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STANOVY 
 

Článek I. 

 

Název, sídlo, působnost organizace a právní postavení 

 

 

1) Taneční klub Fortuna Zlín z.s.  (dále jen TKF) je spolkem ve smyslu zákona č. 

89/2012 Sb.,občanského zákoníku 

2) TKF je nepolitická a nezisková organizace. 

3) Sídlem je Filmová 412, 760 01  Zlín. 

4) IČO: 48472166 

5) TKF působí na území České republiky. 

 

 

 

 

Článek II. 

 

Účel a cíl TKF 

 

1) Účelem a hlavní činností TKF je sdružování a zastupování zájemců o tělovýchovnou 

činnost v oblasti tance a tanečních sportů a provádění této činnosti. 

2) Cílem TKF je provádění tance a tanečního sportu na rekreační, výkonnostní a 

vrcholové úrovni, včetně reprezentace ČR. 

3) Pro podporu hlavní činnosti je náplní TKF: 

a) organizace a pořádání tanečních soutěží, společenských a vzdělávacích akcí, 

podporující hlavní činnost TKF, jeho vztah k ostatním občanům a institucím 

b) zprostředkovávání členství, nebo zastupování svých členů v organizacích, ve 

kterých je TKF členem 

c)  metodická, organizační, společenská, vzdělávací a technickoekonomická podpora 

svých členů 

d)  spolupráce s osobami s obdobným zaměřením na národní a mezinárodní úrovni. 

4) Rozšiřování vědomostí a rozvoj znalostí v daném oboru. 

5) Prvořadým cílem je vytvoření podmínek pro vhodné využívání volného času zájemců 

o taneční sport a dalších pohybových aktivit a tím zajištění široké základny zejména 

pak v kategoriích dětí a juniorů. 

6) Pravidelným shromažďováním, metodickou, organizační i hospodářskou podporou 

vytváří TKF podmínky pro masové zapojení zájemců o rekreační formu tanečního 

sportu i pro dosažení nejvyšší sportovně-umělecké úrovně nejlepších jednotlivců. 
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Článek III. 

 

Hlavní úkoly 

 

 

1) TKF pro zajištění svých cílů plní tyto hlavní úkoly: 

a) vytváří a rozvíjí potřebnou organizační strukturu 

b) vytváří a zajišťuje činnost reprezentačního týmu, které se zúčastňuje vrcholných 

soutěží v tanečním sportu pořádaných Českým svazem tanečního sportu dále jen 

ČSTS 

c) spravuje vlastní a svěřený hmotný majetek a práva 

2) TKF v zájmu sdružených občanů: 

a) dle možností vytváří ekonomické podmínky pro provádění tanečního sportu pro co 

nejširší okruh dětí, mládeže i dospělých 

b) zabezpečuje, prosazuje a chrání společné zájmy a práva, dbá, aby nebylo omezováno 

plnění společných úkolů 

3) K vytváření ekonomických, materiálních a legislativních podmínek TKF spolupracuje: 

a) s orgány státní správy a s orgány samosprávy měst a obcí  

b) s jinými zájmovými seskupeními a organizacemi v oblasti sportu a kultury 

4) K podpoře plnění svých úkolů může TKF svým jménem provozovat obchodní, reklamní 

nebo obdobnou vedlejší hospodářskou činnost, vstupovat do obchodních vztahů a může 

pro tyto účely zakládat nebo se podílet na zakládání jiných právnických osob nebo 

pobočných spolků. 

 

 

 

Článek IV. 

 

Sdružování v TKF  

 

 

1) TKF je dobrovolným spolkem občanů a kolektivů, kteří se věnují tanečnímu sportu. 

2) TKF je spolkem otevřeným pro všechny občany a kolektivy, kteří se chtějí podílet na jeho 

činnosti, chtějí naplňovat a spoluvytvářet jeho poslání a cíle a jsou ochotni respektovat a 

dodržovat stanovy TKF. 

3) TKF respektuje právo sdružených občanů a kolektivů sdružovat se v jiných zájmových 

seskupeních a organizacích. 

 

 

 

 

Článek V. 

