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Část I. Základní ustanovení
Článek 1. Název, sídlo a působnost ČSTS
1. Český svaz tanečního sportu (dále jen „ČSTS“) je spolkem ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník.
2. ČSTS je dobrovolným spolkem osob se stejným zájmem v oblasti tanečního sportu. Spolek je
založen k uspokojování a ochraně zájmů svých členů v oblasti tanečního sportu na rekreační,
výkonnostní a vrcholové úrovni v rozsahu svého poslání (čl. 2) a činnosti (čl. 3)
3. Sídlem

ČSTS je Praha.

4. ČSTS působí na území České republiky.
5. ČSTS je členem Světové federace tanečního sportu (World DanceSport Federation . WDSF) a
jediným jejím zástupcem na území České republiky. ČSTS je členem Českého olympijského
výboru. V zahraničním styku používá ČSTS název Czech DanceSport Federation, ve zkratce
CDSF.

Článek 2. Poslání a cíl
1. Posláním

ČSTS je metodicky a organizačně podporovat rozvoj tanečního sportu, hájit zájmy
svých členů a prosazovat jejich oprávněné požadavky.
2. Prvořadým cílem ČSTS je:
a) vytvoření prostoru pro vhodné využívání volného času zájemců o taneční sport, a tím
zajištění široké základny zejména v kategoriích dětí a juniorů;
b) zajištění špičkové úrovně českého tanečního sportu v mezinárodním měřítku.

Článek 3. Hlavní a vedlejší činnost
Hlavní činností je:
1. ČSTS pro zajištění svých cílů plní tyto hlavní úkoly:
a) vytváří a rozvíjí potřebnou organizační strukturu;
b) vytváří a rozvíjí systém soutěží;
c) vytváří a rozvíjí systém metodického vedení, vzdělávání a organizace ve vlastní odborné
činnosti - tanečním sportu (tanečníci, trenéři a porotci);
d) vytváří a rozvíjí systém metodického vedení, vzdělávání a organizaci aktivu funkcionářů a
organizátorů soutěží
e) vytváří a zajišťuje činnost státní reprezentace v tanečním sportu;
f) spravuje vlastní a svěřený hmotný majetek a práva.
2. ČSTS v zájmu sdružených občanů a kolektivů:
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a) se podle svých možností podílí na vytváření ekonomické základny pro provádění tanečního
sportu;
b) zabezpečuje, prosazuje a chrání společné zájmy a práva, dbá, aby nebylo omezováno plnění
společných úkolů, a zajišťuje součinnost sdružených kolektivů;
c) poskytuje metodickou pomoc při vzniku a činnosti tanečních kolektivů;
d) podle potřeby vydává interní materiály a spolupracuje s jinými vydavateli v oblasti tance a
sportu.
3. K vytváření legislativních a ekonomických podmínek ČSTS spolupracuje:
a) s orgány státu a s orgány územní samosprávy;
b) s jinými zájmovými seskupeními a organizacemi v oblasti sportu a kultury;
c) se zahraničími a mezinárodními organizacemi v oblasti sportu a kultury.
Vedlejší činností je:
4. K podpoře plnění svých úkolů může ČSTS svým jménem provozovat hospodářskou (obchodní,
reklamní nebo obdobnou) činnost, vstupovat do obchodních vztahů a může pro tyto účely zakládat
nebo se podílet na zakládání jiných právnických osob.

Článek 4. Sdružování v ČSTS
1. ČSTS je dobrovolným spolkem osob, které se věnují tanečnímu sportu.
2. ČSTS je spolkem otevřeným pro všechny osoby, které se chtějí podílet na jeho činnosti,
naplňovat a spoluvytvářet jeho poslání a cíle.
3. ČSTS respektuje právo sdružených osob sdružovat se v jiných zájmových seskupeních a
organizacích.

Část II. Členství
Článek 5. Členství a jeho formy
1. Členství v ČSTS je individuální, kolektivní, přidružené a čestné. Individuální členství
představuje členství fyzických osob v některé z divizí ČSTS. Kolektivní členství představuje
členství právnických osob v některé z divizí ČSTS, přičemž individuální členství fyzické osoby k
ČSTS je zprostředkováno členstvím v tomto kolektivu. Přidružené členství představuje členství
právnické osoby, jejíž zaměstnanci, podílníci či členové se nestávají individuálními členy ČSTS.
Na členství není právní nárok.
2. Individuálním členem ČSTS se může stát každý občan ČR či cizinec, který v přihlášce, kterou
přistupuje k ČSTS, potvrdí, že souhlasí s posláním, cíli a úkoly ČSTS, chce se aktivně podílet na
jejich realizaci a zaváže se dodržovat stanovy a ostatní dokumenty ČSTS. Součástí přihlášky musí
být zaplacení základního členského příspěvku.

