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STANOVY SPOLKU
INFINITY DANCE TEAM Z.S.

(dále jen jako spolek)
verze č. 3 – konsolidované znění 

zahrnující změnu schválenou na zasedání členské schůze spolku dne 12. listopadu 2018

Část I.   ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ  

Článek 1: Název a právní forma

1. Infinity Dance Team z.s. je spolkem ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb.
2. Název spolku je: Infinity Dance Team z.s.

Článek 2: Sídlo spolku

1. Spolek má sídlo v Brně.

Článek 3: Účel spolku a předmět jeho činnosti 

1. Spolek byl založen za účelem provozování činnosti v oblasti tanečního sportu. Tento svůj účel spolek
naplňuje činnostmi uvedenými v následujících odstavcích tohoto článku.

2. Hlavní činnosti spolku jsou 
a) vytváření podmínek pro aktivní provozování tanečního sportu jako volnočasovou aktivitu osob všech

věkových kategorií od dětí až po seniory, a to jak na rekreační, tak i na vrcholové úrovni,
b) vytváření podmínek pro přípravu na účast na soutěžích v tanečním sportu,
c) výuková a metodická činnost v oblasti tanečního sportu,
d) náborová a propagační činnost v oblasti tanečního sportu,
e) pořádání soutěží v tanečním sportu,
f) zajištění  účasti  na  soutěžích  v tanečním  sportu  pořádaných  jinými  osobami  v České  republice  i

v zahraničí,
g) účast na činnosti  spolku (svazu), který zastřešuje oblast tanečního sportu na celostátní úrovni a je

členem příslušné mezinárodní organizace,
h) zprostředkování členství v zastřešujícím svazu dle bodu g), v souladu se stanovami a jinými předpisy

tohoto svazu,
i) prosazování a ochrana oprávněných zájmů členů spolku v rámci zastřešujícího svazu dle bodu g).

3. Vedlejší činnosti spolku jsou zejména, ale nikoliv výlučně
a) výdělečná  činnost  v oblasti  výuky  a  tréninku  tanečního  sportu  (pořádání  tréninků,  seminářů  a

soustředění přístupných i pro osoby, jež nejsou členy spolku),
b) výdělečná činnost formou tanečních vystoupení,
c) výdělečná činnost formou porotování na soutěžích v tanečním sportu pořádaných jinými osobami,
d) správa a využívání spolkového majetku.

Článek 4: Statutární orgán spolku a způsob jednání za spolek

1. Statutárním orgánem spolku je jeho předseda (viz článek 10).
2. Předseda spolku je oprávněn jednat za spolek samostatně. 
3. Předseda spolku může k jednání za spolek písemně zmocnit kteréhokoliv člena Výkonné rady.
4. Předseda  spolku  nebo  zmocněný  člen  Výkonné  rady  podepisuje  za  spolek  tak,  že  k vytištěnému,

otištěnému nebo napsanému názvu spolku připojí svůj podpis.
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Část II.   ČLENSTVÍ VE SPOLKU  

Článek 5: Druhy a podmínky členství ve spolku

1. Členství  ve  spolku  může  být  taneční,  netaneční,  přidružené  a  čestné.  Jednotlivé  druhy  členství  jsou
navzájem neslučitelné.

2. Na členství ve spolku není právní nárok.

Taneční členství
3. Tanečním členem spolku může být kterákoliv fyzická osoba, která do spolku dobrovolně vstupuje za

účelem aktivního provozování tanečního sportu a přípravy na soutěže v tanečním sportu. Fyzická osoba
mladší 15 let se může stát tanečním členem jen se souhlasem svého zákonného zástupce.

4. Podmínkou vzniku tanečního členství je vyjádření souhlasu se stanovami spolku.
5. Taneční  členství  vzniká  přijetím  zájemce  za  tanečního  člena.  O  přijetí  zájemce  za  tanečního  člena

rozhoduje  Výkonná  rada  na  základě  kompletně  vyplněné  přihlášky  podané  zájemcem.  Náležitosti
přihlášky  určí  Výkonná  rada.  Výkonná  rada  může  i  bez  udání  důvodu  rozhodnout,  že  zájemce  za
tanečního člena nepřijme.

6. Taneční členství zaniká 
a) vystoupením tanečního člena ze spolku, s účinností ke dni, kdy je oznámení o vystoupení doručeno

Předsedovi spolku,
b) nesplněním povinnosti  podle článku 6 odstavce 2 bodu a),  s účinností  ke dni  následujícímu po dni

splatnosti nesplněné platební povinnosti, 
c) vyloučením tanečního  člena  podle  článku 6  odstavce 4,  s účinností  ke  dni  účinnosti  rozhodnutí  o

vyloučení (viz článek 14 odstavec 3),
d) úmrtím, s účinností ke dni smrti nebo prohlášení za mrtvého.

Netaneční členství
7. Netanečním členem spolku se stává fyzická osoba starší 18 let, která není tanečním členem a je zvolena

do některého voleného orgánu spolku. Netanečním členem spolku se stává rovněž takový člen voleného
orgánu spolku, který během svého funkčního období přestane být tanečním členem.

8. Netaneční členství vzniká volbou, resp. zánikem tanečního členství dle předchozího odstavce. Podmínkou
vzniku netanečního členství je vyjádření souhlasu se stanovami spolku. Osoba, jež není tanečním členem
a kandiduje do některého voleného orgánu spolku, kompletně vyplní přihlášku ke členství a vyjádří svůj
souhlas  se  stanovami  spolku  ještě  před  volbou,  jinak  se  k její  kandidatuře  nepřihlíží.  V případě
neúspěšnosti kandidáta ve volbě se jeho přihláška ke členství považuje za neplatnou.

