
Stanovy 

ČESKÁ KOMORA TANEČNÍCH OBORŮ, z. s. 

 (dále jen „Spolek)“ 

I. Základní ustanovení 

1. Název: Česká komora tanečních oborů, z. s.  
2. Používaná zkratka: ČKTO 
3. Sídlo: Praha 
4. Spolek je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách v souladu 

s ustanovením §214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) a 
jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání. 

5. Spolek je samostatnou nepolitickou organizací, přičemž svou níže popsanou činnost 
vyvíjí v souladu s právními předpisy České republiky. 

6. Vnitřní organizace Spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů Spolku se řídí 
těmito Stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle Spolku. 

II. Základní účel Spolku 

1. Základním účelem (hlavními činnostmi) Spolku je zejména: 

a) vytvoření široké členské základny z řad individuálních i kolektivních členů 
napříč jednotlivými tanečními obory a svazy; 

b) úzká spolupráce s dalšími oborovými organizacemi jednotlivých odvětví 
tanečního oboru; 

c) definování společných priorit a potřeb tanečního oboru a prosazování těchto 
zájmů celého žánru zejména při jednání se státní správou. 

2. Spolek může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou 
činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti. 

III. Formy činnosti Spolku 

1. Formami činnosti Spolku jsou zejména: 

 

a) definování společných priorit a potřeb tanečního oboru a přidružených oborů 
a jejich prosazování a ochrana, a to i ve vztahu ke státním a odborovým 



orgánům, formou stanovisek, návrhů atd., k legislativním normám, 
ekonomickým koncepcím apod.; 

b) vytváření platformy pro řešení problémů české taneční komunity a podílení se 
na vzniku a realizaci akcí domácích i zahraničních (např. besedy, diskuze, fóra, 
semináře, festivaly, kurzy apod.); 

c) shromažďovat, analyzovat, zpracovávat a zpřístupňovat svým členům 
informace, doporučení, důležité poznatky a zkušenosti z tanečních oborů; 

d) informační aktivita směrem ke členům této komunity o činnostech ostatních 
tanečních oborů; 

e) napomáhat propagaci výsledků práce našich členů a popularizaci tance u 
široké veřejnosti; 

f) výroba odborného materiálu potřebného pro zkvalitnění a snadnější realizaci 
účelu Spolku uvedeného v čl. 2 těchto Stanov; 

g) odborné poradenství a podpora v oblasti taneční a produkční práce; 
h) konzultační činnost dotačních programů, právní a daňové poradenství; 
i) iniciování spolupráce napříč tanečními obory a jejich svazy; 
j) obecná popularizace tance (a všech jeho oborů) ve společnosti. 

2. Pro naplnění své činnosti se Spolek může sdružovat nebo se stát členem, nebo uzavřít 
vztahy s třetími osobami. 

IV. Členství ve Spolku 

1. Členství ve Spolku může být individuální nebo kolektivní. 
2. Individuálním členem Spolku se může stát každá fyzická osoba, která je občanem 

(občan České republiky i cizí státní příslušník) starším osmnácti let, bez ohledu na své 
názorové přesvědčení, politickou příslušnost či národnost. 

3. V případě člena mladšího 18 let musí být doložen souhlas zákonných zástupců. 
4. Individuální členství se realizuje registrací ve Spolku.  
5. Přihláška k registraci individuálního člena musí obsahovat: 

a) jméno a příjmení, 
b) datum narození, 
c) bydliště, 
d) forma členství, 
e) taneční obor/žánr, 
f) e-mail a telefonní kontakt. 

6. Pokud je členem Spolku právnická osoba nebo její součást, tak jejím jménem ve všech 
případech jedná statutární orgán nebo statutárním orgánem písemně pověřený 
zástupce. 

7. Kolektivním členem Spolku je právnická osoba nebo její součást, jako taneční svaz, 
vzdělávací zařízení, studio, taneční soubor či jiná instituce zastřešující tanečníky.  

