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STANOVY 
 

Aneri - taneční škola, z.s. 
______________________________________________________________________________ 

 
 

§ 1 
Základní ustanovení 

 
1.1. Spolek s názvem Aneri - taneční škola, z.s. (dále též nazýván jako „Spolek“) je spolkem podle 

 zákona č. 89/2012 Sb. 
 

1.2. Při sportovních soutěžích, na svých propagačních materiálech i v běžné komunikaci může Spolek 
 používat též zkrácenou podobu svého názvu: „Aneri TŠ“  anebo „Aneri - TŠ“. 
 

1.3. Sídlem Spolku je: Valašské Meziříčí. 
 

1.4. Spolek nezřizuje žádný pobočný spolek. 
 
 

§ 2 
Účel Spolku 

 
2.1. Účelem Spolku je péče o rozvoj tanečně pohybových schopností, smysluplného využití volného 

času a estetického cítění dětí, mládeže a dospělých. 
 
 

§ 3 
Předmět činnosti Spolku 

 
3.1. Pro naplnění svého poslání dle § 2 Spolek provozuje zejména tyto hlavní činnosti: 

- rozvíjí a propaguje tanec a společenskou zábavu; 

- vede své členy k chování na odpovídající společenské úrovni a soutěžení v duchu fair-play; 

- zvyšuje pohybové a taneční úrovně svých členů a připravuje je k důstojné reprezentaci města, 
regionu, kraje a ČR; 

- pořádá vzdělávací akce pro členy i nečleny Spolku; 

- aktivně spolupracuje s dalšími organizacemi, které vyvíjejí činnost ve stejných či příbuzných 
oborech. 

 
3.2. K podpoře svého poslání může Spolek realizovat též zejména tyto vedlejší činnosti: 

 - občasně organizovat a pořádat taneční soutěže v souladu se soutěžními pravidly; 

 - občasně organizovat taneční školy a tábory; 

 - příležitostně zajišťovat vystoupení svých členů na kulturně-společenských akcích; 

 - příležitostně prodávat reklamní místa a propagační předměty. 

 Zisk z této vedlejší činnosti slouží výhradně pro financování hlavní činnosti a správy Spolku. 
 Nesmí být rozdělován členům Spolku. 
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§ 4 
Členství ve Spolku 

 
4.1.  Členství ve Spolku je dobrovolné. Členem Spolku se může stát každá fyzická osoba bez rozdílu 

věku, pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti. 
Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na právního 
nástupce člena. 

 
4.2. Druhy členství ve Spolku: 

a) členství vedoucího člena, 

b) členství řádného člena. 
 
4.3. Podmínkou pro vznik členství vedoucího člena ve Spolku je podání příslušné přihlášky, o které 

rozhoduje členská rada Spolku. Svou přihláškou vyjadřuje zájemce o členství zejména svou vůli 
být vázán stanovami spolku a jeho dalšími případnými vnitřními předpisy. Zájemce o členství 
vedoucího člena musí být starší 18 let, musí být buď sám řádným členem Spolku anebo kterékoli 
z jeho dětí musí být či bylo řádným členem Spolku. Fyzická osoba se stává vedoucím členem 
Spolku ke dni rozhodnutí členské rady Spolku o přijetí jeho příslušné přihlášky. Členská rada 
Spolku může odmítnout přijetí zájemce o členství vedoucího člena, pokud dojde k většinovému 
názoru, že přijetím zájemce za vedoucího člena by bylo nebo mohlo být ohroženo řádné plnění 
poslání Spolku, a to např. z důvodu nedostatečné znalosti taneční problematiky zájemcem. 

 
4.4. Podmínkou pro vznik členství řádného člena ve Spolku je podání příslušné přihlášky, o které 

rozhoduje členská rada Spolku. Svou přihláškou vyjadřuje zájemce o členství zejména svou vůli 
být vázán stanovami spolku a jeho dalšími případnými vnitřními předpisy. Za zájemce o členství 
do 18. let věku podepisuje přihlášku do Spolku jeho zákonný zástupce. Fyzická osoba se stává 
řádným členem Spolku ke dni rozhodnutí členské rady Spolku o přijetí jeho příslušné přihlášky. 
Členská rada Spolku může odmítnout přijetí zájemce o členství řádného člena, pokud dojde                 
k většinovému názoru, že přijetím zájemce za řádného člena by bylo nebo mohlo být ohroženo 
řádného plnění poslání Spolku. 