9. Netaneční členství zaniká 
a) vypršením funkčního období,  na  něž byl  netaneční  člen zvolen dle  odstavce 7,  s účinností  ke  dni

vypršení funkčního období,
b) odstoupením netanečního člena z funkce ve voleném orgánu spolku, s účinností ke dni zániku jeho

funkce (viz článek 10 odstavec 4, článek 11 odstavec 4 a článek 12 odstavec 4),
c) odvoláním netanečního člena z funkce ve voleném orgánu spolku, s účinností ke dni, kdy je odvolání

netanečnímu členovi sděleno,
d) vyloučením netanečního  člena  podle  článku 6  odstavce 7,  s účinností  ke  dni,  kdy je  rozhodnutí  o

vyloučení netanečnímu členovi sděleno,
e) úmrtím, s účinností ke dni smrti nebo prohlášení za mrtvého.

Přidružené členství
10.Přidruženým členem spolku může být kterákoliv fyzická nebo právnická osoba, která se spolkem uzavře

smlouvu o přidruženém členství.
11.Vznik a zánik přidruženého členství upraví příslušná smlouva o přidruženém členství. Podmínkou vzniku

přidruženého členství je vyjádření souhlasu se stanovami spolku. Přidružené členství může zaniknout také
odstoupením od příslušné smlouvy podle článku 6 odstavce 10; v takovém případě přidružené členství
zaniká s účinností ke dni, kdy je přidruženému členovi doručeno rozhodnutí o odstoupení od smlouvy.

12.Podmínkou platnosti smlouvy o přidruženém členství je schválení Členskou schůzí.
13.Pravomoc schvalovat  určitý  typ smlouvy o přidruženém členství  může Členská schůze  delegovat  na

Výkonnou radu. Takto delegovaný typ smlouvy musí přesně určovat práva a povinnosti  přidruženého
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člena, od nichž se konkrétní smlouvy schvalované Výkonnou radou nesmějí odchýlit. Odchylka zakládá
neplatnost celé smlouvy.

Čestné členství
14.Čestným  členem  spolku  může  být  kterákoliv  fyzická  nebo  právnická  osoba,  která  se  významným

způsobem zasloužila o existenci a činnost spolku nebo o rozvoj tance a tanečního sportu.
15.Čestné členství uděluje Výkonná rada.
16.Čestné členství zaniká 

a) vystoupením čestného člena, s účinností ke dni, kdy je oznámení o vystoupení doručeno Předsedovi
spolku,

b) odejmutím čestného členství podle článku 6 odstavce 13,  s účinností  ke dni,  kdy je rozhodnutí  o
odejmutí čestnému členovi sděleno.

Článek 6: Práva a povinnosti členů spolku

Taneční členové
1. Práva tanečního člena:

a) Každý  taneční  člen  má  právo  využívat  výhod  plynoucích  z činnosti  spolku,  a  to  v rozsahu
odpovídajícím výši  členského příspěvku,  který taneční  člen zaplatil  za aktuální  období.  Jednotlivé
kategorie členských příspěvků a rozsah výhod, jichž mohou jejich plátci využívat, stanoví Výkonná
rada zvláštním předpisem.  Taneční  člen má právo,  aby nebyl  neoprávněně znevýhodňován oproti
ostatním tanečním členům, kteří zaplatili stejnou kategorii členských příspěvků.

b) Každý taneční člen má právo být informován o akcích a činnosti spolku.
c) Každý taneční člen má právo hlasovat a volit na zasedání Členské schůze. Každý taneční člen má

jeden hlas, za člena mladšího 15 let vykonává hlasovací a volební právo jeho zákonný zástupce.
d) Taneční člen starší 18 let má právo být volen do volených orgánů spolku.
e) Každý taneční člen má právo po dohodě s Předsedou spolku vystoupit na zasedání Výkonné rady.
f) Každý taneční člen má právo uplatňovat vůči spolku práva daná právními předpisy, zejména zákonem

č. 89/2012 Sb.
g) Alespoň třetina všech členů s hlasovacím a volebním právem má právo dát podnět ke svolání Členské

schůze (viz článek 6 odstavec 15 a článek 9 odstavec 3).
2. Povinnosti tanečního člena:

a) Základní povinností tanečního člena je platba členských příspěvků. Výši, splatnost a způsob platby
členských příspěvků, jakož i pravidla promíjení platby členských příspěvků stanoví Výkonná rada.

b) Taneční člen je povinen aktivně se účastnit tréninkové a soutěžní činnosti v souladu s pokyny orgánů
spolku a jimi pověřených trenérů.

c) Taneční  člen  je  povinen řídit  se  stanovami  spolku  a  všemi  předpisy  a  pokyny vydanými  orgány
spolku.

d) Taneční  člen  je  povinen působit  v zájmu dobrého jména spolku a  zdržet  se  jakýchkoliv aktivit  a
postojů, které poškozují oprávněný zájem spolku.

e) Taneční člen je povinen bez zbytečného odkladu oznámit Výkonné radě změnu ve svých osobních
údajích uvedených v přihlášce.

3. Nesplněním povinnosti podle odstavce 2 bodu a) automaticky zaniká taneční členství.
4. Porušení povinností podle odstavce 2 bodů b)–d) může být důvodem pro vyloučení tanečního člena. O

vyloučení rozhoduje Výkonná rada dvoutřetinovou většinou všech členů. Před rozhodnutím o vyloučení
Výkonná rada může, ale nemusí vyzvat člena k nápravě. Proti rozhodnutí Výkonné rady o vyloučení se
vyloučený taneční člen může do 15 dnů od doručení rozhodnutí písemně odvolat ke Kontrolní komisi.
V odvolání  musí  uvést  důvody,  pro něž své vyloučení  považuje za neoprávněné,  jinak se k odvolání
nepřihlíží.  Kontrolní  komise  rozhodne  o  odvolání  ve  lhůtě  30 dnů  od  jeho  doručení.  Rozhodnutí
Kontrolní komise o odvolání nabývá účinnosti ke dni, kdy je tanečnímu členovi sděleno.