Stránka 3 z 16

Český svaz tanečního sportu
Komise pro projednání připomínek ke stanovám
K projednání na MVS ČSTS 28. 8. 2015

Stanovy
v.1507m

3. Čestné členství v ČSTS může za zvláštní zásluhy o činnost ČSTS nebo rozvoj tanečního sportu
udělit Výkonná rada ČSTS.
4. Kolektivním členem ČSTS se může stát každá právnická osoba, jež sdružuje, zaměstnává nebo
jejíž jsou podílníky či členy zájemci o taneční sport, která v přihlášce, kterou se rozhodne přistoupit
k ČSTS potvrdí, že souhlasí s posláním, cíli a úkoly ČSTS, chce se aktivně podílet na jejich
realizaci a zaváže se dodržovat stanovy a ostatní dokumenty ČSTS. Součástí přihlášky musí být
zaplacení základního členského příspěvku. Zaplacením příspěvku kolektivního člena není splněna
povinnost platit příspěvky tímto kolektivním členem zprostředkovaných individuálních členů.
Členství je potvrzeno uzavřením smlouvy o přistoupení k ČSTS. Statutární zástupce kolektivního
člena, který vystupuje ve vztahu k ČSTS, musí být individuální (zprostředkovaně) člen ČSTS.
5. Přidruženým členem ČSTS se může stát každá právnická osoba, se kterou ČSTS uzavřel
smlouvu o sdružení za účelem a podmínek v této smlouvě specifikovaných. Smlouva nabývá
účinnosti po jejím schválení Výroční konferencí ČSTS. Přidružené členství zaniká za podmínek
uvedených v této smlouvě.
6. Individuální členství zaniká:
a) vystoupením na základě písemné žádosti člena. Vystoupení je účinné okamžikem, kdy je
oznámení o vystoupení doručeno Sekretariátu ČSTS;
b) vyškrtnutím při nesplnění základní členské povinnosti - úhrady členských příspěvků.
Vyškrtnutí je správní akt, který se provádí vždy k 5. 1. daného roku; k vyškrtnutí není zapotřebí
žádného předchozího upozornění. Uhradí-li vyškrtnutá osoba členský příspěvek do 5. 1.
následujícího kalendářního roku, její členství se automaticky obnovuje.
c) vyloučením, porušil-li individuální člen povinnosti dle čl. 6, odst. 2 těchto stanov. O
vyloučení rozhoduje Výkonná rada ČSTS. O odvolání proti rozhodnutí o vyloučení, které musí
být podáno do 30 dnů ode dne oznámení rozhodnutí o vyloučení, rozhoduje Rozhodčí rada
ČSTS.
7. Čestné členství zaniká:
a) vystoupením na základě písemné žádosti čestného člena, a to s účinností ke dni oznámení
tohoto vystoupení Sekretariátu ČSTS;
b) vyloučením, porušil-li čestný člen hrubým způsobem stanovy ČSTS nebo jiným způsobem
vážně ohrozil dobré jméno a plnění poslání ČSTS. O vyloučení rozhoduje Výkonná rada
ČSTS. O odvolání proti rozhodnutí o vyloučení, které musí být podáno do 30 dnů ode dne
oznámení rozhodnutí o vyloučení, rozhoduje Rozhodčí rada ČSTS.
8. Kolektivní členství zaniká:
a) zrušením na základě písemné žádosti kolektivního člena;
b) vyškrtnutím při nesplnění základní členské povinnosti - úhrady členských příspěvků.
Vyškrtnutí je správní akt, který se provádí vždy k 5. 1. daného roku,
c) vyloučením, porušil-li kolektivní člen hrubým způsobem povinnosti dle čl. 6 odst. 2 těchto
stanov. O vyloučení rozhoduje Výkonná rada ČSTS. O odvolání, které musí být podáno do 30
dnů ode dne oznámení rozhodnutí o vyloučení, rozhoduje Rozhodčí rada ČSTS.
d) zánikem kolektivního člena, přitom jím zprostředkovaná individuální členství nezanikají.
9. ČSTS vede seznam členů. Zápisy a výmazy členů provádí Sekretariát ČSTS elektronicky. Bližší
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způsob provádění zápisů a výmazů a další podmínky vedení seznamu členů může stanovit vnitřní
předpis ČSTS. Seznam členů je zpřístupněn na webové stránce ČSTS. Členové ČSTS podpisem
přihlášky udělují souhlas se zveřejněním (zpřístupněním) jména a adresy a přiděleného IDT v
seznamu členů ČSTS na webové stránce ČSTS. Ke zveřejnění dalších údajů je zapotřebí
individuálního souhlasu. Údaje o členech mohou být zpřístupněny v nezbytném rozsahu orgánům
státní správa a územních samospráv, příp. jiným sportovním organizacím (zejména ČOV), a to
zejména v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací, darů či jiných příspěvků.