 
4.5. Při splnění všech podmínek může být člen současně vedoucím i řádným členem Spolku. 
 
4.6. Členství (vedoucího člena i řádného člena) ve Spolku zaniká: 

a) úmrtím člena, 

b) dnem, kdy byl Spolku doručen písemný projev vůle člena vystoupit ze Spolku, 

c) dnem, kdy bylo členovi doručeno rozhodnutí o vyloučení, 

d) pokud člen neuhradí kterýkoli z členských příspěvků ani v dodatečné minimálně 30ti denní 
lhůtě uvedené ve výzvě Spolku, přestože  na tento následek (tedy hrozící zánik členství)            
byl ve výzvě výslovně upozorněn. 

 
4.7.  Členská rada Spolku může rozhodnout o vyloučení člena, jestliže se člen dopustil závažného 

porušení stanov či nejméně třikrát porušil stanovy méně závažným způsobem.  
 
4.8.  Členové Spolku neručí za případné dluhy Spolku. 
 
4.9.  Spolek vede seznam členů, do kterého se zapisuje jméno, příjmení, datum narození, adresa, 

telefon, e-mail a datum vzniku členství. Za správnou a úplnou evidenci odpovídá jednatel. 
Seznam není veřejně přístupný.  
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§ 5 
Práva a povinnosti členů Spolku 

 
5.1. Práva a povinnosti řádných členů Spolku: 

 
a) Řádní členové Spolku mají právo: 

- účastnit se všech akcí Spolku, s výjimkou účasti na soutěžích - o účasti na soutěžích 
rozhoduje na doporučení odpovědného tanečního lektora jednatel, 

- být informováni o všech akcích a aktivitách Spolku, 

- být informováni o soutěžních i hospodářských výsledcích Spolku. 
 

b) Řádní členové Spolku mají povinnost: 

- chovat se čestně vůči Spolku i ostatním členům a přispívat k naplňování poslání Spolku, 

- dodržovat stanovy i případné vnitřní předpisy Spolku a řídit se rozhodnutími orgánů 
Spolku, 

- platit řádně a včas členské příspěvky, 

- oznamovat jednateli Spolku všechny změny ve svých osobních údajích, 

- jednat tak, aby nebylo nepoškozeno dobré jméno a zájmy Spolku. 
 

5.2. Práva a povinnosti vedoucích členů Spolku: 
 
a) Vedoucí členové Spolku mají právo: 

- účastnit se všech akcí Spolku, a to včetně účasti na soutěžích, 

- účastnit se členské rady Spolku a vykonávat na ní hlasovací právo, 

- být voleni do orgánů Spolku, 

- požadovat na členské radě Spolku od členů orgánů Spolku informace týkající se fungování 
Spolku, 

- být informován o všech akcích a aktivitách Spolku. 
 
b) Vedoucí členové Spolku mají povinnost: 

- chovat se čestně vůči Spolku i ostatním členům a přispívat k naplňování poslání Spolku, 

- dodržovat stanovy i případné vnitřní předpisy Spolku a řídit se rozhodnutími orgánů 
Spolku, 

- platit řádně a včas členské příspěvky, 

- oznamovat jednateli Spolku všechny změny ve svých osobních údajích, 

- jednat tak, aby nebylo nepoškozeno dobré jméno a zájmy Spolku. 
 