 

Členství v TKF 

 

 

1) Členem TKF se stane každý občan ČR, cizinec, či osoba bez státní příslušnosti, nebo 

jakákoliv právnická osoba, která v přihlášce potvrdí, že souhlasí s posláním, cíli a úkoly 

TKF, chce se aktivně podílet na jejich realizaci a projeví vůli být vázán stanovami a 
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ostatními dokumenty TKF od okamžiku, kdy se stane členem spolku. Součástí přihlášky 

musí být zaplacení členského příspěvku. 

2) Fyzické osoby mladší 15 let se mohou stát členy TKF jen se souhlasem zákonného 

zástupce. 

3) Členství je časově neomezené a dokladem členství je potvrzení o zaplacení členského 

příspěvku. Členství může být odmítnuto bez udání důvodu. 

4) Zvláštní formou členství v TKF může být čestné a přispívající členství. Čestné členství 

uděluje Valná hromada osobám s mimořádnými zásluhami o rozvoj TKF. Přispívajícím 

členem se může stát každá osob, která podporuje činnost TKF svými příspěvky bez 

nároku na jakoukoliv odměnu a uplatnění členských práv. 

5) Členství v TKF  zaniká: 

a) zrušením členství - na základě písemné žádosti člena nebo podání přestupového listu 

ČSTS, 

b) nesplněním základní členské povinnosti – úhrady členských příspěvků. A to dnem, 

kdy člen neuhradí členský příspěvek pro příslušné pololetí školního roku po 

opětovném vyzvání předsedy klubu. 

c) vyloučením - porušil-li člen hrubým způsobem stanovy TKF nebo jiným způsobem 

vážně ohrozil dobré jméno a plnění poslání TKF. O vyloučení rozhoduje Rada klubu 

2/3 většinou všech členů. Při případném odvolání člena proti rozhodnutí Rady klubu 

připraví Rada klubu podklady a předloží je Valné hromadě ke konečnému rozhodnutí, 

d) zánikem člena – právnické osoby, nebo úmrtím člena – fyzické osoby (kromě 

čestného člena), 

e) zánikem TKF . 

6) Členství v TKF je pozastaveno: 

a) Dlouhodobým hostováním u jiného právního subjektu sdruženého v ČSTS. O 

dlouhodobém hostování člena TKF rozhoduje Rada klubu TKF včetně podmínek, za 

kterých bude člen TKF  u jiného právního subjektu hostovat. Na dobu hostování 

zaniká hlasovací právo a povinnost člena TKF platit členský příspěvek. 

 

 

 
Článek VI. 

 

Práva a povinnosti členů 

 

 

1) Každý člen má právo: 

a) podle svých zájmů se účastnit v plné míře činnosti TKF, 

b) být dle svého věku a výkonnosti zařazen do odpovídající tréninkové skupiny a 

zúčastňovat se její činnosti, 

c) být zván na Valnou hromadu TKF (u členů, kteří nedosáhli 15 let, mají toto právo 

pouze jejich zákonní zástupci) a na porady všech orgánů TKF, kterých je členem, a 

účastnit se na nich projednávání všech otázek,  

d) obracet se na kterýkoliv orgán TKF s dotazy, připomínkami a stížnostmi, podávat 

návrhy na zlepšení práce TKF, uplatňovat právo kritiky a dialogu na půdě TKF, 

e) být zvýhodněn při akcích TKF a využívat všech dalších výhod, které členství v TKF 

poskytuje, 

f) podle svých sil, schopností a možností přispívat k činnosti TKF a pracovat pro jeho 

rozvoj, 



Taneční klub Fortuna Zlín z.s. Filmová 412, 760 01  Zlín 

spolkový rejstřík, vedený krajským soudem v Brně oddíl L, vložka 3672 IČO : 48472166,    

 

 Strana 4 (celkem 8) Zlín 30.12.2015 

g) podílet se, je-li k tomu vyzván, na práci v orgánech TKF a při organizování a 

zajišťování činnosti TKF, 

h) odvolat se proti rozhodnutí kteréhokoliv orgánu TKF s výjimkou rozhodnutí Valné 

hromady TKF, 

i) být zastupován zákonnými zástupci, při veškeré komunikaci a jednání s orgány TKF 

po předložení dokladu totožnosti zákonného zástupce, nebo na základě plné moci, 

j) po dosažení věku 18 let volit a být volen do všech orgánů TKF. 