8. Kolektivní členství se realizuje registrací ve Spolku. Přihláška k registraci musí 
obsahovat: 

a) plný název právnické osoby, 
b) jméno statutárního zástupce, datum narození a bydliště, 
c) adresu, 



d) počet řádných členů, které zastupuje (k určení členských 
příspěvků), 

e) e-mail a telefonní kontakt, 
f) forma členství, 
g) taneční obor/žánr. 

9. Členství ve Spolku má následující formy: 
a) Přidružené – členové, kteří se z jakéhokoliv důvodu nechtějí nebo nemůžou 
stát řádnými členy Spolku, ale mají zájem podílet se na činnosti Spolku a 
přispívat k naplnění jeho účelu. 
b) Řádné – členové v této kategorii mají základní práva a povinnosti, která 
jsou dále specifikována a dále ta práva a povinnosti vyplývající z platných 
právních předpisů. 
d) Čestné – udělení čestného členství navrhuje a rozhoduje Rada Spolku; 
uděluje se osobě, která vykonává pro Spolek mimořádně záslužnou činnost – 
např. veřejně známé osobnosti zajišťující medializaci Spolku a jeho propagaci 
na veřejnosti, osobě věnující Spolku vysoké finanční či materiální dary 
využitelné pro plnění cílů Spolku, atp. Čestné členství je bezplatné. 

10. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na 
jeho právního nástupce. 

11. Vznikem členství člen Spolku výslovně souhlasí s uveřejněním svého členství 
v seznamu členů vedeným Spolkem. Spolek vede v elektronické formě seznam členů, 
který je přístupný všem členům Spolku. Spolek může zpřístupnit seznam svých členů 
na žádost osoby, která není členem (§ 236 OZ) pouze na základě rozhodnutí Rady 
Spolku. 

12. Údaje o členech Spolku mohou být zpřístupněny v nezbytném rozsahu zastřešujícím 
organizacím, kterých může být Spolek členem, a to v rámci plnění povinností vůči 
těmto organizacím. Dále mohou být zpřístupněny státní správě a územní 
samosprávě, a to zejména v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací či jiných 
příspěvků ze státního či jiného veřejného rozpočtu. Každý zájemce o členství ve 
Spolku podáním písemné přihlášky souhlasí s tím, aby údaje o něm vedené v 
seznamu členů byly tímto způsobem zpřístupněny. 

13. Zápisy a výmazy údajů v seznamu členů týkající se osobních údajů členů se provádí na 
základě oznámení dotčeného člena – např. o změně jména, atp. Ostatní zápisy a 
výmazy členů jako takových se provádějí na základě rozhodnutí příslušného orgánu 
Spolku o přijetí za člena, vyškrtnutí člena, vyloučení, atp., na základě dobrovolného 
vystoupení člena ze Spolku či na základě jiné právní skutečnosti (úmrtí, uplynutí doby 
pro zaplacení členského poplatku, atp.). Zápisy a výmazy provádí Předseda Spolku 
nebo se svým souhlasem osoba jím určená. 

V. Vznik členství ve Spolku 

1. Členství ve Spolku vzniká přijetím člena z rozhodnutí nadpoloviční většiny členů Rady 
Spolku na základě písemné nebo elektronické přihlášky. 

a) Členství přidružené: vzniká řádným vyplněním členské 
přihlášky 



b) Členství řádné: vzniká na základě řádného vyplnění členské 
přihlášky, schválení Radou a uhrazení členského poplatku  

c) Členství čestné: vzniká okamžikem rozhodnutí Rady Spolku 
2. Výše členského příspěvku je stanovena ve finančním řádu Spolku. 
3. Kolektivní členové hradí členský poplatek podle počtu svých řádných členů.  
4. Výši a splatnost členského příspěvku či podmínek pro přijetí za člena určuje Rada 

Spolku. Tyto podmínky nesmí mít diskriminační charakter.  