Článek 6. Práva a povinnosti členů
1. Každý člen má právo:
a) podle svých zájmů se účastnit v plné míře činnosti ČSTS, a to v rozsahu stanoveném těmito
stanovami;
b) po zaplacení členského příspěvku pro účast na soutěžní činnosti dle podmínek stanovených
ve Finančním řádu ČSTS se zúčastňovat soutěží pořádaných nebo schválených ČSTS a WDSF
nebo jeho členy,
c) být informován o akcích a činnosti ČSTS;
d) být zván na Valnou hromadu divize, u které je registrován, a na porady všech orgánů ČSTS,
kterých je členem, a účastnit se na nich projednávání všech otázek;
e) obracet se na příslušný orgán ČSTS s dotazy, připomínkami a stížnostmi, podávat návrhy
na zlepšení práce ČSTS, uplatňovat právo kritiky a dialogu na půdě ČSTS;
f) být zvýhodněn při akcích ČSTS a využívat všech dalších výhod, které členství v ČSTS
poskytuje;
g) podle svých sil, schopností a možností přispívat k činnosti ČSTS a pracovat pro jeho rozvoj;
h) podílet se, na práci v orgánech ČSTS nebo v jeho komisích a při organizování a zajišťování
činnosti ČSTS;
i) odvolat se proti rozhodnutí orgánu ČSTS způsobem dle Jednacího řádu ČSTS;
j) být zastupován způsobem dle Jednacího řádu ČSTS.
jen individuální členové:
k) po dosažení věku 18 let právo volit a být volen do všech orgánů ČSTS;
l) při splnění podmínek, daných Kvalifikačním řádem ČSTS, získat licence ČSTS definované
Kvalifikačním řádem ČSTS a vykonávat odpovídající činnosti v rámci činnosti ČSTS;
m) nosit odznak ČSTS.
2. Členové ČSTS mají povinnost:
a) dodržovat stanovy a ostatní dokumenty ČSTS i usnesení příslušných orgánů ČSTS a dbát
dobrého jména ČSTS;
b) platit členské příspěvky a správní poplatky ČSTS ve stanovené výši a ve stanoveném
termínu;
c) oznamovat příslušné evidenci všechny změny v identifikačních údajích.
navíc kolektivní členové:
d) převzít na sebe informační povinnost ČSTS vůči individuálním členům jimž
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zprostředkovává individuální členství.
3. Členům ČSTS, kteří úspěšně pracují a dosahují mimořádných výsledků v činnosti ČSTS i mimo
ni při dalším zvyšování úrovně tanečního sportu, mohou udělit orgány ČSTS odměny. Odměny je
možno udělit i nečlenům ČSTS, pokud významně přispívají k rozvoji ČSTS a tanečního sportu
vůbec.

Část III. Zásady řízení a organizační struktura
Článek 7. Zásady řízení ČSTS
1. Veškerá jednání orgánů ČSTS na všech úrovních se řídí zásadami definovanými Jednacím
řádem ČSTS.
2. Volby orgánů se provádějí podle Volebního řádu ČSTS.
3. V průběhu funkčního období mohou být orgány ČSTS doplněny kooptací do výše 1/3 členů
volených orgánů.
4. Funkční

období volených orgánů ČSTS trvá 4 roky.

Článek 8. Dokumenty ČSTS
1. Dokumenty ČSTS platné pro všechny členy a orgány ČSTS, jsou podle stupně jejich důležitosti
rozděleny do 5 úrovní:
- 1. úroveň (nejvyšší) – Stanovy ČSTS, které schvaluje Výroční konference ČSTS a
dokumenty národních a mezinárodních sportovních organizací, jejichž se stal ČSTS členem.
- 2. úroveň - dokumenty, které schvaluje Výroční konference ČSTS a to i všechny jejich
změny. Tyto dokumenty řeší všechny otázky, které mají zásadní důležitost a dlouhodobou
platnost.
- 3. úroveň - dokumenty, které schvaluje je Výroční konference ČSTS. Určené části
dokumentů může měnit Výkonná rada ČSTS podle nově vznikajících požadavků a potřeb.
Části, jejichž změny jsou v kompetenci Výkonné rady ČSTS, jsou vyčleněny do příloh těchto
dokumentů.
- 4. úroveň – dokumenty, jejichž schvalování je v kompetenci Výkonné rady ČSTS.
- 5. úroveň – dokumenty vydávané jako doporučení.

2. Stanovy a dokumenty úrovně 2 – 4 jsou označovány jako základní dokumenty ČSTS.
3. Základní dokumenty ČSTS (s uvedením stupně jejich důležitosti) jsou:
a) Stanovy ČSTS (2) ;
b) Volební řád ČSTS (2);
c) Jednací řád ČSTS (2) ;
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d) Statut Dozorčí rady ČSTS (2);
e) Statut Rozhodčí rady ČSTS (2);
f) Finanční řád ČSTS (3);
g) Soutěžní řád ČSTS (3);
h) Kvalifikační řád (3);
i) Organizační řád ČSTS (4);
j) Disciplinární řád ČSTS (4).
4. Divize mohou schvalovat a vydávat dokumenty, které platí pouze pro jejich členy a které nesmí
být v rozporu se základními dokumenty ČSTS.
5. Pokud je znění dokumentu s nižší důležitostí v rozporu se zněním dokumentu s vyšší důležitostí,
je neplatná, resp. neúčinná, pouze ta jeho část, která je v rozporu s dokumentem vyšší důležitosti.
6. Všechny dokumenty ČSTS musí být zveřejněny, aby všichni členové ČSTS měli možnost se s
nimi obeznámit. Tato podmínka se považuje za splněnou, pokud jsou tyto dokumenty zveřejněny
na www stránce ČSTS.
7. Všechny dokumenty nabývají účinnosti teprve po jejich zveřejnění (viz bod 6), ledaže Výroční
konference ČSTS rozhodne o tom, že účinnosti nabývají v jiný okamžik.

