Výbor spolku Tanec pro všechny, z.s. IČ: 22709908 schválil dne 7.1.2020 nové znění
stanov. Původní, vedené pod spisovou značkou L 24791 Městským soudem v Praze, se
nahrazují zcela novým textem v rozsahu Čl. I až VIII:

STANOVY
spolku
”Tanec pro všechny, z.s.”

Čl. I
Název a sídlo, působnost a charakter spolku
1) Název spolku je: ”Tanec pro všechny, z.s. (dále jen ”spolek”);
2) Sídlem spolku je Plavínová 2783/20, 130 00, Praha 3
3) Spolek působí na celém území České republiky. Spolek se nečlení na organizační
jednotky.
4) Spolek je zapsaným spolkem založeným podle zákona č.89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, v němž se sdružují děti, mládež, dospělí a
senioři s cílem vytvářet podmínky pro rozvoj a popularizaci tance jako prostředku pro
smysluplné využití volného času, rozvoje estetického cítění a terapie. Svou povahou
je zájmovou, nepolitickou a neziskovou organizací s právní subjektivitou a s vlastním
hospodařením.
5) Spolek může používat alternativní název či doplnění názvu v případě schválení
výborem spolku v kontaktu s ostatními oborovými organizacemi. V úředním styku je
povinen používat svůj název „Tanec pro všechny“

Čl. II
Cíle činnosti
1) Účelem je péče o rozvoj tanečně pohybových schopností, smysluplného využití
volného času, estetického cítění a terapie dětí, mládeže, dospělých a seniorů.
2) Cílem je provádění tance a tanečního sportu na rekreační, terapeutické, výkonnostní
a vrcholové úrovni včetně reprezentace České republiky.
3) Spolek rozvíjí činnost v těchto směrech:
a. Hlavní činnost
− rozvoj a propagace tance, sportovního tance, tanečních sportů a
společenské zábavy,
− sdružení a zastupování zájemců o tělovýchovnou a sportovní činnost
v oblasti tance a tanečních sportů a provádění této činnosti,
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− vedení členů spolku k chování na odpovídající společenské úrovni a
soutěžení v duchu fair play,
− 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,
− aktivní spolupráce s dalšími organizacemi, které vyvíjejí činnost ve
stejných nebo příbuzných oborech,
− 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 seniory a
seniorky a 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.
− pořádání soutěží, prezentačních, společenských a vzdělávacích akcí a
dalších akcí podporujících hlavní činnost spolku, jeho vztah k ostatním
občanům a institucím.
b. Doplňková činnost
− zprostředkování členství nebo zastupování svých členů
v organizacích, ve kterých je spolek členem,
− metodická, organizační, společenská, vzdělávací,
technickoekonomická podpora svých členů,
− příležitostné zajišťování vystoupení členů spolku na kulturněspolečenských akcích,
− příležitostný prodej reklamy a propagačních předmětů,
− podnikání či jiná výdělečná činnost představuje pouze doplňkovou
činnost spolku.

Čl. III
Členství ve spolku
1) Členem spolku může být jen fyzická osoba.
2) Zakládajícím členem spolku je fyzická osoba, která se účastní činnosti přípravného
výboru a proti jejímuž členství nebyly vzneseny odůvodněné námitky ze strany
ostatních osob účastnících se činnosti přípravného výboru.
3) Pro přijetí člena je potřeba souhlasný podpis předsedy spolku či vyjádřený souhlas v
odeslané elektronické zprávě z oficiálního emailu: info@tanecprovsechny.cz
předsedou spolku. Členství může být odmítnuto bez udání důvodu.
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4) Pro přijetí vedoucího člena je potřeba 2/3 členů výboru spolku. Členství může být
odmítnuto bez udání důvodu.
5) Druhy členů:
a. Vedoucí člen
b. Řádný člen
6) Vedoucím členem spolku se může stát každý, kdo podá k rukám předsedy spolku
písemnou "Přihlášku vedoucího člena" a je starší 18 let.
7) Řádným členem spolku se může stát každý, kdo podá k rukám předsedy spolku
písemnou "Přihlášku řádného člena" v papírové podobě, v elektronické podobě ji
zašle na info@tanecprovsechny.cz či vyplní přihlášku v přihlašovacím IT systému.
8) Členství zaniká:
a. doručením písemného oznámení o vystoupení ze spolku výboru spolku,
b. rozhodnutím výboru o vyloučení,
c. nezaplacením členských příspěvků ve dvou po sobě následujících letech,
d. úmrtím člena, zánikem spolku.