Netaneční členové
5. Netaneční člen spolku má právo

a) hlasovat a volit na zasedání Členské schůze; každý netaneční člen má jeden hlas,
b) uplatňovat vůči spolku práva daná právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb.
c) Alespoň třetina všech členů s hlasovacím a volebním právem má právo dát podnět ke svolání Členské

schůze (viz článek 6 odstavec 15 a článek 9 odstavec 3).



4

6. Povinnosti netanečního člena:
a) Základní povinností netanečního člena je svědomité plnění úkolů vyplývajících z funkce, do níž byl

zvolen.
b) Netaneční člen je povinen řídit  se stanovami spolku a všemi předpisy a pokyny vydanými orgány

spolku.
c) Netaneční člen je povinen působit v zájmu dobrého jména spolku a zdržet se jakýchkoliv aktivit a

postojů, které poškozují oprávněný zájem spolku.
d) Netaneční člen je povinen bez zbytečného odkladu oznámit Výkonné radě změnu ve svých osobních

údajích uvedených v přihlášce.
7. Porušení povinností podle odstavce 6 bodů b) a c) je důvodem pro vyloučení netanečního člena ze spolku.

O vyloučení rozhoduje Členská schůze. Proti rozhodnutí Členské schůze jako nejvyššího orgánu spolku
není přípustné odvolání.

Přidružení členové
8. Práva a povinnosti přidruženého člena se řídí příslušnou smlouvou o přidruženém členství (viz článek 5

odstavce 10–13). 
9. Smlouva o přidruženém členství může stanovit, že přidružený člen bude mít hlasovací a volební právo a

bude volitelný do volených orgánů spolku.
10.Přidružený člen je povinen řídit se stanovami spolku a všemi předpisy a pokyny vydanými orgány spolku,

působit  v zájmu  dobrého  jména  spolku  a  zdržet  se  jakýchkoliv  aktivit  a  postojů,  které  poškozují
oprávněný zájem spolku. Bez ohledu na to, zda tak stanoví příslušná smlouva o přidruženém členství, má
spolek právo při  porušení  těchto  povinností  přidruženým členem od smlouvy odstoupit  a  přidružené
členství ukončit. O tomto odstoupení od smlouvy rozhoduje orgán, který smlouvu schválil. Proti jeho
rozhodnutí není přípustné odvolání.

11.Přidružený člen je povinen bez zbytečného odkladu oznámit Výkonné radě změnu ve svých osobních
údajích uvedených ve smlouvě o přidruženém členství.

Čestní členové
12.Čestný člen spolku má právo

a) účastnit se zasedání Členské schůze a vystoupit na něm,
b) po dohodě s Předsedou spolku vystoupit na zasedání Výkonné rady.
c) po dohodě s předsedou Kontrolní komise vystoupit na jejím zasedání.

13.Čestný  člen  je  povinen  respektovat  stanovy  spolku  a  zdržet  se  jakýchkoliv  aktivit  a  postojů,  které
poškozují  oprávněný  zájem  spolku.  Porušení  těchto  povinností  je  důvodem  pro  odejmutí  čestného
členství. O odejmutí čestného členství rozhoduje Výkonná rada. Proti jejímu rozhodnutí není přípustné
odvolání.

14.Čestný člen je povinen bez zbytečného odkladu oznámit Výkonné radě změnu ve svých osobních údajích,
jež sdělil spolku.

Výkladové ustanovení: členové s hlasovacím a volebním právem
15.Zmiňuje-li text stanov členy s hlasovacím a volebním právem, rozumí se tím členové spolku, kteří mají

právo účastnit se, hlasovat a volit na zasedání Členské schůze. V souladu s předchozími odstavci tohoto
článku se jedná o
a) všechny taneční členy,
b) všechny netaneční členy,
c) přidružené členy, jimž hlasovací a volební právo přísluší na základě jejich smlouvy o přidruženém

členství.

Obecné ustanovení o postupu při vyloučení člena spolku
16.Ve věci návrhu na vyloučení kteréhokoliv člena spolku, návrhu na odstoupení od smlouvy o přidruženém

členství dle odstavce 11 a návrhu na odejmutí čestného členství se postupuje v souladu s ustanovením
§ 240 odstavce 2 zákona č. 89/2012 Sb.

Článek 7: Seznam členů spolku

1. Spolek vede seznam svých členů, z něhož musí jednoznačně vyplývat druh členství jednotlivých členů.
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2. Za řádné vedení  seznamu členů spolku odpovídá Výkonná rada,  jež vedením seznamu může pověřit
kteroukoliv fyzickou osobu.

3. Výkonná rada nebo jí pověřená osoba zapíše člena do seznamu bez zbytečného odkladu po vzniku jeho
členství. Podkladem pro zápis do seznamu členů je 
a) v případě tanečního a netanečního člena vyplněná přihláška, která slouží zároveň jako evidenční list

člena,
b) v případě přidruženého člena smlouva o přidruženém členství,
c) v případě čestného člena osobní údaje sdělené čestným členem.

4. Výmazy v seznamu členů spolku provádí Výkonná rada nebo jí pověřená osoba bez zbytečného odkladu
po zániku členství.

5. Seznam členů spolku není veřejně přístupný. 
6. Údaje o členech spolku mohou být v nezbytném rozsahu zpřístupněny orgánům státní správy a územních

samospráv, případně jiným organizacím a osobám v souvislosti s podáním žádosti o poskytnutí dotace,
daru nebo jiného příspěvku.

7. Výkonná  rada  a  další  osoby  pověřené  nakládáním  s údaji  uvedenými  v seznamu  členů  spolku  jsou
povinny s osobními údaji  členů nakládat v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. a v mezích
souhlasu daného členem spolku.

Část III.   ORGÁNY SPOLKU  

Článek 8: Organizační struktura spolku

1. Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:
a) Členská schůze
b) Předseda spolku
c) Výkonná rada
d) Kontrolní komise
e) Poradní sbor

2. Rozhodčí komise se nezřizuje.

Článek 9: Členská schůze

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku.