 

§ 6 
Orgány Spolku 

 
6.1.  Orgány Spolku jsou: a) členská rada, b) jednatel, c) kontrolní rada. 
 
6.2.  Členy orgánů Spolku mohou být výlučně vedoucí členové Spolku. 
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§ 7 

Členská rada 
 

7.1.  Nejvyšším orgánem Spolku je členská rada (dále jen „členská rada“ anebo „členská rada 
vedoucích členů“). Může rozhodnout o všech věcech, které se týkají Spolku a které nejsou 
výslovně vyhrazeny těmito stanovami jiným orgánům Spolku. Do působnosti členské rady Spolku 
tak náleží zejména:  

a) projednávání činnosti Spolku za uplynulé období,  

b) přijímání zásad činnosti pro období následující, včetně rozpočtu, 

c) volba členů dalších orgánů Spolku, 

d) rozhodování o změně stanov, 

e) rozhodování o přijetí a změnách Finančního řádu Spolku,  

f) schvalování výroční zprávy o činnosti a hospodaření Spolku za uplynulé období, včetně 
schvalování výsledku hospodaření Spolku, 

g) rozhodování o výši členských příspěvků pro jednotlivé druhy členů, 

h) rozhodování o přeměně Spolku, o zrušení Spolku a o naložení s likvidačním zůstatkem. 
 

7.2. Členská rada se schází nejméně jednou ročně. Jednatel svolá členskou radu i častěji, vyžadují-li to 
zájmy Spolku nebo požádá-li o to písemně nejméně jedna třetina všech vedoucích členů Spolku. 
 

7.3. Pozvánku na členskou radu rozesílá jednatel všem vedoucím členům Spolku, a to buď na adresu 
jejich bydliště anebo na jejich elektronickou adresu uvedenou v přihlášce, nejméně 15 dní před 
termínem konání členské rady. Pozvánka obsahuje datum, čas a místo konání členské rady a její 
program. 
 

7.4. Nesvolá-li jednatel zasedání členské rady do třiceti dnů od doručení řádné žádosti nejméně jedné 
třetiny všech vedoucích členů Spolku, mohou ti, kdo žádost podali, svolat členskou radu na 
náklady Spolku sami. 
 

7.5. Zasedání členské rady může být odvoláno či odloženo způsobem, jakým bylo svoláno. 
 

7.6. Záležitost, která nebyla uvedena v programu, je možné na členské radě projednávat pouze tehdy, 
pokud s tím souhlasí nejméně dvě třetiny vedoucích členů Spolku přítomných na členské radě. 
 

7.7. Členská rada je usnášeníschopná za účasti nejméně nadpoloviční většiny všech vedoucích členů 
Spolku. Zjistí-li se při zahájení členské rady, že není splněna tato podmínka, předsedající svolá 
náhradní členskou radu, která se koná do patnácti dnů a která má shodný program jednání. 
Náhradní členská rada je usnášeníschopná, účastní-li se jí nejméně pětina všech vedoucích členů 
Spolku a zároveň nejméně 5 vedoucích členů Spolku. 
 

7.8. Pro přijetí rozhodnutí členské rady je třeba, aby pro něj hlasovala nadpoloviční většina 
přítomných vedoucích členů. Pro rozhodnutí o změně stanov, zrušení Spolku, naložení 
s likvidačním zůstatkem nebo přeměně Spolku je zapotřebí hlasů nejméně dvou třetin všech 
vedoucích členů Spolku. 
 

7.9. Každý vedoucí člen Spolku má jeden hlas, hlasy všech vedoucích členů mají stejnou váhu. 
 

7.10. Jednatel zajistí, aby byl z každého jednání členské rady pořízen zápis, který bude uložen v sídle 
Spolku a rozeslán e-mailem vedoucím členům Spolku nejpozději 14 dnů po konání členské rady. 
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§ 8 

Jednatel 
 

8.1. Jednatel je statutárním orgánem spolku, a to individuálním. Jednatel je volen členskou radou               
na 5 let.  

 
8.2. Spolek má jediného jednatele. Jednatel zastupuje Spolek ve všech věcech samostatně.  
 
8.3.  Jednatel odpovídá za řádné hospodaření Spolku, kontroluje dodržování případného rozpočtu 

schváleného členskou radou, dbá na řádnou péči o majetek Spolku a zejména na řádné naplňování 
poslání Spolku. Jednatel vede a řídí práci Spolku v období mezi členskými radami, dohlíží na 
dodržování stanov a dalších vnitřních předpisů Spolku, pečuje o rozvoj Spolku. Jednatel je 
oprávněn delegovat ty své pravomoci, o kterých rozhodne, na další členy Spolku nebo 
zaměstnance Spolku. Jednatel je povinen jednat s péčí řádného hospodáře. 

