdělil, že v ustanovení § 1f odst. 1
zákona o účetnictví („ZoÚ“) je mimo jiné uvedeno, že účetní jednotka podle § 1 odst. 2
písm. a) a b) ZoÚ může vést jednoduché účetnictví, pokud:
•
•
•

její celkové příjmy za poslední uzavřené účetní období nepřesáhnou 3.000.000 Kč,
hodnota jejího majetku nepřesáhne 3.000.000 Kč, a
je současně spolkem a pobočným spolkem

Vzhledem k tomu, že podvojné účetnictví je náročná agenda, která je běžnému člověku
nesrozumitelná, finančně i časové náročná a náš spolek splňuje výše uvedená kriteria, rozhodli
jsme se pro vedení jednoduchého účetnictví. Peněžní deník je srozumitelný každému z nás,
neboť zachycuje v časovém sledu příjem a výdej peněžních prostředků v hotovosti a na běžném
účtu.
Přehled finančních toků: (bez rozdílu zda jde o daňové či nedaňové příjmy a výdaje) (viz
příloha)

VÝKAZ O MAJETKU A ZÁVAZCÍCH (viz příloha)
Orgány spolku
Předseda spolku:
Předseda revizní komise:

Mgr. Vítězslav Rázek
Mgr. Kristýna Mücková

Poděkování
Rádi bychom poděkovali Gymnáziu Českolipská za jejich vstřícnou spolupráci a to především
jejím vrcholným zástupcům: ředitelce PaedDr. Věrě Ježkové a jejím zástupcům Mgr.
Stanislavu Hrnčířovi a Mgr. Jaromíru Kozlovi.
Také děkujeme všem dárcům a podporovatelům našeho spolku, kteří přispěli nejen finančním
darem, ale také dobrovolnictvím a zaujetím pro naše cíle.
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Kontaktní a identifikační data
Tanec pro všechny, z.s.
Plavínová 20/2783, 130 00 Praha 3
E-mail: info@tanecprovsechny.cz
Tel.: (+420) 732 433 408
IČO: 22709908
DIČ: CZ22709908
Bankovní spojení: 2100333354/2010

V Praze dne 23.2.2019

...........................................................
Podpis předsedy
Mgr. Vítězslav Rázek
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Přehled finančních toků: (bez rozdílu zda jde o daňové či nedaňové
příjmy a výdaje)

Příjmy:

825.897

Členské příspěvky
Startovné soutěže

8.200
267.516

Příspěvky ČSTS

42.850

Kurzy, lekce,soustředění

277.081

Dotace

158.000

Dary

72.250

Výdaje:

834.967

Nájem

272.880

Výuka, pohybovka

118.780

ČSTS (licence)

39.650

Medaile,poháry,ceny

23.227

Soutěž poplatky

13.200

Náklady soutěž

86.447

Hudební produkce

27.600

Fotobox

18.150

Inzerce

5.729

Čerpání dotace

54.000

Mzdy

55.250

Poplatky banka

1.199

Vratky půjček

38.790

Ostatní výdaje

80.065

Pokladna:
Počáteční zůstatek k 1.1.2018 -

67 Kč

Konečný zůstatek k 31.12.2018 -

411 Kč
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Běžný účet:
Počáteční zůstatek k 1.1.2018 -

152.666 Kč

Konečný zůstatek k 31.12.2017 - 143.253 Kč
Závazky:
Počáteční zůstatek k 1.1.2018 - 136.119 Kč
Konečný zůstatek k 31.12.2018 – 111.904 Kč
Pohledávky:
Počáteční zůstatek k 1.1.2018 – 0
Konečný zůstatek k 31.12.18 - 17.500
Spolek je pro účely zdaňování veřejně prospěšným poplatníkem ( § 17a
zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů), tzn. v souladu se svým zakladatelským právním
statutem (stanovami) jako svou hlavní činnost vykonává činnost, která není podnikáním,
a proto není povinnen podávat daňové přiznání, pokud nemá tyto druhy příjmů:
•

z reklam,
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