Čl. IV
Práva a povinnosti členů
1)
Práva a povinnosti členů spolku:
a. práva řádných členů.
− účastnit se všech akcí spolku,
− být informován o všech akcích a aktivitách spolku,
− být informován o výsledcích činnosti spolku.
b. povinnosti řádných členů
− aktivně se podílet na činnosti spolku,
− plnit usnesení a jiná rozhodnutí orgánů Spolku,
− řádně plnit funkce a úkoly, do kterých byl zvolen nebo kterými byl
pověřen,
− dodržovat stanovy spolku,
− platit řádně a včas členské příspěvky, jakož i jiné poplatky související s
řádným členstvím ve Spolku, pokud o tom příslušný orgán Spolku
podle stanov rozhodl, oznamovat výboru všechny změny v osobních
údajích,
− jednat tak, aby nebylo poškozeno dobré jméno a zájmy spolku.
2)
Práva a povinnosti vedoucích členů
a. práva vedoucích členů
− hlasovat při rozhodování výboru spolku,
− být informován o všech akcích a aktivitách spolku.
b. povinnosti vedoucích členů.
− dodržovat stanovy,
− platit řádně a včas členské příspěvky,
− oznamovat výboru všechny změny v osobních údajích,
jednat tak, aby nebylo nepoškozeno dobré jméno a zájmy spolku.
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3)
Výbor spolku vede seznam členů, který je neveřejný. Zápisy a výmazy do
seznamu členů vykonává předseda spolku či revizor. V seznamu členů je u každého
člena evidováno:
− jméno a příjmení, případně název nebo obchodní firma u právnických
osob,
− bydliště, případně sídlo u právnických osob, rodné číslo, datum
narození,
− IČO, bylo-li dané osobě přiděleno,
− E-mailová adresa, telefon,
− datum vzniku členství,
− druh členství a typ navštěvovaného kurzu,
− částka, se kterou je daný člen v prodlení s placením příspěvku, včetně
data, od kterého je v prodlení.
Čl. V
Orgány spolku
Orgány Spolku jsou:
1. Výbor spolku jako orgán nejvyšší
2. Předseda jako orgán statutární a výkonný
3. Revizní komise jako orgán kontrolní
1) Nejvyšším orgánem spolku je výbor spolku:
a) výbor spolku svolává předseda minimálně jedenkrát za rok a to tím způsobem, že
předseda jako svolavatel zašle pozvánku na jednání výboru spolku nejméně 20
dnů před jejím konáním na elektronickou adresu všech členů spolku uvedenou
v seznamu členů, v případě, že se nezřekli svého práva na informování.
V pozvánce je svolavatel povinen uvést místo, datum, čas a pořad jednání výboru
spolku,
b) hlasovací právo mají pouze vedoucí členové spolku – každý vedoucí člen má
jeden hlas,
c) výbor spolku rozhoduje o projednávaných věcech prostou většinou hlasů
vedoucích členů,
d) o záležitosti, která nebyla uvedena v pozvánce jako bod programu
jednání, lze jednat a rozhodnout o ní v případě, že s tím souhlasí alespoň
nadpoloviční většina přítomných vedoucích členů,
e) zasedání výboru spolku je neveřejné,
f) výbor spolku zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání členské schůze ve lhůtě určené
zákonem. výbor spolku zašle kopii zápisu každému členu, který o to písemně či
prostřednictvím elektronické komunikace požádá, a to do 14 dnů od doručení této
žádosti.
2) Statutárním orgánem a výkonným orgánem je předseda, který:
a) je oprávněn jednat samostatně jménem spolku nebo určit k jednání svého zástupce,
b) za své jednání nese plnou právní odpovědnost,
c) je volen výborem spolku na období pět let,
d) Předseda zabezpečuje plnění hlavní i vedlejší činnosti Spolku v období mezi
zasedáními Výboru spolku.
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Předseda má zejména následující pravomoci:
a) zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí výboru spolku, přijímá příslušná
rozhodnutí a opatření k jejich realizaci,
b) organizuje a řídí činnost Spolku,
c) schvaluje a vydává vnitřní předpisy Spolku (jednací a organizační řád, volební řád,
finanční řád, aj.), pokud jejich vydání není výslovně svěřeno do působnosti Výboru
spolku,
d) připravuje podklady pro jednání a rozhodování Výboru spolku,
e) dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku Spolku,
f) zajišťuje operativní spolupráci s orgány státní správy a samosprávy,
g) rozhoduje o vyloučení člena za podmínek těchto stanov,
h) rozhoduje o výši a splatnosti členských příspěvků.
3) Kontrolním orgánem je revizní komise
a) je volen výborem spolku na období pět let,
b) kontroluje veškerou činnost a hospodaření a o nálezech podává zprávy výboru spolku
c) skládá se ze 3 členů, kteří si volí ze svého středu předsedu a místopředsedy,
d) členství v revizní komisi je neslučitelné s funkcí statutárního a výkonného orgánu.