 
8.4. Do výlučné kompetence jednatele patří: 

a)  svolávat členskou radu, 

b)  řádně hospodařit a pečovat o majetek Spolku, 

c)  přijímat zaměstnance a ukončovat jejich pracovní poměr, 

d)  rozhodovat o přijetí a změně Provozního řádu Spolku. 

 
8.5. Při své činnosti je jednatel vázán rozhodnutími členské rady, jakož i případným rozpočtem 

schváleným členskou radou. 
 
8.6. Mandát jednatele zaniká uplynutím funkčního období, odvoláním nebo zánikem členství ve 

Spolku. 
 
 

§ 9 
Kontrolní rada 

 
9.1. Kontrolní rada je kolektivním dozorčím orgánem Spolku. Je tříčlenná a její členové jsou voleni 

členskou radou na 5 let.  Členové kontrolní rady si ze svých řad zvolí předsedu. 
 
9.2. Členství v kontrolní radě je neslučitelné s členstvím ve statutárním orgánu Spolku, jakož i s funkcí 

likvidátora Spolku. 

 

9.3. Do výlučné kompetence kontrolní rady patří: 

a)  kontrola veškeré činnosti a hospodaření Spolku, 

b)  podávání zpráv o veškerých kontrolních nálezech členské radě. 

 
9.4. V rozsahu působnosti kontrolní rady může její pověřený člen nahlížet do dokladů Spolku a 

požadovat od členů dalších orgánů Spolku nebo od jeho zaměstnanců vysvětlení k jednotlivým 
záležitostem. 

 
9.5. Mandát člena kontrolní rady zaniká uplynutím funkčního období, odvoláním nebo zánikem 

členství ve Spolku. 
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§ 10 

Zásady hospodaření 
 

10.1.  Zdroje příjmů: 
Majetek Spolku tvoří zejména hmotný majetek a finanční prostředky získané především 
ze členských příspěvků členů Spolku, dotací, subvencí, darů, dědictví a sponzorských příspěvků. 
Doplňkovým příjmem Spolku jsou příjmy z výtěžků vlastní činnosti a akcí Spolku - jde především 
o příjmy ze vstupného a startovného z pořádaných tanečních soutěží, za vystoupení členů Spolku 
na kulturně-společenských akcích, z reklamy a z prodeje propagačních předmětů. 

 
10.2.  O výdajích na činnost Spolku rozhoduje jednatel dle rozpočtu spolku schváleného členskou radou. 
 
10.3.  Finanční prostředky Spolku jsou uloženy na účtu peněžního ústavu v České republice. S účtem je 

 oprávněn nakládat jednatel Spolku. 
 

10.4.  Účetním obdobím Spolku je hospodářský rok, vždy začínající 1. září každého roku  a končící 
 31. srpna roku následujícího.    

 
10.5. Prostředky Spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. Platí to  

v plné míře i pro členy a zaměstnance Spolku. To nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo 
charitativním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda či odměna sjednaná na 
základě platných smluv. 
 

10.6. Jednatel může část majetku svěřit do správy jinému subjektu, zejména pokud je tak zabezpečeno 
účelnější využití majetku ve prospěch Spolku. Ve smlouvě o svěření majetku určí rozsah i 
omezení pravomocí subjektu při jeho správě. 

 
10.7.  Hospodaření s majetkem Spolku upravuje Finanční řád Spolku a Provozní řád Spolku. 
 
 

§ 11 
Závěrečná ustanovení 

 
11.1. Členská rada může rozhodnout o dobrovolném zrušení Spolku. K přijetí takového usnesení je 

třeba souhlasu nejméně dvou třetin všech členů Spolku. 
 
11.2. Zrušuje-li se Spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně členská rada o způsobu 

majetkového vypořádání. 
 
11.3.  Veškeré změny těchto stanov může provádět pouze členská rada Spolku. 

 
 

Ve Valašském Meziříčí, dne 15. 8. 2016 
 
 
 
        ............................................ 
         Aneri - taneční škola, z.s. 
           Irena Stolářová, jednatel 
              (úřední ověření podpisu) 