Svolání Členské schůze
2. Členskou schůzi svolává k zasedání Předseda spolku nejméně jedenkrát do roka.
3. Předseda spolku svolá zasedání Členské schůze z podnětu alespoň třetiny členů s  hlasovacím a volebním

právem nebo z podnětu Kontrolní komise. Iniciátoři  musejí  uvést,  jaká záležitost  má být  zařazena na
pořad zasedání, jinak je jejich podnět neplatný. Nesvolá-li Předseda spolku zasedání Členské schůze do
30 dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání Členské schůze sám.

4. Zasedání  Členské  schůze  je  nutno  svolat  minimálně  15 dnů před  jeho  konáním.  Pozvánka  musí  být
umístěna nebo šířena tak,  aby se o ní  mohli  dozvědět  všichni  členové spolku.  Z pozvánky musí  být
zřejmé místo, čas a pořad zasedání Členské schůze.

5. Svolává-li se zasedání Členské schůze za účelem odvolání některého voleného orgánu nebo jeho člena,
musí být na jeho pořad zařazena také nová volba tohoto orgánu nebo jeho člena. Má-li zasedání Členské
schůze zvolit nového Předsedu spolku, musí být na jeho pořad zařazena volba celé Výkonné rady.

Náležitosti zasedání a hlasování Členské schůze
6. Členská  schůze  je  schopna  usnášet  se  za  účasti  většiny  členů s hlasovacím a  volebním právem (viz

článek 6 odstavec 15). Není-li uvedeno jinak, přijímá usnesení většinou hlasů těch členů s hlasovacím a
volebním právem, kteří jsou přítomni v době usnášení. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas Předsedy
spolku (netýká se voleb).

7. Kdo zasedání Členské schůze svolal, zahájí je a poté na základě prezenční listiny a ověření hlasovacího a
volebního práva jednotlivých účastníků zjistí,  zda je Členská schůze schopna se usnášet.  Pokud ano,
zajistí  volbu  předsedajícího,  zapisovatele,  ověřovatele  zápisu  a  tříčlenné  sčítací  komise.  Tyto  volby
probíhají veřejně.
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8. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání uvedený na pozvánce, lze rozhodnout jen za účasti a
se souhlasem všech členů spolku oprávněných o ní hlasovat.

9. Členská schůze hlasuje veřejně. Volby orgánů spolku jsou tajné. Před každým hlasováním a před každou
volbou předsedající znovu ověří usnášeníschopnost Členské schůze.

Náhradní zasedání Členské schůze
10.Není-li Členská schůze na svém zasedání schopná usnášet se, bude se konat náhradní zasedání Členské

schůze.  Náhradní  zasedání  začíná 1 hodinu po plánovaném začátku původně svolaného zasedání.  Na
náhradní zasedání není třeba členy spolku svolávat. Na náhradním zasedání může Členská schůze jednat
jen o záležitostech zařazených na pořad původně svolaného zasedání. Náhradní zasedání Členské schůze
je schopné usnášet  se  za  účasti  libovolného počtu členů.  Usnesení  přijímá většinou hlasů těch členů
s hlasovacím a volebním právem, kteří jsou přítomni v době usnášení.

Zápis ze zasedání Členské schůze
11.Osoba pověřená Členskou schůzí (zapisovatel) vyhotoví zápis o zasedání Členské schůze nejpozději do

15 dnů od jeho ukončení. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je
zahájil, kdo mu předsedal, jaké činovníky Členská schůze zvolila, jaká usnesení přijala a kdy byl zápis
vyhotoven. Zápis ověří ověřovatel zápisu zvolený Členskou schůzí.

12.Každý člen spolku má právo nahlížet do zápisů ze zasedání Členské schůze. O nahlédnutí do zápisu
požádá Předsedu spolku, který je povinen je bez zbytečného odkladu umožnit, a to na místě, na němž se
se žadatelem dohodne.

Pravomoci Členské schůze
13.Výlučné pravomoci Členské schůze:

a) volba a odvolávání Předsedy spolku a Výkonné rady,
b) volba a odvolávání členů Kontrolní komise,
c) schvalování stanov spolku, jejich změn a dodatků,
d) schvalování ročního rozpočtu spolku,
e) schvalování účetní závěrky za uplynulý rok,
f) schvalování zpráv o činnosti spolku a jeho jednotlivých orgánů,
g) schvalování  smluv  o  přidruženém  členství  a  delegace  schvalování  těchto  smluv  dle  článku 5

odstavce 13,
h) rozhodování o vyloučení netanečního člena,
i) rozhodování o členství spolku ve svazu dle § 214 odstavce 2 zákona č. 89/2012 Sb.,
j) rozhodování o zrušení spolku a jmenování likvidátora (viz článek 16),
k) rozhodování o přeměně spolku (viz § 174 a násl., § 274 a násl. a § 288 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.).

Článek 10: Předseda spolku

1. Předseda spolku je statutárním orgánem spolku.

Volba, funkční období, odstoupení a odvolání Předsedy spolku
2. Předsedu  spolku  volí  a  odvolává  Členská  schůze.  Volba  Předsedy  spolku  probíhá  podle  ustanovení

článku 11 odstavce 2.
3. Funkční období Předsedy spolku je čtyřleté. 
4. V případě odstoupení Předsedy spolku zaniká jeho funkce uplynutím dvou měsíců ode dne, kdy oznámení

o odstoupení doručil Výkonné radě (viz § 160 zákona č. 89/2012 Sb.), ledaže je nový Předseda spolku
zvolen ještě před uplynutím této lhůty. Výkonná rada je povinna do 30 dnů ode dne, kdy jí bylo oznámení
o odstoupení doručeno, svolat zasedání Členské schůze, na jehož pořad zařadí volbu nového Předsedy
spolku a nové Výkonné rady (viz článek 9 odstavec 5). 