VI. Práva, povinnosti členství ve Spolku 

1. Rozsah členských práv a povinností je dán druhem členství.  
2. Práva přidružených členů jsou:  

a) Účastnit se aktivit činnosti Spolku. 
b) Podílet se dle svých osobních schopností na naplňování cílů Spolku. 
c) Využívat výhod a služeb poskytovaných Spolkem odpovídajících druhu svého 

členství.  
d) Vyjadřovat se k činnosti Spolku, předkládat návrhy, podněty a připomínky 

orgánům Spolku. 
e) Být informován o činnosti Spolku a jeho orgánů. 
f) Účastnit se jednání orgánů Spolku, jedná-li se o činnosti či chování daného 

člena. 
g) Změnit druh svého členství, pokud jsou pro změnu splněny podmínky dle 

těchto Stanov a změna je schválena Radou Spolku. 
h) Ukončit kdykoliv své členství. 

 
3. Povinnosti přidružených členů jsou: 

a) Dodržovat tyto Stanovy a vnitřní dohody a plnit usnesení Rady Spolku. 
b) Jednat v souladu s cíli Spolku. 
c) Nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy Spolku nebo 

omezovaly práva ostatních členů Spolku. 
d) Chovat se na veřejnosti tak, aby nebylo poškozováno dobré jméno Spolku. 
e) Šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží Spolku k zabezpečení jeho 

činnosti. 
f) Oznamovat Spolku všechny změny v identifikačních údajích. 

 
4. Práva řádných členů jsou: 

a) Účastnit se aktivit činnosti Spolku. 
b) Podílet se dle svých osobních schopností na naplňování cílů Spolku. 
c) Využívat výhod a služeb poskytovaných Spolkem odpovídajících druhu svého 

členství.  
d) Vyjadřovat se k činnosti Spolku, předkládat návrhy, podněty a připomínky 

orgánům Spolku. 
e) Být informován o činnosti Spolku a jeho orgánů. 
f) Účastnit se jednání orgánů Spolku, jedná-li se o činnosti či chování daného 

člena. 



g) Změnit druh svého členství, pokud jsou pro změnu splněny podmínky dle 
těchto Stanov a změna je schválena Radou Spolku. 

h) Ukončit kdykoliv své členství. 
i) Účastnit se Členské schůze Spolku. 
j) Volit členy volených orgánů Spolku. 
k) Být volen do orgánů Spolku (s výjimkou kolektivního člena) za předpokladů 

plné svéprávnosti a dovršení 18 let věku.  
 

5. Povinnosti řádných členů jsou: 
a) Dodržovat tyto Stanovy a vnitřní dohody a plnit usnesení Rady Spolku. 
b) Jednat v souladu s cíli Spolku. 
c) Nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy Spolku nebo 

omezovaly práva ostatních členů Spolku. 
d) Chovat se na veřejnosti tak, aby nebylo poškozováno dobré jméno Spolku. 
e) Šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží Spolku k zabezpečení jeho 

činnosti. 
f) Oznamovat Spolku všechny změny v identifikačních údajích. 
g) Reprezentovat Spolek na veřejnosti, zúčastňovat se prezentačních, 

společenských a dalších akcí dle plánu Spolku. 
h) Řádně plnit funkce a úkoly, do kterých byl člen zvolen nebo kterými byl 

pověřen. 
i) Řádně hradit členské příspěvky a další finanční povinnosti ve výši a ve lhůtách 

stanovených Radou Spolku.  
 

6. Práva čestných členů jsou: 
a) Účastnit se aktivit činnosti Spolku. 
b) Podílet se dle svých osobních schopností na naplňování cílů Spolku. 
c) Využívat výhod a služeb poskytovaných Spolkem odpovídajících druhu svého 

členství.  
d) Vyjadřovat se k činnosti Spolku, předkládat návrhy, podněty a připomínky 

orgánům Spolku. 
e) Být informován o činnosti Spolku a jeho orgánů. 
f) Účastnit se jednání orgánů Spolku, jedná-li se o činnosti či chování daného 