2) Členové TKF mají povinnost: 

a) dodržovat stanovy a ostatní dokumenty TKF i usnesení příslušných orgánů TKF a dbát 

dobrého jména TKF, 

b) platit členské příspěvky a správní poplatky TKF ve stanovené výši a ve stanoveném 

termínu, dle rozhodnutí Valné hromady TKF, 

c) aktivně pracovat v tréninkové skupině, do které jsou zařazeni, 

d) zúčastňovat se prezentačních, společenských a dalších akcí dle plánu TKF, 

e) reprezentovat TKF na veřejnosti, včetně používání označení TKF na sportovním, 

případně společenském oblečení, 

f) respektovat reklamní partnery TKF a řídit se jejich požadavky na provádění reklamy, 

g) oznamovat TKF všechny změny v identifikačních údajích, 

h) řídit se přestupovým řádem ČSTS. 

 

 

 

 

Článek VII. 

 

Orgány TKF  

 

 

1) Orgány TKF  jsou: 

a) Valná hromada  

b) Statutární orgán - předseda 

c) Rada klubu 

2) Statutárním orgánem TKF je předseda TKF (individuální statutární orgán).  

 

 

 

 

 

Článek VIII. 

 

Valná hromada 

 

 

1) Valná hromada je nejvyšším orgánem TKF. 

2) Valnou hromadu svolává předseda-statutární orgán nejméně jedenkrát ročně.  

3) Valná hromada rozhoduje o všech zásadních otázkách, zejména: 

a) o ukončení činnosti TKF  

b) schvaluje změny stanov TKF, nebo jejich nové znění 

c) schvaluje rozpočet TKF a zprávu o činnosti a hospodaření 

d) projednává a schvaluje plány na další období 
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e) volí statutární orgán – předsedu  TKF  

f) schvaluje zánik členství člena TKF 

g) definitivně řeší odvolání se členů TKF  

h) uděluje čestné členství TKF 

4) Valné hromady se mají právo zúčastnit všichni členové TKF. Člena - právnickou osobu 

může zastupovat statutární orgán, nebo jím pověřená osoba. Právo hlasovací u členů do 

15-ti let věku mají pouze jejich zákonní zástupci (na základě předloženého občanského 

průkazu), případně zákonným zástupcem zplnomocněná osoba na základě plné moci. 

Právo volit a být volen, případně jmenován, do orgánů TKF mají pouze členové TKF po 

dosažení věku 18 let.. 

5) Valná hromada se svolává písemnou pozvánkou obsahující alespoň: 

a) název a místo spolku 

b) místo, datum a hodinu konání Valné hromady 

c) program Valné hromady 

doručené nejméně 15 dnů před dnem konání Valné hromady členům na jejich emailovou 

adresu uvedenou v seznamu členů, zároveň umístěním na www stránkách TKF. 

6) Člen může být na valné hromadě zastupován zplnomocněným zástupcem na základě plné 

moci. Podpis zmocnitele na plné moci nemusí být ověřen. 

7) Valná hromada může být svolána a provedena i formou dílčích valných hromad, např. pro 

jednotlivé tréninkové skupiny. 

8) Na Valné hromadě se hlasuje a volí veřejně zvednutím ruky, nebude-li Valnou hromadou 

rozhodnuto jinak. Na Valné hromadě se hlasuje nejdříve o návrzích orgánu spolku, který 

Valnou hromadu svolal, či jiného svolavatele, a není-li takový návrh nebo není-li přijat, 

hlasuje se postupně o protinávrhu Rady klubu a poté o protinávrzích členů v pořadí dle 

jejich předložení či přednesení. 

9) Valná hromada volí předsedu Valné hromady a zapisovatele.  Rada klubu zajistí 

vyhotovení zápisu z Valné hromady do 30 dnů ode dne konání Valné hromady. Zápis 

z Valné hromady podepisuje předseda Valné hromady a zapisovatel.  Každý člen spolku 

může nahlížet do zápisu z Valné hromady na místě dohodnutém předem s členem Rady 

klubu. 