5. Postup při odvolání Předsedy spolku upravuje článek 9 odstavec 5.

Úkoly a pravomoci Předsedy spolku
6. Výlučné pravomoci Předsedy spolku:

a) jednat za spolek v souladu s článkem 4,
b) řídit  práci  Výkonné  rady,  svolávat  její  zasedání,  předsedat  jim a  hlasovat  v rámci  Výkonné  rady

v souladu s článkem 11 odstavcem 10,
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c) jmenovat členy Poradního sboru.
7. Úkolem  Předsedy  spolku  je  dále  zejména  podílet  se  na  plnění  úkolů  Výkonné  rady  uvedených

v článku 11 odstavci 13 a koordinovat její spolupráci se členy Poradního sboru.
8. Předseda spolku má právo samostatně rozhodovat o jednorázových výdajích až do výše 30.000 Kč a o

opakovaných  výdajích,  jejichž  úhrnná  výše  za  kalendářní  rok  nepřesáhne  100.000 Kč.  O  těchto
rozhodnutích je povinen informovat Výkonnou radu na jejím nejbližším zasedání.

9. Předseda  spolku  má  právo  samostatně  rozhodovat  o  uzavírání  smluv,  z nichž  pro  spolek  vyplývají
závazky  nepřesahující  částky  uvedené  v předchozím  odstavci.  O  těchto  rozhodnutích  je  povinen
informovat Výkonnou radu na jejím nejbližším zasedání.

Povinnosti Předsedy spolku
10.Předseda spolku je při výkonu své funkce vázán usneseními Členské schůze.
11.Předseda spolku je povinen 

a) nejméně jedenkrát do roka svolat zasedání Členské schůze, 
b) z podnětu alespoň třetiny členů s hlasovacím a volebním právem nebo z podnětu Kontrolní komise

svolat zasedání Členské schůze do 30 dnů od doručení podnětu (viz článek 9 odstavce 2–5),
c) do 30 dnů svolat zasedání Členské schůze za účelem volby Předsedy spolku a Výkonné rady, je-li

Výkonná rada neúplná po dobu delší než 30 dnů (viz článek 11 odstavec 5).
12.Předseda spolku je povinen vykonávat svoji funkci svědomitě a s péčí řádného hospodáře. Je povinen

řídit  se stanovami spolku a všemi předpisy vydanými orgány spolku, působit v zájmu dobrého jména
spolku a zdržet se jakýchkoliv aktivit a postojů, které poškozují oprávněný zájem spolku.

Článek 11: Výkonná rada

1. Výkonná  rada se  skládá z Předsedy spolku  a  4 členů volených Členskou schůzí  podle  následujícího
odstavce.

Volba, funkční období, odstoupení a odvolání členů Výkonné rady
2. Volba Předsedy spolku a členů Výkonné rady probíhá současně, na základě uzavřených kandidátních

listin. Z kandidátní listiny musí jednoznačně vyplývat, která osoba kandiduje na funkci Předsedy spolku a
které  osoby  kandidují  na  funkce  členů  Výkonné  rady.  Kandidátní  listiny  se  podávají  nejpozději
bezprostředně  před  volbou  k osobě,  jež  předsedá  zasedání  Členské  schůze.  Předsedající  obeznámí
Členskou  schůzi  s kandidátními  listinami,  přidělí  jim  čísla,  očíslované  je  viditelně  vyvěsí  a  vyhlásí
desetiminutovou přestávku, po níž bude následovat volba. Volba se provádí odevzdáním lístku, na který
volič napíše číslo kandidátní listiny, jíž dává svůj hlas. Prázdný volební lístek je platný, hlas se však
nepřičítá žádné kandidátní  listině.  Lístek,  na němž je uvedeno více než jedno číslo,  a lístek s  číslem
neexistující kandidátní listiny je neplatný. V prvním kole volby je zvolena ta kandidátní listina, která
získá nadpoloviční většinu všech platných hlasů. Není-li v prvním kole zvolena žádná kandidátní listina,
koná  se  po  desetiminutové  přestávce  druhé  kolo,  do  něhož  postupují  dvě  kandidátní  listiny,  které
v prvním kole získaly nejvíce hlasů. V případě, že tři nebo více kandidátních listin v prvním kole shodně
získalo nejvyšší počet hlasů, do druhého kola postupují všechny tyto kandidátní listiny. V případě, že
jedna kandidátní listina získala nejvyšší počet hlasů a dvě nebo více kandidátních listin shodně získalo
druhý nejvyšší počet hlasů, do druhého kola postupují  spolu s nejúspěšnější kandidátní listinou i  obě
(všechny) kandidátní listiny s druhým nejvyšším počtem hlasů. Ve druhém kole je zvolena ta kandidátní
listina, která získá nejvíce hlasů. V případě rovnosti  hlasů se druhé kolo po desetiminutové přestávce
jedenkrát zopakuje. Není-li  ani v opakovaném druhém kole zvolena žádná kandidátní listina, Členská
schůze rozhodne o konání nové volby.

3. Funkční období Výkonné rady je čtyřleté. V případě odstoupení  nebo odvolání Předsedy spolku však
funkční období Výkonné rady končí k datu zasedání Členské schůze svolaného za účelem volby nového
Předsedy spolku a nové Výkonné rady (viz článek 9 odstavec 5). 

4. Vyjádří-li  člen  Výkonné  rady  úmysl  odstoupit  ze  své  funkce  během funkčního  období,  dohodne  se
s Výkonnou radou na datu, k němuž jeho funkce zanikne. Není-li dohoda možná, odstoupení se považuje
za jednostranné a funkce odstupujícího člena Výkonné rady zanikne uplynutím dvou měsíců ode dne, kdy
oznámení o odstoupení doručil Výkonné radě (viz § 160 zákona č. 89/2012 Sb.). Výkonná rada za něj do
30 dnů  od  zániku  jeho  funkce  může  na  návrh  Předsedy  spolku  nadpoloviční  většinou  hlasů  všech
zbývajících členů kooptovat nového člena z řad členů s hlasovacím a volebním právem. V období mezi
dvěma zasedáními Členské schůze jsou možné jen dvě kooptace. Kooptovaného člena Výkonné rady
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v jeho funkci buď potvrdí, nebo odmítne Členská schůze na svém nejbližším zasedání. Odmítne-li ho,
musí  místo něj  zvolit  jinou osobu. Funkční období člena Výkonné rady potvrzeného nebo zvoleného
podle tohoto odstavce trvá jen do konce funkčního období původně zvolené Výkonné rady.