člena. 
g) Změnit druh svého členství, pokud jsou pro změnu splněny podmínky dle 

těchto Stanov a změna je schválena Radou Spolku. 
h) Ukončit kdykoliv své členství. 
i) Účastnit se Členské schůze a vyjadřovat se k projednávaným záležitostem 

(právo poradního hlasu) 
 

7. Povinnosti čestných členů jsou: 
a) Dodržovat tyto Stanovy a vnitřní dohody a plnit usnesení Rady Spolku. 
b) Jednat v souladu s cíli Spolku. 
c) Nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy Spolku nebo 

omezovaly práva ostatních členů Spolku. 
d) Chovat se na veřejnosti tak, aby nebylo poškozováno dobré jméno Spolku. 



e) Šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží Spolku k zabezpečení jeho 
činnosti. 

f) Oznamovat Spolku všechny změny v identifikačních údajích. 

VII. Zánik členství ve Spolku 

1. Členství ve Spolku zaniká:  
a) Písemným oznámením o vystoupení člena Spolku doručeným Radě  

Spolku - vystoupení člena je účinné dnem doručení oznámení Radě 
Spolku. 

b) Úmrtím člena Spolku nebo zánikem právnické osoby. 
c) Zánikem Spolku. 
d) Rozhodnutím Rady Spolku o vyloučení člena. 

2. Rada Spolku může rozhodnout o vyloučení člena, jestliže se člen dopustí takového 
jednání, které je neslučitelné s jeho členstvím ve Spolku nebo opakovaně porušuje 
tyto Stanovy, příp. z jiného důvodu stanoveného zákonem. 

3. Členství ve Spolku zaniká dle ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. e) těchto Stanov 
okamžikem rozhodnutí Rady Spolku o jeho vyloučení. 

4. Rozhodnutí o vyloučení se v písemné podobě zasílá vyloučenému členovi na adresu 
jeho bydliště / sídla uvedenou v seznamu členů nebo na požádání člena na jeho 
elektronickou adresu, kterou vyplnil při registraci ke členství. 

5. Proti rozhodnutí o vyloučení má člen právo podat odvolání k Členské schůzi. Není-li 
právo na odvolání uplatněno do dvou měsíců ode dne, kdy se člen dověděl nebo 
mohl dovědět o rozhodnutí o vyloučení, zaniká.  

6. V případě nesplnění úhrady členského příspěvku řádného člena se status člena 
automaticky mění z členství řádného na členství přidružené, a to dnem, kdy člen 
příspěvek neuhradí ani po uplynutí přiměřené lhůty určené Spolkem ve výzvě (ta 
může být zaslána členovi i prostřednictvím e-mailu). Status bude členovi opětovně 
změněn až v momentě uhrazení příspěvku. 

VIII. Organizační struktura a orgány Spolku 

1. Strukturu Spolku tvoří: 
a) Členská schůze, 
b) Rada, 
c) Předseda a Místopředseda Rady, 
d) Revizní rada. 

IX. Členská schůze 

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem Spolku, je tvořena řádnými členy Spolku a 
schází se nejméně jednou ročně. Zasedání Členské schůze svolává Předseda Spolku. 
Den, místo konání a program zasedání oznámí Předseda členům minimálně 4 týdny 



před termínem konání Členské schůze. Pozvánku je možné zaslat i na email sdělený 
členem Spolku. 

2. Za řádného kolektivního člena se Členské schůze účastní pouze jeho statutární 
zástupce. 

3. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných řádných členů Spolku.  
4. Rada Spolku je povinna do 1 měsíce svolat Členskou schůzi také, pokud ji o to požádá 

písemně alespoň jedna třetina členů Spolku. Členská schůze může být odvolána či 
odložena stejným způsobem, jakým byla svolána. 