10) Jednání Valné hromady je právoplatné v těchto případech: 

a) je přítomna nadpoloviční většina členů TKF a usnesení je přijato, hlasuje-li pro ně 

nadpoloviční většina přítomných, 

b) nesejde-li se ve stanovenou hodinu většina členů, je Valná hromada usnášeníschopná o 

30 minut později za podmínky, že je přítomno alespoň 20 procent členů, z celkového 

počtu členů a usnesení je přijato většinou přítomných. 

11) Mimořádnou Valnou hromadu svolá předseda TKF ze svého rozhodnutí nebo na základě 

písemné žádosti alespoň třetiny členů. Takto svolaná Valná hromada rozhoduje pouze o 

věcech, které vedly ke svolání. V případě svolání na základě písemné žádosti alespoň 

třetiny členů se koná nejpozději do jednoho měsíce od doručení písemné žádosti o svolání 

Valné hromady na adresu sídla. 
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Článek IX. 

 

Statutární orgán  

 

 

1) Za TKF jedná a činí právní úkony její statutární orgán – předseda TKF.  

2) Funkční období předsedy TKF  je 10 let. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Článek X. 

 

Rada klubu 

 

 

1) Rada klubu jedná a rozhoduje o všech záležitostech TKF, pokud nejsou vyhrazeny pro 

Valnou hromadu. 

2) Radu klubu tvoří volený předseda TKF, Místopředseda Rady klubu a tři další členové 

Rady klubu 

3) Rada klubu je pětičlenná.  

4) Místopředsedu Rady klubu a tři další členy Rady klubu jmenuje a odvolává statutární 

orgán – předseda TKF. 

5) Činnost Rady klubu řídí předseda TKF, který je statutárním orgánem TKF, v době jeho 

nepřítomnosti Místopředseda TKF, případně písemně pověřený člen Rady klubu TKF. 

6) Radu klubu svolává předseda TKF podle potřeby, minimálně však 1x za tři měsíce. 

7) Členové TKF se mohou zúčastnit jednání Rady klubu dle vyzvání, nebo na vlastní žádost 

při projednávání jejich věci. 

8) Rada klubu rozhoduje při svém jednání nadpoloviční většinou přítomných členů Rady 

klubu. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy TKF. 

9) Funkce člena Rady klubu je čestná. V nezbytném rozsahu jsou placeny pouze obvyklé 

výlohy (cestovné apod.). 

10) Pro jednotlivé případy může předseda TKF nebo Rada klubu pověřit oprávněním jednat 

jménem TKF jiného člena Rady klubu (pouze písemnou formou). 

11) Připravuje výroční zprávu o činnosti a hospodaření TKF, připravuje rozpočet TKF na 

daný rok k projednání na Valné hromadě. 

12) Do působnosti Rady klubu patří zejména: 

a) schvalování zprávy za jednotlivé oblasti činnosti 

b) příprava plánů činnosti a finančních plánů na další období 

c) přijímání nových členů 

d) vyloučení členů 

e) vybírání a stanovení výše členských příspěvků 

13) Rada klubu je schopné se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K 

platnosti usnesení je třeba nadpoloviční většiny všech členů Rady klubu. 

14) Člen Rady klubu se může vzdát své funkce písemným oznámením doručeným spolku. 

Jeho funkce zaniká uplynutím jednoho měsíce od doručení prohlášení o odstoupení, 
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pokud se statutární zástupce a odstupující člen Rady klubu nedohodnou na jiném datu 

ukončení funkce. 

 

 

 

 

Článek XI. 

 

Majetek a finanční hospodaření TKF 

 

 

1) Majetek TKF tvoří movitý a nemovitý majetek, jakožto i pohledávky, práva z cenných 

papírů, podílových listů a jiná majetková práva ve vlastnictví TKF a sloužící k účelům, 

které jsou v souladu s posláním, cíli a úkoly TKF a v zájmu členů spolku. 

2) TKF hospodaří na základě rozpočtu, schváleného Valnou hromadu. 

3) Příjmy TKF tvoří: 

a) členské příspěvky či jiné příjmy od členů, dle těchto stanov, 

b) výnosy z akcí a hospodářské činnosti TKF, 

c) úroky z konta, 

d) dotace a dary tuzemských i zahraničních fyzických a právnických osob, 

e) dotace a příspěvky od státních orgánů (projekty, granty apod.), 

f) příspěvky sponzorů, 

g) další aktiva vyplývající z činnosti TKF. 