5. Je-li Výkonná rada neúplná po dobu delší než 30 dnů, Předseda spolku do 30 dnů svolá zasedání Členské
schůze,  na  jehož pořad musí  být  zařazena volba Předsedy spolku a  Výkonné  rady.  Není-li  Předseda
spolku, svolá zasedání Členské schůze Výkonná rada, není-li tato usnášeníschopná, svolá je Kontrolní
komise.

6. Členská schůze může odvolat Výkonnou radu pouze jako celek, tj. včetně Předsedy spolku. Svolává-li se
zasedání Členské schůze za účelem odvolání Výkonné rady, musí být na jeho pořad zařazena také nová
volba Předsedy spolku a celé Výkonné rady.

Náležitosti zasedání a hlasování Výkonné rady
7. Výkonná rada je schopná usnášet se za přítomnosti většiny svých členů.
8. Zasedání Výkonné rady předsedá Předseda spolku. Pro případ své nepřítomnosti může Předseda spolku

pověřit předsednictvím jiného člena Výkonné rady.
9. Způsob  plnění  úkolů  (četnost  zasedání,  způsob  komunikace,  rozdělení  úkolů  atd.)  si  Výkonná  rada

stanoví vnitřním předpisem.
10.Není-li uvedeno jinak, rozhoduje Výkonná rada nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. V případě

rovnosti hlasů rozhoduje hlas Předsedy spolku.
11.Výkonná rada může hlasovat i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků

(per rollam). Podmínky a způsob hlasování per rollam si Výkonná rada stanoví vnitřním předpisem.

Úkoly a pravomoci Výkonné rady
12.Výkonná rada rozhoduje o všech záležitostech spolku, které stanovy nebo právní předpis nesvěřují do

výlučné pravomoci Členské schůze, Předsedy spolku nebo Kontrolní komise.
13.Úkolem Výkonné rady je zejména 

a) řízení činnosti a hospodaření spolku,
b) zpracovávání  organizačních dokumentů spolku a jejich schvalování,  případně předkládání  Členské

schůzi, spadá-li jejich schválení do výlučné pravomoci Členské schůze,
c) příprava návrhu rozpočtu a jeho předkládání Členské schůzi ke schválení,
d) stanovování výše, splatnosti a způsobu platby členských příspěvků a pravidel promíjení jejich platby, 
e) předkládání výsledku hospodaření Členské schůzi ke schválení,
f) předkládání zpráv o činnosti Výkonné rady, celého spolku i jeho jednotlivých složek Členské schůzi

ke schválení,
g) vedení seznamu členů (viz článek 7),
h) plnění úkolů vyplývajících z článku 3 odstavce 2 bodů g)–i).
Plnění těchto úkolů může Výkonná rada zajišťovat ve spolupráci s dalšími osobami, zejména se členy
Poradního sboru.

14.Výkonná rada má právo být informována o rozhodnutích, jež Předseda spolku učinil na základě článku 10
odstavců 8 a 9. Přednesenou informaci o těchto rozhodnutích je povinna uvést v zápisu ze svého zasedání.

15.Výkonná rada rozhoduje o přijetí zájemce za tanečního člena (viz článek 5 odstavec 5).
16.Výkonná rada dvoutřetinovou většinou všech svých členů rozhoduje o vyloučení tanečního člena (viz

článek 6 odstavec 4)
17.Výkonná rada má právo udělovat a odnímat čestné členství ve spolku. O udělení a odejmutí čestného

členství rozhoduje dvoutřetinovou většinou všech svých členů.

Povinnosti Výkonné rady
18.Výkonná rada je při své činnosti a rozhodování vázána usneseními Členské schůze.
19.Výkonná  rada  je  povinna  bez  zbytečného  odkladu  předat  Kontrolní  komisi  zápis  z každého  svého

zasedání. 
20.Výkonná rada je povinna 

a) do 30 dnů ode dne, kdy jí bylo doručeno oznámení o odstoupení Předsedy spolku, svolat zasedání
Členské  schůze  za  účelem  volby  nového  Předsedy  spolku  a  nové  Výkonné  rady  (viz  článek  9
odstavec 5),

b) do 30 dnů svolat zasedání Členské schůze za účelem volby Předsedy spolku a Výkonné rady, je-li
Výkonná rada neúplná po dobu delší než 30 dnů a není-li Předseda spolku (viz odstavec 5).
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21.Členové Výkonné rady jsou povinni vykonávat svoji funkci svědomitě a s péčí řádného hospodáře. Jsou
povinni řídit se stanovami spolku a všemi předpisy a pokyny vydanými orgány spolku, působit v  zájmu
dobrého jména spolku a zdržet se jakýchkoliv aktivit a postojů, které poškozují oprávněný zájem spolku.

Článek 12: Kontrolní komise

1. Kontrolní  komise je tříčlenná.  Členství v Kontrolní komisi je neslučitelné s funkcí  Předsedy spolku a
s členstvím ve Výkonné radě.