Článek 9. Organizační struktura ČSTS
1. Organizační struktura ČSTS je ve vertikálním členění (podřízenost a nadřízenost) a tvoří ji:
a) centrální orgány ČSTS;
b) členové;
c) divize.
2. V horizontálním členění (problémové vazby) je organizační struktura rozdělena na:
a) základní organizační strukturu, která řeší základní řídicí funkce organizace a jejíž činnost
zajišťují dobrovolné volené kolektivní orgány. Vertikálně je tvořena Výroční konferencí
ČSTS, Výkonnou radou ČSTS a divizemi s jejich orgány.
b) hospodářskou organizační strukturu, která řeší veškeré hospodářské a evidenční činnosti
a ve vztahu k základní organizační struktuře vystupuje jako obslužná. Základním principem
práce v této struktuře jsou pracovněprávní vztahy, osobní hmotná odpovědnost a přesná
služební hierarchii. Tvoří ji Sekretariát ČSTS, který je řízen Generálním sekretářem.
c) odborná organizační struktura, která řeší provádění vlastní zájmové činnosti ČSTS a jejíž
činnost zajišťují dobrovolné jmenované kolektivní orgány a dobrovolní volení funkcionáři,
kteří mají v oblastech, které řídí, přesně stanovené povinnosti a pravomoci. Vertikálně je
tvořena komisemi, které ustanovuje Výkonná rada ČSTS a funkcionáři divizí.
d) kontrolní a revizní strukturu, která provádí veškerou kontrolní a revizní činnost.
Vertikálně je tvořena dozorčí radou ČSTS, dozorčími komisemi divizí a rozhodčí radou ČSTS.
3. Samostatným organizačním článkem je Národní reprezentační tým (NRT), jehož činnost
upřesňuje Organizační řád ČSTS.
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strukturu ČSTS upravuje Organizační řád ČSTS.

Článek 10. Divize
1. Divize sdružují individuální a kolektivní členy ČSTS, kteří mají bydliště (individuální členové,
jejichž členství není zprostředkováno kolektivním členem), resp. sídlo (kolektivní členové včetně
jimi zprostředkovaných individuálních členů) v oblasti působnosti divize. Divize jsou
organizačními jednotkami ČSTS bez právní osobnosti.
2. Oblast působení divize odpovídá státoprávnímu uspořádání – krajům.
3. Základními

úkoly divize je:
a) registrace individuálních a kolektivních členů (tuto činnost pro ně provádí Sekretariát
ČSTS);
b) organizace, koordinace a řízení systému soutěží v tanečním sportu na úrovni tříd E – B,
soutěží HOBBY a ostatních soutěží do úrovně odpovídající třídě B v tanečním sportu;
c) pořádání vzdělávacích akcí pro sportovce tříd E – B, porotce a trenéry tř. III a II,
funkcionáře soutěží tř. II a funkcionářský aktiv divize;
d) zajišťování prostředků pro vybrané oblasti činnosti, zejména pro podporu činností v
kategoriích dětí a juniorů a pro podporu nejlepších tanečních párů a formací divize;
e) spolupráce s orgány, organizacemi, právnickými i fyzickými osobami, které pracují v
oblasti působnosti divize;
f) spolupráce s ostatními divizemi při respektování zásad čestnosti a společného prospěchu
tanečního sportu v ČR;
g) spolupráce s jinými tanečními svazy - členy WDSF na úrovni tříd E – B, soutěží HOBBY
a ostatních soutěží do úrovně odpovídající třídě B v tanečním sportu;
h) propagace tanečního sportu, zejména spoluprací s hromadnými sdělovacími prostředky v
oblasti působnosti divize;

Část IV. Orgány ČSTS
Článek 11. Orgány ČSTS
1. Nejvyšším

orgánem ČSTS je Výroční konference ČSTS.

2. Dalšími orgány jsou:
a) Výkonná rada ČSTS;
b) Dozorčí rada ČSTS;
c) Rozhodčí rada ČSTS;
orgány divizí:
d) Valná hromada divize;
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e) Představenstvo divize;
f) Dozorčí komise divize.