4) Členské příspěvky či jiné příjmy od členů TKF jsou v souladu se zákonem o daních 

z příjmu osvobozeny od placení daně. 

5) Členské příspěvky jsou odstupňovány podle zaměření, věku a výkonnosti členů. Složení a 

výši členských příspěvků, termíny placení a jejich použití pro TKF určuje Rada klubu 

v souladu s finančním plánem. K úhradě členských příspěvků zápočtem mohou sloužit 

limity členů. Roční výše členských příspěvků není limitována. 

6) Každý člen TKF má právo na vytvoření finančních limitů pro úhradu svých nákladů 

spojených s činností TKF. Pro vytváření limitů členů TKF slouží podíly z odst. 3), bodů 

d), f) a g) článku XI. Ve výši určené Radou klubu. 

7) TKF nabývá majetek a spravuje jej podle obecně závazných předpisů. 

8) Pro zajištění svého poslání, cílů a úkolů provádí TKF hospodářskou činnost s cílem získat 

prostředky pro provozování tanečního sportu a dalších pohybových aktivit mládeže a to 

zejména v těchto oblastech: 

a) koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, 

b) reklamní činnost, 

c) taneční vystoupení členů spolku, 

d) organizování tělovýchovných a sportovních akcí. 

9) Finanční prostředky jsou uloženy na účtu u bankovního ústavu, který určí Rada klubu. 

Výši finančních prostředků v pokladně stanoví Rada klubu. 

10) Za řádné a průkazné vedení účetní evidence odpovídá statutární orgán (předseda) TKF. 

11) Prostředky získané dle odst. 3 tohoto článku jsou určeny ke krytí nákladů na činnost TKF, 

neslouží tedy ke tvorbě zisku. 
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Článek XII. 

 

Televizní vysílání a mediální využití 

 

 

1) Členové TKF souhlasí s pořízením záznamu, nebo dokumentu z činností prováděných 

TKF a jejich následného vysílání a zveřejnění v médiích. Právo na čest a lidskou 

důstojnost není tímto ustanovením dotčeno. 

2) Souhlas dle odst. 1) je dán na dobu jednoho roku od pořízení záznamu v počtu 3 vysílání, 

nebo zveřejnění. U reklamních, výukových, nebo archivních materiálů tento souhlas platí 

bez časového a množstevního omezení. 

3) TKF je oprávněn za své členy jednat ve věci zajištění televizního vysílání a mediálního 

zveřejnění (pořízení záznamu či dokumentu, smluvního zajištění televizního vysílání aj.). 

 

 

 

 

 

Článek XIII. 

 

Ukončení činnosti TKF 

 

 

4) TKF ukončí činnost rozhodnutím Valné hromady TKF. 

5) Valná hromada TKF určí, jak bude naloženo se stávajícím majetkem s podmínkou, že 

veškerý nemovitý i movitý majetek a finanční prostředky budou převedeny ve prospěch 

právnické osoby s kulturním, případně humanitárním charakterem činnosti tak, aby byl 

celý likvidační zůstatek použit na veřejně prospěšné účely. 

6) V případě, že by Valná hromada TKF, která bude mít v programu jednání výslovně 

uveden bod ukončení činnosti TKF, nebyla usnášeníschopná podle článku IX., odst. 4, je 

její rozhodnutí platné bez ohledu na počet přítomných členů. 

7) Po přijetí rozhodnutí o ukončení činnosti TKF jmenuje výkonný výbor likvidační komisi, 

která provede vypořádání závazků a pohledávek a se zbylým majetkem naloží podle 

usnesení Valné hromady. 

 

 

 

Článek XIV. 

 

Závěrečná ustanovení 

 

 

1) Tyto stanovy jsou závazné pro všechny členy TKF , ať fyzické či právnické osoby. 

2) Veškeré písemnosti TKF podepisuje předseda nebo jiná osoba předsedou písemně 

pověřená. 

3) Tyto stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich schválení Shromážděním členů 

TKF. 

 