Volba, funkční období, odstoupení a odvolání členů Kontrolní komise
2. Členy Kontrolní  komise volí  a odvolává Členská schůze.  Uchazeči  o  funkci  člena Kontrolní  komise

kandidují jednotlivě. Svoji kandidaturu oznámí nejpozději bezprostředně před volbou osobě, jež předsedá
zasedání  Členské  schůze.  Předsedající  vyhotoví  soupisku  uchazečů,  obeznámí  s ní  Členskou  schůzi,
viditelně  ji  vyvěsí  a  vyhlásí  desetiminutovou  přestávku,  po  níž  bude  následovat  volba.  Volba  je
jednokolová a provádí se odevzdáním lístku, na který volič napíše jména tří uchazečů, jimž dává svůj
hlas.  Obsahuje-li  volební  lístek jména jiných osob,  než jsou uvedeny na soupisce uchazečů,  k těmto
jménům se nepřihlíží. Obsahuje-li volební lístek jména více než tří uchazečů, přihlíží se pouze ke třem
jménům, jež jsou na lístku uvedena jako první tři v pořadí. Obsahuje-li volební lístek méně než tři jména,
hlas se přičítá pouze uvedeným uchazečům (uvedenému uchazeči). Zvoleni jsou tři uchazeči, kteří získají
největší počet hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhodne los. 

3. Funkční období členů Kontrolní komise je čtyřleté.
4. Vyjádří-li člen Kontrolní komise úmysl odstoupit ze své funkce během funkčního období, dohodne se

s Kontrolní komisí na datu, k němuž jeho funkce zanikne. Není-li dohoda možná, odstoupení se považuje
za jednostranné a funkce odstupujícího člena Kontrolní komise zanikne uplynutím dvou měsíců ode dne,
kdy  oznámení  o  odstoupení  doručil  Kontrolní  komisi  (viz  § 160  zákona  č. 89/2012 Sb.).  Zbývající
členové Kontrolní komise za něj do 30 dnů od zániku jeho funkce mohou kooptovat nového člena z řad
členů s hlasovacím a volebním právem. V období mezi dvěma zasedáními Členské schůze je možná jen
jedna kooptace. Kooptovaného člena Kontrolní komise v jeho funkci buď potvrdí, nebo odmítne Členská
schůze na svém nejbližším zasedání. Odmítne-li ho, musí místo něj zvolit jinou osobu. 

5. Je-li  Kontrolní komise neúplná po dobu delší než 30 dnů, Předseda spolku do 30 dnů svolá zasedání
Členské schůze, na jehož pořad musí být zařazena volba chybějícího člena (chybějících členů) Kontrolní
komise.

6. Postup při odvolání jednoho nebo více členů Kontrolní komise upravuje článek 9 odstavec 5.
7. Pro volbu člena (členů) Kontrolní komise v situacích podle odstavců 4–6 se přiměřeně použije postup

stanovený  v odstavci 2.  Funkční  období  člena  Kontrolní  komise  potvrzeného  nebo  zvoleného  podle
odstavců 4–6 trvá jen do konce funkčního období, na které byla zvolena Kontrolní komise v původním
složení.

8. Na  prvním zasedání  po  svém zvolení  si  Kontrolní  komise  z řad  svých členů  zvolí  předsedu.  Volba
předsedy se provede také na prvním zasedání po kooptování nebo zvolení člena, jenž nahradil odvolaného
nebo odstoupivšího předsedu Kontrolní komise.

Náležitosti zasedání a hlasování Kontrolní komise
9. Způsob plnění úkolů (četnost zasedání, způsob komunikace, rozdělení úkolů atd.) si Kontrolní komise

stanoví vnitřním předpisem.
10.Kontrolní komise rozhoduje většinou hlasů všech svých členů.
11.Kontrolní  komise  může  hlasovat  i  mimo  zasedání  v  písemné  formě  nebo  s  využitím  technických

prostředků (per rollam). Podmínky a způsob hlasování per rollam si Kontrolní komise stanoví vnitřním
předpisem.

Úkoly a pravomoci Kontrolní komise
12.Kontrolní komise dohlíží, vykonává-li spolek činnost v souladu se stanovami a právními předpisy, plní-li

orgány spolku řádně své úkoly a hospodaří-li s náležitou péčí se svěřenými prostředky. Zjistí-li Kontrolní
komise  nedostatky,  upozorní  na  ně  Předsedu  spolku,  Výkonnou  radu  a  v případě  potřeby  Členskou
schůzi. Za tímto účelem má právo dát podnět ke svolání Členské schůze, případně po marném uplynutí
předepsané lhůty svolat Členskou schůzi sama (viz článek 9 odstavec 3).

13.V rozsahu působnosti Kontrolní komise může její pověřený člen nahlížet do dokladů spolku a požadovat
od členů dalších orgánů spolku nebo od jeho zaměstnanců vysvětlení  k jednotlivým záležitostem. Za
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tímto účelem mají členové Kontrolní komise právo po předchozí domluvě s Předsedou spolku vystoupit
na zasedání Výkonné rady.

14.Kontrolní komise rozhoduje o odvolání tanečního člena proti rozhodnutí o jeho vyloučení (viz článek 6
odstavec 4).  Kontrolní  komise  rozhodne  o  odvolání  ve  lhůtě  30 dnů  od  jeho  doručení.  Při  svém
rozhodování se řídí ustanovením § 241 odstavce 2 zákona č. 89/2012 Sb.

Povinnosti Kontrolní komise
15.Kontrolní komise je povinna 

a) nejméně  jedenkrát  do  roka  předložit  Členské  schůzi  zprávu  o  své  činnosti  a  o  svých  zjištěních
týkajících se činnosti a hospodaření spolku a jeho orgánů,

b) do 30 dnů svolat zasedání Členské schůze za účelem volby Předsedy spolku a Výkonné rady, je-li
Výkonná rada neúplná po dobu delší  než 30 dnů,  není-li  Předseda spolku a není-li  Výkonná rada
usnášeníschopná (viz článek 11 odstavec 5).

Článek 13: Poradní sbor

1. Poradní sbor se skládá z libovolného počtu fyzických osob (členů nebo nečlenů spolku) jmenovaných a
odvolávaných Předsedou spolku.