5. K přijetí usnesení je nutná prostá většina přítomných členů Spolku, přičemž každý 
řádný člen má jeden hlas a kolektivní člen počet hlasů podle počtu svých řádných 
členů následovně: 

a) 0 – 100 řádných členů: 1 hlas 
b) 101 – 200 řádných členů: 2 hlasy 
c) 201 – 300 řádných členů: 3 hlasy 
d) 301 – 400 řádných členů: 4 hlasy 
e) 400 a více řádných členů: 5 hlasů 

6. K platnosti rozhodnutí Členské schůze o ukončení činnosti Spolku a zrušení Spolku je 
potřeba dvoutřetinové většiny hlasů všech členů s hlasovacím právem. 

7. Člena - právnickou osobu může zastupovat statutární orgán nebo jím pověřená osoba 
na základě plné moci. 

8. Při jednání, resp. hlasování členské schůze je možné použít formy per rollam nebo 
technických prostředků umožňujících ověřit totožnost osoby oprávněné vykonávat 
hlasovací právo. 

9. Zasedání Členské schůze řídí Předseda Spolku, jakožto Předseda zasedání. 
10. Vyhotovení zápisu ze zasedání Členské schůze zajišťuje Rada Spolku. 
11. Členská schůze zejména: 

a) Projednává hlavní i vedlejší činnost Spolku a rozhoduje o jejich změně. 
b) Na návrh Rady Spolku schvaluje Stanovy a jejich změny. 
c) Schvaluje výsledky hospodaření Spolku předkládané Radou Spolku. 
d) Schvaluje rozpočet Spolku předkládaný Radou Spolku. 
e) Volí a odvolává členy Rady Spolku. 
f) Rozhoduje o zániku Spolku či jeho přeměně. 
g) Rozhoduje o návrhu člena na přezkoumání rozhodnutí o jeho 

vyloučení. 
12. Členská schůze má právo si vyhradit nezastupitelné rozhodování i v dalších věcech 

týkajících se Spolku, nestanoví-li zákon či tyto Stanovy výslovně jinak. 

X. Rada 

1. Rada je statutárním orgánem Spolku.  
2. Rada má řídící a výkonnou působnost a pravomoc ve všech záležitostech Spolku, a to 

v mezích Stanov, rozhodnutí Členské schůze a v souladu se zákonem. 
3. Rada je kolektivním orgánem a skládá se z jeho sedmi členů. Členy Rady Spolku volí 

na dobu tří let a odvolává Členská schůze. Opětovná volba je možná. 
4. Rada je složena z Předsedy, Místopředsedy a dalších 5 členů. Členové Rady musí být 

vždy řádnými členy Spolku. 



5. Předsedu a Místopředsedu si volí ze svého středu členové Rady Spolku po svém 
zvolení Členskou schůzí.  

6. Radu svolává Předseda, v jeho nepřítomnosti Místopředseda, podle potřeby, 
nejméně však 1x ročně.  

7. Rada Spolku je usnášeníschopná za přítomnosti nejméně nadpoloviční většiny jeho 
členů. Usnesení Rady Spolku je přijato, hlasovala-li pro přijetí nadpoloviční většina 
přítomných členů Rady Spolku. V případě shody má rozhodující hlas Předseda Rady 
Spolku.  

8. Rada se může usnést též hlasováním mimo zasedání Rady s použitím prostředků 
komunikace na dálku, v tom případě je usnesení přijato, vysloví-li se písemně pro 
jeho přijetí většina všech členů Rady. Zahájit hlasování může člen Rady tím, že doručí 
všem členům Rady návrh usnesení a stanoví lhůtu pro uplatnění hlasů, nejméně 
třídenní. 

9. Rada Spolku jedná ve všech otázkách činnosti Spolku, které nejsou výlučně svěřeny 
Členské schůzi: 

a) Rada Spolku řídí hospodaření Spolku. 
b) Rada Spolku určuje prostředky a způsob zajišťování funkcí a rozvoje 

Spolku, vytváří jeho program a schvaluje rozpočet jednotlivých aktivit. 
c) Svolává nejméně 1x ročně zasedání Členské schůze a připravuje podklady 

pro jednání. 
d) Předkládá Členské schůzi návrh na zánik či přeměnu Spolku. 
e) Rozhoduje o založení pobočného Spolku. 
f) Rozhoduje o uveřejnění seznamu členů v souladu s dosahováním účelu 

