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Finanční řád Aneri - taneční školy, z.s. 
  

 
§ 1 

Úvodní ustanovení 
 

1.1. Finanční řád (dále jen „FŘ“) je jedním ze základních vnitřních předpisů Aneri – taneční školy, z.s. 
(dále též jako „spolek“), jeho znění schvaluje ČLENSKÁ RADA. 

 
1.2. FŘ stanovuje zejména způsob vybírání příspěvků, pravidla pro nakládání s penězi a způsob 

hospodaření spolku. 
 
 

§ 2 
Příspěvky  

 
2.1.  Členské příspěvky 

O výši členských příspěvků řádných a vedoucích členů spolku rozhoduje ČLENSKÁ RADA.  

Platnou výši členských příspěvků pro aktuální období, možné způsoby plateb a termíny plateb 
zveřejňuje jednatel spolku v „Provozním řádu Aneri – taneční škola, z.s.“ 

Členský příspěvek zaplatí člen vždy v plné výši a to i v případě, že byl členem jen část období, za 
něž členský příspěvek platí. 

Evidenci členů vede jednatel spolku. 
 
2.2. Členské příspěvky vratné a nevratné za zapůjčení kostýmů 

O výši příspěvku rozhoduje ČLENSKÁ RADA na základě návrhu jednatele spolku. Platnou výši 
příspěvků za kostým pro aktuální období a možné způsoby plateb zveřejňuje jednatel spolku 
v „Provozním řádu Aneri – taneční škola, z.s.“ 

 
2.3. Ostatní příspěvky 

Pro jednotlivé akce spolku zpracovává jednatel spolku rozpočet. Na základě rozpočtu pak jednatel 
stanoví členům výši příspěvku na tuto akci a způsob jeho úhrady.  

Příspěvek může být: 

a) od členů přihlášených na akci vybírán předem, a to hotově nebo převodem na účet spolku 

b) stanoven tak, že se uvede výčet a předpokládaná výše výdajů, které zúčastnění členové budou 
hradit individuálně. 

Informace o příspěvcích vždy členům sdělí jednatel písemně předem. 
 
 

§ 3 
Pravidla pro nakládání s penězi 

 
3.1.  Peníze na účtech sdružení 

a) Jednatel má veškerá práva k nakládání s účty spolku - může je zakládat, rušit, vkládat 
a vybírat finanční prostředky, zadávat i rušit pokyny k platbám včetně trvalých pokynů, zadávat 
a rušit svolení k inkasu. Dále je jednatel oprávněn zřídit přístup k účtu přes internet nebo telefon. 

b) Ekonom je oprávněn vkládat a vybírat finanční prostředky, zadávat pokyny k platbám. 
c) Ekonom i jednatel mohou přebírat výpisy z účtů, jsou však povinni se s nimi navzájem 
seznamovat. 
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3.2.  Hotovost 

 Nakládat s hotovostí mohou jednatel a ekonom. Jednatel může pro nakládání s hotovostí 
krátkodobě pověřit další osoby. Hmotnou odpovědnost za svěřenou hotovost pak nese společně 
pověřená osoba i jednatel. 

 
3.3 O financích získaných z doplňkové činnosti Aneri – taneční školy, z.s. a jejich užití pro potřeby    

školy či jednotlivých ročníků rozhoduje členská rada. 
 
3.4.    V případě získané dotace, grantu, daru, příspěvku na provoz či jiných příjmů nepocházejících 

z činnosti Aneri – taneční škola, z.s. bude 80 % z částky použito v daném školním roce na úhradu 
potřeb členů všech ročníků. O výši příspěvků na činnost pro jednotlivé ročníky rozhoduje členská 
rada. 

 
3.5. Při získání sponzorského daru řádným členem bude 20% z této částky použito pro účely Aneri – 

taneční školy, z.s. a zbylá část sponzorského daru pak na úhradu potřeb daného ročníku, jehož je 
tento řádný člen členem. 
 
 

§4 
Způsob hospodaření spolku 

 

4.1.  Honoráře, odměny za provedené práce a činnosti 

 Veškeré činnosti, které zajišťuje spolek externími smlouvami, se provádějí na základě: 

a) smlouvy o pracovním poměru, dohody o provedení práce, dohody o pracích konaných mimo 
pracovní poměr, 

b) smlouvy dle občanského zákoníku,  

kterýmižto smlouvami jsou určeny mzdy, honoráře a odměny za provedené práce a činnosti. 
 

4.2.  Náhrady cestovného a jiných výloh 

 Náhrady cestovného jakož i jiných výdajů se řídí obecnou platnou právní úpravou. 

Pro zahraniční služební cesty platí individuální rozhodnutí členské rady spolku. 
 

4.3.  Náklady na činnost spolku 

 Náklady na činnost spolku jsou hrazeny dle ročního rozpočtu. Na základě předložení řádných a 
úplných dokladů likviduje tyto náklady ekonom spolku. 

 
4.4.  Rozpočet spolku 

 Před každým školním rokem zpracuje jednatel a ekonom návrh rozpočtu spolku. Návrh schvaluje 
ČLENSKÁ RADA spolku. 

 
4.5.  Účetnictví a hospodaření spolku 

 Veškerou ekonomickou agendu vede ekonom.  

Pro vedení účetnictví jakož i pomocných účetních knih platí obecně platná právní úprava. 

Vždy k 30. září a 31. lednu běžného roku zpracovává ekonom podrobnou účetní bilanci, se kterou 
seznamuje jednatele spolku. 

Při posuzování hospodářsko - finančních otázek dbá ekonom a ČLENSKÁ RADA spolku zásady 
hospodárnosti a úspornosti. 
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4.6.  Dispoziční právo k majetku spolku 

 Disponovat s majetkem lze pouze: 

a)  na základě důvodu daného právním předpisem, pravomocným rozhodnutím soudu, výměru 
finančního úřadu,  

b) k účelu popsaném schváleným rozpočtem spolku, 

c) v případě zániku spolku dle rozhodnutí ČLENSKÉ RADY spolku. 

Základní práva k dispozici s majetkem spolku jsou určena v § 10 stanov spolku. 
 
 

§5 
Závěrečná ustanovení 

 
5.1. FŘ nabývá účinnosti dnem schválení ČLENSKOU RADOU spolku. 
 
 
 
Schváleno členskou radou dne 15.8.2016 
 
 