2. Funkční období členů Poradního sboru může Předseda spolku stanovit libovolně, nejdéle však trvá do
okamžiku zvolení nového Předsedy spolku.

3. Člen Poradního sboru může ze své funkce kdykoliv odstoupit s třicetidenní výpovědní lhůtou. Odstoupení
z funkce je povinen oznámit Předsedovi spolku.

4. Na žádost Předsedy spolku se členové Poradního sboru účastní zasedání Výkonné rady nebo jeho části.
Při rozhodování Výkonné rady mají poradní hlas.

5. Souhlasem se svým jmenováním se člen Poradního sboru zavazuje, že bude náležitě plnit svěřené úkoly,
při své činnosti se bude řídit stanovami spolku a všemi předpisy a pokyny vydanými orgány spolku a
bude ve své funkci působit v zájmu a ve prospěch spolku.

Článek 14: Účinnost rozhodnutí orgánů spolku

1. Není-li  uvedeno jinak,  rozhodnutí  orgánu spolku týkající  se  většího  počtu nebo všech členů nabývá
účinnosti okamžikem, kdy je vhodným způsobem sděleno nebo zpřístupněno členům. Vhodný způsob
sdělení a zpřístupnění stanoví Výkonná rada vnitřním předpisem.

2. Není-li uvedeno jinak, rozhodnutí orgánu spolku týkající se jednotlivce nabývá účinnosti prokazatelným
sdělením nebo doručením rozhodnutí dotčené osobě.

3. Umožňují-li  stanovy  odvolání  proti  rozhodnutí  orgánu  spolku,  rozhodnutí  nabývá  účinnosti  marným
uplynutím  odvolací  lhůty,  nebo  okamžikem,  kdy  nabude  účinnosti  rozhodnutí,  jímž  odvolací  orgán
odvolání odmítl. 

Část IV.   MAJETEK A HOSPODAŘENÍ SPOLKU  

Článek 15: Majetek a hospodaření spolku

1. Majetek spolku tvoří movitý a nemovitý majetek, pohledávky a majetková práva. Majetek spolku slouží
k naplňování jeho účelu dle článku 3. 

2. Příjmy spolku tvoří
a) členské příspěvky a jiné platby členů,
b) dotace z veřejných rozpočtů nebo od jiných organizací,
c) dary sponzorů,
d) vstupné a jiné příjmy z výdělečné činnosti spolku.

3. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost dle článku 3 a pro správu spolku (viz § 217
odstavec 3 zákona č. 89/2012 Sb.).
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Část V.   ZRUŠENÍ A LIKVIDACE SPOLKU  

Článek 16: Dobrovolné zrušení spolku

1. Rozhodnutí o zrušení spolku náleží do výlučné pravomoci Členské schůze.
2. Pro  rozhodnutí  o  zrušení  spolku  je  nutný  souhlas  nadpoloviční  většiny  všech  členů  s  hlasovacím  a

volebním právem (viz článek 6 odstavec 15). Pokud návrh na zrušení spolku není na zasedání Členské
schůze odsouhlasen nadpoloviční většinou všech členů s hlasovacím a volebním právem, může většina
přítomných  členů  s hlasovacím a  volebním  právem za  účelem  opakovaného  hlasování  svolat  novou
Členskou schůzi, a to v termínu nejdříve 15 dnů od data první Členské schůze. Na pozvánce na novou
Členskou schůzi musí být výslovně uvedeno, že se bude hlasovat o zrušení spolku. Nová Členská schůze
rozhodne o zrušení spolku nadpoloviční většinou přítomných členů s hlasovacím a volebním právem.

3. Současně  s rozhodnutím  o  zrušení  spolku  je  Členská  schůze  povinna  jmenovat  likvidátora  spolku.
Členská schůze jmenuje likvidátora nadpoloviční většinou přítomných členů s hlasovacím a volebním
právem. V případě více uchazečů o funkci likvidátora probíhá volba obdobně jako volba členů Kontrolní
komise (viz článek 12 odstavec 2). Jmenování likvidátora je podmínkou platnosti rozhodnutí o zrušení
spolku.  Likvidátorem  nelze  jmenovat  člena  Kontrolní  komise  (viz  § 262  odstavec 2  zákona
č. 89/2012 Sb.).

Článek 17: Likvidace spolku

1. Likvidační zůstatek likvidátor rozdělí rovným dílem mezi jednotlivé taneční a netaneční členy, jejichž
členství ve spolku právoplatně trvalo v okamžiku vydání rozhodnutí o zrušení spolku s likvidací.

Část VI.   PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

Článek 18: Přechodná a závěrečná ustanovení

1. Tyto  stanovy  byly  schváleny  valnou  hromadou  Tanečního  klubu  Taneční  školy  Starlet,  občanského
sdružení dne 23. listopadu 2015 a tímto dnem nabývají účinnosti.

2. Tyto stanovy nahrazují dosavadní stanovy Tanečního klubu Taneční školy Starlet, občanského sdružení.
3. Statutární orgán spolku do 6 měsíců od účinnosti těchto stanov svolá zasedání Členské schůze, na jehož

pořad zařadí  volbu orgánů spolku.  Do tohoto zasedání  Členské schůze se prodlužuje funkční  období
volených orgánů ve složení platném ke dni účinnosti těchto stanov.

4. Odkazuje-li  některé  ustanovení  těchto stanov na částku v českých korunách,  použije  se shodně i  pro
částky  stejné  hodnoty  vyjádřené  v jiných  měnách.  Pro  přepočet  se  použije  střední  devizový  kurs
vyhlášený Českou národní bankou ke dni předmětného rozhodnutí. V případě náhrady české koruny jinou
měnou se pro přepočet použije oficiálně stanovený přepočítací koeficient.

5. Neplatností nebo nevynutitelností některého ustanovení těchto stanov není dotčena platnost a účinnost
jejich ostatních ustanovení.

V Brně dne 12. listopadu 2018

                                                      
Jana Hradilová
statutární orgán