Spolku. 
g) Rozhoduje o přijetí a vyloučení člena Spolku. 
h) Rozhoduje o vyhlášení a vyhlašuje hlasování per rollam pro členy Spolku 

v případě potřeby učinit rozhodnutí členů Spolku mimo zasedání Členské 
schůze. 

i) Svými rozhodnutími – ve formě individuálního rozhodnutí či vnitřního 
předpisu - stanovuje povinnosti členům Spolku, a koordinuje tak jeho 
činnost. 

j) Přijímá a propouští pracovníky a dobrovolníky. 
 

10. Předseda a Místopředseda Rady Spolku mají dispoziční právo k účtům Spolku. 
11. Funkce člena Rady zaniká dnem vzdání se funkce, uplynutím tříletého mandátu (v 

případě, že nedojde k jeho opětovnému zvolení) či smrtí. 

XI. Předseda a Místopředseda Rady 

1. Předseda i Místopředseda jsou vždy členy Rady Spolku. 
2. Předsedu i Místopředsedu volí ze svých členů na dobu tří let Rada Spolku a též je 

odvolává. Rozhodnutí o zvolení a odvolání Předsedy Spolku vyžaduje souhlas prosté 
většiny všech členů Rady. 

3. Předseda i Místopředseda jsou ze své činnosti odpovědni Radě a Radou jsou řízeni. 
4. V nepřítomnosti Předsedy jej zastupuje ve všech otázkách Místopředseda, a to 

samostatně. 



5. Předseda Rady Spolku jedná ve všech otázkách činnosti Spolku, které nejsou výlučně 
svěřeny Členské schůzi nebo Radě Spolku: 

a) Připravuje podklady pro jednání Rady Spolku. 
b) Vede seznam členů a provádí výmazy a zápisy do tohoto seznamu. 
c) Zastupuje Spolek navenek a jménem Spolku právně jedná vůči třetím osobám, 

a to samostatně. 
6. Funkce Předsedy i Místopředsedy zaniká dnem vzdání se funkce, odvoláním Radou či 

smrtí. 

XII. Revizní rada 

1. Revizní rada má 3 členy s funkčním obdobím 3 let. Členy Revizní rady volí a odvolává 
Členská schůze z řad řádných členů Spolku. Revizní rada rozhoduje obdobným 
způsobem jako Rada Spolku. 

2. Revizní rada si ze svého středu volí předsedu, který ji zastupuje při jednání s ostatními 
orgány Spolku a dalšími osobami zúčastněnými na činnosti Spolku. Revizní rada se 
zodpovídá Členské schůzi. 

3. Členství v Revizní radě není slučitelné s členstvím v jiném voleném orgánu Spolku. 
Členem Revizní rady nesmí být osoba blízká jakémukoli členu voleného orgánu 
Spolku. 

4. Úkolem Revizní rady je kontrolovat, zda činnost orgánů Spolku a jeho hospodaření 
probíhá v souladu s obecně platnými předpisy, stanovami, organizačními normami 
Spolku a rozhodnutími Členské schůze členů a Rady Spolku. 

5. Kontrolu provádí Revizní rada nezávisle na ostatních orgánech, na základě vlastního 
rozhodnutí kdykoliv v průběhu roku, nejméně však jednou ročně, v rámci 
odsouhlasení roční závěrky hospodaření. 

6. Revizní rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů Spolku a přezkoumat roční 
závěrku. O výsledku kontroly vyhotoví Revizní rada písemnou zprávu, kterou předá 
prostřednictvím předsedy Revizní rady či jím pověřeného člena Revizní rady Radě 
Spolku a následně přednese na Členské schůzi. 

7. Zpráva musí obsahovat stručný záznam o postupu kontroly, výčet kontrolovaných 
oblastí, zjištěné nedostatky, jména osob, které za ně nesou odpovědnost a návrh na 
opatření k nápravě. 