Článek 12. Výroční konference ČSTS
1. Výroční konference ČSTS je nejvyšším orgánem ČSTS
2. Výroční konference ČSTS se zúčastňují zástupci divizí – delegáti, kteří byli řádně zvoleni na
Valných hromadách divizí, zástupci přidružených členů, členové Výkonné rady ČSTS, čestní
členové a pozvaní hosté.
3. Oprávnění hlasovat mají přítomní delegát a členové Výkonné rady ČSTS. Každý má jeden hlas.
Je-li delegát současně členem Výkonné rady ČSTS, má pouze jeden hlas.
4. Výroční konferenci ČSTS je Výkonná rada ČSTS povinna svolat nejméně jednou ročně.
5. Termín Výroční konference ČSTS oznamuje Výkonná rada ČSTS členům ČSTS nejpozději 60
dnů před jejím konáním a pozvánku s programem 30 dnů před jejím konáním, vše formou
zveřejnění na www stránkách ČSTS.
6. Výroční

konference ČSTS je usnášeníschopná, je-li přítomná nadpoloviční většina hlasujících
dle odst. 3 tohoto článku. Rozhodnutí je přijato, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina přítomných
členů oprávněných hlasovat s výjimkou rozhodnutí dle odst. 7, písm. a) tohoto článku, kde se
vyžaduje 2/3 většina, a dalších rozhodnutí dle těchto stanov. Průběh Výroční konference ČSTS
upravuje blíže Volební a Jednací řád.
7. Výroční konference ČSTS rozhoduje o zásadních otázkách ČSTS. Za zásadní otázky ČSTS jsou
považovány pro účely těchto stanov tyto níže uvedené oblasti:
a) Schvalování Stanov ČSTS a jejich změn;
b) Schvalování dokumentů druhé a třetí úrovně dle čl. 8 těchto stanov;
c) Volba a odvolání prezidenta ČSTS a jím navržených 3 viceprezidentů ČSTS a 5 členů
Výkonné rady ČSTS. Způsob volby stanovuje Volební řád ČSTS;
d) Volba a odvolání 3 členů a jednoho náhradníka Dozorčí rady ČSTS. Způsob volby
stanovuje Volební řád ČSTS;
e) Volba a odvolání 3 členů a jednoho náhradníka Rozhodčí rady ČSTS. Způsob volby
stanovuje Volební řád ČSTS;
f) Schvalování zpráv o činnosti a hospodaření ČSTS za uplynulé období;
g) Projednávání a schvalování programu na další období činnosti ČSTS;
h) Schvalování smluv s přidruženými členy;
i) Schvalování rozpočtu na následující období, který navrhuje Výkonná rada ČSTS dle
Finančního řádu ČSTS.
8. Mimořádnou Výroční konferenci ČSTS je povinna Výkonná rada ČSTS svolat na základě
žádosti více než 1/3 divizí nebo více než 2/3 členů Výkonné rady ČSTS. Termín Mimořádné
výroční konference ČSTS a pozvánku s programem oznamuje Výkonná rada ČSTS členům ČSTS
nejpozději 30 dnů před jejím konáním, a to zveřejněním na webových stránkách ČSTS.
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9. Mimořádná Výroční konference ČSTS může rozhodovat o všech otázkách, které patří do
působnosti Výroční konference ČSTS. Ustanovení odst. 2, 3, 5 tohoto článku se použijí obdobně.

Článek 13. Nepoužito
Článek 14. Výkonná rada ČSTS
1. Výkonná rada ČSTS je statutárním orgánem ČSTS, který řídí činnost ČSTS v období mezi
Výročními konferencemi ČSTS. Za Výkonnou radu ČSTS je oprávněn jednat prezident ČSTS a
viceprezidenti ČSTS a to každý samostatně; prezident ČSTS je zároveň vnějším reprezentantem
ČSTS.
2. Výkonná rada ČSTS je vázána při své činnosti rozhodnutími Výroční konference ČSTS. Do
působnosti Výkonné rady ČSTS patří rozhodování o všech otázkách, které nepatří do působnosti
jiných orgánů ČSTS.
3. Výkonnou radu ČSTS tvoří prezident, 3 viceprezidenti (viceprezident pro sport, který je zároveň
Sportovním ředitelem ČSTS, viceprezident pro ekonomiku a viceprezident pro provozní agendu),
a 5 dalších členů, které prezident ČSTS pověřuje dalšími funkcemi
4. Jednání Výkonné rady ČSTS svolává prezident alespoň jednou za 2 měsíce.
5. Jednání Výkonné rady ČSTS řídí prezident, v době jeho nepřítomnosti na jednání pak některý
z viceprezidentů. Výkonná rada ČSTS je usnášeníschopná za přítomnosti alespoň poloviny svých
členů. Rozhodnutí je přijato, hlasuje-li pro ně alespoň polovina přítomných členů.
6. Hlasování per rollam je přípustné, projeví-li s tím souhlas všichni členové Výkonné rady ČSTS.
Podmínky hlasování per rollam stanoví Výkonná rada ČSTS vnitřním předpisem.
7. Hlavními úkoly Výkonné rady ČSTS jsou zejména:
a) řízení a odpovědnost za hospodaření a majetek ČSTS (s výjimkou dle ust. Čl. 13, odst. 4,
písm. b těchto stanov);
b) zpracovávání dokumentů a jejich případných změn, jejich schvalování, resp. předkládání
ke schválení Výroční konferenci ČSTS. Přitom postupuje v souladu s čl. 8 těchto stanov;
c) schvalování nominací tanečních párů a formací na titulární soutěže WDSF, nebo stanovení
pravidel pro tyto nominace;
d) organizace, koordinace a řízení systému soutěží tř. A a M;
e) zajištění pořádání mistrovství ČR a schvalování porot na tyto soutěže;
f) pořádání vzdělávacích akcí pro sportovce tříd A a M a porotce, trenéry a funkcionáře tř. I;
g) zajištění vydávání interních informačních materiálů a dle potřeb i odborných materiálů;
h) projednávání smluv s přidruženými členy.
8. Výkonná rada ČSTS dále schvaluje návrhy na udělení čestného členství ČSTS a předkládá
Výroční konferenci ČSTS návrhy na odměny.
9. Výkonná rada odpovídá za svou činnost Výroční konferenci ČSTS, vykonává její usnesení,
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projednává a předkládá ji zprávy o své činnosti za uplynulá období a připravuje program na další
období.
10. Pro řešení specifických úkolů a řízení jednotlivých oblastí činnosti ČSTS je Výkonná rada
ČSTS oprávněna zřizovat poradní komise a komise s rozhodovacími pravomocemi a jmenovat
jejich členy. Řízením poradních komisí pověřuje vždy jednotlivé členy Výkonné rady ČSTS.
Členy komisí mohou být jak členové ČSTS, tak ostatní osoby (nečlenové) – odborníci na danou
problematiku.
11. Komise, které jsou poradními orgány Výkonné rady ČSTS, předkládají Výkonné radě ČSTS
své návrhy, stanoviska, připomínky a vyvíjejí další činnosti, kterými je Výkonná rada ČSTS
pověří.
12. Komise s rozhodovacími pravomocemi, které musí o svých rozhodnutích hlasovat a jejichž
činnost je upravena vnitřním předpisem ČSTS, jsou tyto:
a) Disciplinární komise ČSTS, která řeší zejména disciplinární přestupky členů ČSTS v
souladu s Disciplinárním řádem ČSTS.
b) Smírčí komise ČSTS, která řeší zejména sporné případy a vztahy mezi členy ČSTS (může
být sloučena s Disciplinární komisí).