Čl. V
Zásady hospodaření
Zdroje příjmů:
1) majetek spolku tvoří hmotný majetek a finanční prostředky získané především z grantů,
dotací, subvencí, darů, dědictví a sponzorských příspěvků a členských příspěvků a
sportovních příspěvků a dalších příspěvků schválených výkonným orgánem spolku.
Doplňkovým příjmem spolku jsou příjmy z výtěžků vlastní činnosti a akcí spolku –
vystoupení členů spolku na kulturně-společenských akcích, z reklamy a z prodeje
propagačních předmětů,
2) výdaje jsou na základě rozhodnutí předsedy či revizora použity na činnost spolku
dle rozpočtu spolku,
3) finanční prostředky spolku jsou uloženy na účtu peněžního ústavu v České republice. S
účtem je oprávněn nakládat předseda a revizor spolku – každý z nich samostatně,
4) hospodaření spolku se řídí obecně platnými právními předpisy. Kontrolu
hospodaření provádí revizní komise minimálně jednou ročně.

Čl VI
Televizní vysílání a mediální využití
1) Členové spolku souhlasí s pořízením záznamu nebo dokumentu z činností
prováděných spolkem a jejich následného vysílání a zveřejnění v médiích. Právo
na čest a lidskou důstojnosti není tímto ustanovením dotčeno.
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2) Souhlas dle odst.1 je dán na dobu jednoho roku od pořízení záznamu v počtu 3
vysílání nebo zveřejnění. U reklamních, výukových a archivních materiálů tento
souhlas platí bez časového a množstevního omezení.
3) Spolek je oprávněn za své členy jednat ve věci zajištění televizního vysílání a
mediálního zveřejnění (pořízení záznamu či dokumentu, smluvní zajištění
televizního vysílání apod.)

Čl VII
Zánik spolku
Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem, přičemž
o způsobu dobrovolného rozpuštění nebo sloučení s jiným spolkem rozhoduje výbor spolku.
Případný majetek spolku bude při zániku spolku rozdělen podle rozhodnutí výboru spolku.

Čl.VIII
Závěrečná a společná ustanovení

1) Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.
2) Pokud dojde mezi členy Spolku ke sporu o výklad ustanovení těchto stanov, je jejich
závazný výklad oprávněn učinit Předseda. Výklad stanov musí být písemný a řádně
odůvodněn.
3) Nastane-li rozpor mezi jednotlivými interními předpisy Spolku, rozhodne o jejich
aplikaci Předseda a s konečnou platností nejbližší výbor spolku.

Stanovy nabyly platnosti a účinnosti schválením na výboru spolku konaném dne 7.1.2020.
V této podobě budou odeslány do spolkového rejstříku vedeného u Městského soudu v
Praze, Slezská 2000/9, 120 00 Praha 2.

V Praze dne 7.1.2020

………………………….

……………………………

Mgr. Vítězslav Rázek

Mgr. Kristýna Mücková

Předseda spolku

předsedkyně revizní komise
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