8. Všichni členové, Rada Spolku i zaměstnanci jsou povinni s Revizní radou v průběhu 
kontroly spolupracovat a poskytovat jí neprodleně (max. do 14 pracovních dnů) 
potřebné informace, doklady či vysvětlení a další požadovanou součinnost. 

9. Členové Revizní rady mají právo účastnit se jednání Členské schůze a musí jim být 
uděleno slovo, kdykoliv o to požádají. 

XIII. Hospodaření Spolku 

1. Spolek hospodaří s vlastním majetkem, může též hospodařit s majetkem svěřeným 
do trvalého nebo dočasného užívání. 

2. Finanční zdroje Spolku jsou: 



a) členské příspěvky 
b) příspěvky a dotace od střešních organizací či sportovních svazů 
c) dotace a granty 
d) sponzorské příspěvky a dary 
e) reklamní činnost 
f) prodej vstupenek, materiálů pořádaných akcí 
g) příjmy z případné neziskové činnosti Spolku v souladu s účelem Spolku 
h) příjmy z případné vedlejší hospodářské činnosti provozované k podpoře 

činnosti hlavní 
3. Spolek, jeho orgány a všichni členové jsou povinni využívat vlastní i svěřený majetek 

co nejhospodárněji a zároveň ho chránit. 
4. Výdaje Spolku jsou zaměřeny na naplňování účelu Spolku uvedeného v čl. 2 a v 

souladu s činnostmi uvedenými v čl. 3 těchto Stanov. 
5. Majetek Spolku je ve vlastnictví Spolku jako celku.  
6. O převodech vlastnického práva k majetku kromě majetku nemovitého, i o jeho 

nabývání a pozbývání a dalších dispozicích s ním rozhoduje Rada Spolku do výše 
100.000,- Kč. O částkách nad 100.000,- Kč rozhoduje Členská schůze. 

7. Úhrady nad 50.000,- (bankovní příkaz, hotovostní výběr z banky, šek atd.) je nutné 
autorizovat Předsedou i Místopředsedou Spolku zároveň a musí být schváleny 
nadpoloviční většinou Rady. 

8. Bližší zásady hospodaření s majetkem Spolku může upravit vnitřní předpis. Vnitřní 
předpis může rovněž blíže vymezit podmínky provozování vedlejší hospodářské 
činnosti. 

XIV. Televizní vysílání a mediální využití 

1. Členové Spolku souhlasí s pořízením záznamu nebo dokumentu z činností 
prováděných v rámci Spolku a jejich následného vysílání a zveřejnění v médiích. Právo 
na čest a lidskou důstojnost není tímto ustanovením dotčeno. 

XV. Zánik Spolku a způsob majetkového vypořádání 

1. K zániku Spolku dojde tehdy, usnese-li se na tom Členská schůze 2/3 většinou hlasů 
přítomných členů. 

2. Členská schůze v případě odsouhlaseného rozhodnutí o zániku Spolku pověří Radu 
Spolku rozhodnutím o způsobu naložení s likvidačním zůstatkem. 

3. V případě zániku Spolku bude jeho majetek předán fyzické nebo právnické osobě 
určené Radou Spolku. 

4. Jestliže Spolek obdržel účelově vázané plnění ze státního či jiného veřejného 
rozpočtu, naloží Rada Spolku s příslušnou částí likvidačního zůstatku podle rozhodnutí 
příslušného orgánu poskytovatele tohoto účelově vázaného plnění. 

XVI. Závěrečná ustanovení 



1. Tyto Stanovy nabývají účinnosti dnem schválení Ustavující schůzí, a to 2. 3. 2021. 
2. Členové Ustavující schůze se dnem přijetí těchto Stanov považují za řádné členy dle 

těchto Stanov. 
3. V případě, že jakékoliv ustanovení těchto Stanov bude shledáno neplatným či 

nevynutitelným, nebude tím dotčena platnost, respektive účinnost ostatních 
ustanovení těchto Stanov. 

 