Článek 15. Dozorčí rada ČSTS
1. Dozorčí rada ČSTS je kontrolním a revizním orgánem ČSTS.
2. Dozorčí rada ČSTS je 3 členná a má 1 náhradníka. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas.
3. Členové Dozorčí rady ČSTS nemohou být členy jiného orgánu ČSTS.
4. Dozorčí rada ČSTS volí ze svého středu předsedu, který řídí její činnost a svolává podle potřeby
schůze Dozorčí rady ČSTS.
5. Činnost Dozorčí rady ČSTS je řešena Statutem dozorčí rady ČSTS.

Článek 16. Rozhodčí rada ČSTS
1. Rozhodčí rada ČSTS je rozhodčí komisí ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,
který řeší s konečnou platností spory mezi členy a orgány ČSTS a mezi orgány ČSTS navzájem.
2. Rozhodčí rada ČSTS je 3 členná a má 1 náhradníka. Každý člen Rozhodčí rady ČSTS má jeden
hlas.
3. Členové Rozhodčí rady ČSTS nemohou být členy Dozorčí rady ČSTS a Výkonné rady ČSTS.
4. Rozhodčí rada ČSTS volí ze svého středu předsedu, který řídí její činnost a svolává podle
potřeby schůze Rozhodčí rady ČSTS.
5. Činnost Rozhodčí rady ČSTS je řešena Statutem Rozhodčí rady ČSTS.
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Článek 17. Valná hromada divize
1. Nejvyšším orgánem divize je Valná hromada divize, která se koná alespoň jednou ročně
nejpozději 14 dní před konáním Výroční konference ČSTS. Valná hromada divize se svolává na
základě rozhodnutí Představenstva divize, nebo rozhodnutí Výkonné rady ČSTS minimálně 30
dnů přede dnem konání. Valná hromada divize musí být svolána také v případě, že o to požádá
nejméně 1/3 individuálních členů divize nebo nejméně 3 kolektivní členové divize.
2. Valnou hromadu divize svolává Představenstvo divize nebo z rozhodnutí Výkonné rady ČSTS
Výkonná rada ČSTS. O jejím konání musí být uvědomen každý člen ČSTS, který je u divize
registrován a to zveřejněním pozvánky na www stránkách ČSTS.
3. Valné hromady divize se může zúčastnit každý člen ČSTS, který je v divizi registrován, nebo
jeho zástupce.
4. Hlasování se děje tajně. Účastníci Valné hromady divize se mohou dohodnout, že hlasování o
méně důležitých otázkách budou veřejná.
5. Valná hromada divize je usnášeníschopná při účasti nadpoloviční většiny členů divize. V
případě, že v čas zahájení tato podmínka není splněna, zahájení se o 1 hodinu odloží a pak se Valná
hromada divize stává usnášeníschopná bez ohledu na počet zúčastněných.
6. Valné hromadě předsedá a její jednání řídí předseda Představenstva divize, nebo jím pověřený
člen Představenstva divize, v případě svolání Výkonnou radou ČSTS, člen Výkonné rady ČSTS
pověřený Výkonnou radou ČSTS.
7. Valné hromadě divize přísluší rozhodovat o veškeré činnosti divize, pokud základní dokumenty
nevyhrazují právo rozhodování jiným orgánům ČSTS. Do výlučné působnosti Valné hromady
divize náleží:
a) volba, resp. odvolání Představenstva divize a Dozorčí komise divize;
b) schvalování zprávy o činnosti a hospodaření divize za uplynulé období;
c) projednávání a schvalování programu další činnosti divize, včetně finančního plánu;
d) příprava námětů na Výroční konferenci ČSTS a námětů pro práci Výkonné rady ČSTS.

Článek 18. Představenstvo divize
1. Představenstvo divize je řídícím a výkonným orgánem divize v období mezi Valnými
hromadami divize.
2. Představenstvo divize má 3–7 členů.
3. Představenstvo volí ze svých členů předsedu a místopředsedu představenstva divize, kteří řídí
jeho činnost.
4. Předseda představenstva divize na základě schválení Představenstva divize pověřuje ostatní
členy Představenstva divize funkcemi hospodáře, soutěžního komisaře, případně dalšími
funkcemi.
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5. Hlavními úkoly Představenstva divize jsou zejména:
a) řízení a odpovědnost za hospodaření a majetek divize;
b) organizace, koordinace a řízení systému soutěží v tanečním sportu se zaměřením na soutěže
tř. E – B, soutěží HOBBY a ostatních soutěží do úrovně odpovídající třídě B v tanečním
sportu;
c) finanční podpora vybraných tanečních soutěží, zejména v kategoriích dětí a juniorů;
d) pořádání vzdělávacích akcí pro sportovce tříd E - B, porotce, trenéry a funkcionáře tř. III a
II;
e) spolupráce s místními úřady a jejich organizacemi a sportovními organizacemi.
6. Představenstvo divize odpovídá za veškerou svou činnost Valné hromadě divize, vykonává její
usnesení, projednává a předkládá jí zprávy o své činnosti a připravuje program další činnosti. Při
přímém převzetí odpovědnosti za určité oblasti ve smyslu čl. 20 odst. 4 je této odpovědnosti
nadřazena převzatá odpovědnost.
7. Pokud Valná hromada divize s programem volby Představenstva divize nezvolí Představenstvo
divize, přebírá práva a povinnosti Představenstva divize Výkonná rada ČSTS do doby další Valné
hromady divize, na které musí být v programu volba Představenstva divize a která musí být
svolána do 3 měsíců po Valné hromadě divize s neúspěšnou volbou.

Článek 19. Dozorčí komise divize
1. Dozorčí komise divize je nejvyšším kontrolním a revizním orgánem divize.
2. Dozorčí komise divize je 3 členná a má 1 náhradníka. Každý člen Dozorčí komise divize má
jeden hlas.
3. Členové Dozorčí komise divize nemohou být členy jiného orgánu ČSTS.
4. Dozorčí komise divize volí ze svého středu předsedu, který řídí její činnost a svolává podle
potřeby schůze.
5. Hlavními úkoly Dozorčí komise divize jsou zejména:
a) kontrolovat a dbát na dodržování základních i ostatních dokumentů ČSTS, rozhodnutí
Výkonné rady ČSTS i Představenstva divize;
b) dbát na soulad rozhodnutí Představenstva divize s dokumenty ČSTS. K tomu je oprávněna
vydávat doporučení pro Představenstvo divize, případně žádat o revizi jejího rozhodnutí
Rozhodčí radu ČSTS;
c) kontrolovat, zda prostředky divize jsou účelně a efektivně využívány k zabezpečení činnosti
divize a plnění usnesení Valných hromad divize, kontrolovat hospodaření divize, plnění
rozpočtů a dodržování zásad pro hospodaření. K tomu má právo nahlížet do účetních a jiných
dokladů a kontrolovat pokladní hotovosti;
d) o výsledcích revizní a kontrolní činnosti podávat zprávy Představenstvu divize a Valné
hromadě divize. K tomu má předseda Dozorčí komise divize právo účastnit se jednání
Představenstva divize.
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Část V. Právní osobnost, majetek a hospodaření, autorská a další
práva
Článek 20. Právní osobnost a jednání za ČSTS
1. ČSTS je právnickou osobou charakteru spolku s vlastní právní osobností.
2. Za ČSTS právně jednají prezident a viceprezidenti. Dále pak za ČSTS právně jednají členové
Výkonné rady ČSTS na základě písemného zmocnění prezidentem nebo některého z
viceprezidentů. Zaměstnanci sekretariátů jednají v rozsahu jim svěřených pracovních úkolů v
souladu s Organizačním řádem ČSTS nebo na základě pověření prezidentem nebo viceprezidenty.
3. Jménem ČSTS je oprávněn jednat prezident a každý z viceprezidentů samostatně ve všech
věcech, přičemž se podepisuje jménem ČSTS tak, že k nadepsanému nebo otištěnému názvu ČSTS
připojí svůj podpis.
4. Pomocné a nižší řídicí články ČSTS nemají právní osobnost a nemohou právně jednat.
Předsedové, případně pověření členové těchto orgánů jsou oprávněni podepisovat běžnou agendu
a sjednávat služby či objednávky pro plánované a schválené akce do výše schváleného rozpočtu a
disponibilních prostředků příslušného článku, jen pokud jsou k tomuto úkonu zmocněni písemnou
plnou mocí prezidenta nebo některého z viceprezidentů ČSTS. Pracovní úvazky a smlouvy mohou
projednávat pouze předběžně s tím, že konečné rozhodnutí a podepsání příslušných dokumentů
jsou oprávněni provést jen prezident a viceprezidenti ČSTS.

Článek 21. Majetek a finanční hospodaření ČSTS
1. Majetek ČSTS tvoří movitý a nemovitý majetek, pohledávky, práva z cenných papírů,
podílových listů a jiná majetková práva ve vlastnictví ČSTS a slouží k účelům, které jsou v souladu
s posláním, cíli a úkoly ČSTS a v zájmu sdružených členů.
2. Příjmy ČSTS tvoří:
a) dotace;
b) příspěvky sponzorů;
c) členské příspěvky či jiné příjmy od členů;
d) dary, dědictví, převody majetku;
e) vstupné;
f) příjmy z vlastní hospodářské činnosti;
g) další aktiva vyplývající z činnosti ČSTS.
3. Skladbu a velikost členských příspěvků určuje Finanční řád ČSTS. Členské příspěvky jsou
odstupňovány podle věku a podle zaměření členů. Přerozdělování uvnitř ČSTS a do kolektivních
členů určuje Finanční řád ČSTS.
4. Pro zajištění svého poslání, cílů a úkolů provádí ČSTS hospodářskou činnost s cílem získat
prostředky pro provozování tanečního sportu a to zejména v těchto oblastech:
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a) pořádání kurzů pro tanečníky, trenéry a porotce;
b) poradenská činnost v oblasti tanečního sportu;
c) organizační činnost v oblasti tanečního sportu;
d) pronájem sportovního zařízení a inventáře;
e) organizování tělovýchovných a sportovních akcí;
f) ediční činnost.
5. Prostředky získané dle odst. 4 tohoto článku jsou určeny k podpoře hlavní činnosti nebo k
hospodárnému využití spolkového majetku. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou
činnost.
6. Hospodaření s finančními prostředky ČSTS se řídí Finančním řádem ČSTS.

Článek 22. Pořadatelská práva
1. Z titulů uvedených v čl. 1, odst. 5 si ČSTS vyhrazuje právo
a) pořádat Mistrovství ČR ve všech disciplínách a kategoriích tanečního sportu;
b) udělovat tituly Mistr ČR ve všech disciplínách a kategoriích tanečního sportu;
c) pořádat soutěže v tanečním sportu, které vytvářejí soutěžní systém, zajišťující pro své členy
možnost soutěžení ve všech disciplínách tanečního sportu v příslušných věkových kategoriích
a výkonnostních třídách.
2. ČSTS je držitelem reklamních, televizních a mediálních práv v rozsahu odst. 1 tohoto článku.
3. ČSTS je oprávněn pořadatelská práva dle tohoto článku převádět na jiné subjekty. Současně s
tímto převodem přecházejí reklamní, televizní a mediální práva, nestanoví-li dohoda jinak. K
převodu a přechodu práv ve vztahu ke konkrétní akci či aktivitě dle tohoto článku dochází
nejpozději jejím schválením u příslušného orgánu ČSTS, nestanoví-li dohoda jinak.

Článek 23. Televizní vysílání a mediální využití
1. Členové ČSTS souhlasí s pořízením záznamu nebo dokumentu ze soutěží v tanečním sportu,
nebo z jiných akcí schvalovaných nebo přidělovaných ČSTS a jejich následného vysílání a
zveřejnění v médiích. Právo na čest a lidskou důstojnost není tímto ustanovením dotčeno.
2. ČSTS je oprávněn za své členy jednat ve věci zajištění televizního vysílání a mediálního
zveřejnění (pořízení záznamu či dokumentu, smluvní zajištění televizního vysílání ap.)
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Část VI. Přechodná a závěrečná ustanovení
Článek 24. Zrušení ČSTS
1. Ke zrušení ČSTS dojde tehdy, usnese-li se na tom Výroční konference ČSTS 2/3 hlasujících.
Výroční konference ČSTS v tomto případě rovněž rozhodne o jmenování likvidátora a o způsobu
naložení s likvidačním zůstatkem.

Článek 25. Přechodná a závěrečná a ustanovení
1. Tyto Stanovy ČSTS byly schváleny mimořádným valným shromážděním dne 28. 8. 2015, a
tímto dnem nabývají účinnosti.
2. Tyto Stanovy ČSTS v plném rozsahu nahrazují stanovy ČSTS schválené mimořádným valným
shromážděním ČSTS dne 4. 11. 2012
3. První

volební Výroční konference se uskuteční v roce 2015.

případě, že se některá ustanovení těchto stanov stanou neplatná či nevynutitelná, nebude tím
dotčena platnost, resp. účinnost ostatních ustanovení těchto stanov.
4. V

Prezident ČSTS

Viceprezident ČSTS
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