STANOVY ČESKÉHO SVAZU TANEČNÍHO SPORTU
Část první
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Článek 1
Spolek a sídlo
1.

2.
3.
4.

Český svaz tanečního sportu (dále jen „ČSTS“) je spolkem ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění. ČSTS je samosprávný, dobrovolný, nepolitický a neziskový svazek členů, kterými jsou fyzické
a právnické osoby, které jsou právně, majetkově a organizačně samostatné a nezávislé, jejichž společným
zájmem je provozování a organizování tanečního sportu na rekreační, výkonnostní a vrcholové úrovni v rozsahu
specifikovaném v těchto Stanovách. ČSTS svoji činnost vyvíjí v souladu s právními předpisy České republiky a
demokratickými zásadami.
ČSTS působí na území České republiky. Vystupuje jako představitel českého sportovního tance vůči státním,
tělovýchovným a společenským subjektům v ČR.
V zahraničním styku používá ČSTS název Czech DanceSport Federation, ve zkratce CZDSF. ČSTS je členem
World DanceSport Federation (WDSF).
Sídlo ČSTS je obec Praha.

Článek 2
Hlavní činnost
1.

V rámci své hlavní činnosti ČSTS zejména:
a) podporuje všestranný rozvoj tanečního sportu na území České republiky;
b) prosazuje a zastupuje společné zájmy členů a chrání jejich práva;
c) podílí se na vytváření ekonomických podmínek pro činnost členů;
d) zabezpečuje společné potřeby členů zejména na úseku sportovně-technickém, soutěžním,
organizačním a metodickém, pomáhá spolupráci členů na těchto úsecích;
e) organizačně zajišťuje a dle možností se finančně podílí na zabezpečení reprezentace České republiky
v tanečním sportu;
f) zajišťuje výchovu a zvyšování kvalifikace trenérů, porotců a odborných pracovníků;
g) vydává vnitřní předpisy, informační a metodické publikace;
h) zabezpečuje tvorbu vlastních finančních prostředků a hospodářských zdrojů;
i) spravuje vlastní a svěřený majetek a práva;
j) udržuje partnerské a mezinárodní vztahy s obdobnými organizacemi a subjekty a napomáhá rozvoji sportu
a tělovýchovy; spolupracuje s orgány státu, s orgány samospráv měst a obcí; spolupracuje se všemi
subjekty v oblasti sportu, kultury a v oblasti zájmové;
k) vyvíjí veřejně prospěšnou činnost ve prospěch tanečního sportu a svých členů.

Vedlejší činnost
2.
3.

ČSTS může 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.
Prostředky získané vedlejší činností jsou určeny k podpoře hlavní činnosti nebo k hospodárnému využití
spolkového majetku. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost.

Část druhá
ČLENSTVÍ V ČSTS
Článek 3
1.

2.
3.
4.

Fyzické osoby se mohou stát členy ČSTS samostatně nebo prostřednictvím členských subjektů a za podmínek
dle těchto Stanov. Právnické osoby se mohou stát členy ČSTS za podmínek dle těchto Stanov. Na členství není
právní nárok.
Členství se rozlišuje na individuální, kolektivní, přidružené a čestné.
Žádost o přijetí za člena (přihláška) se podává v písemné formě na Sekretariát ČSTS. Individuální nebo
kolektivní členství vzniká dnem přijetí žádosti se všemi náležitostmi Sekretariátem ČSTS.
ČSTS vede seznam členů v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
Evidované údaje o členech, způsob provádění zápisů a výmazů, jakož i další podmínky vedení seznamu
stanoví vnitřní předpis. Veřejná část seznamu členů může být zpřístupněna na webové stránce ČSTS. Členové
ČSTS podpisem přihlášky udělují souhlas se zveřejněním jména a adresy a přiděleného identifikačního čísla
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5.

6.

(IDT) v seznamu členů ČSTS, dále udělují souhlas ke zveřejnění údajů o své soutěžní činnosti. Ke zveřejnění
dalších údajů je zapotřebí individuálního souhlasu.
Údaje o členech ČSTS mohou být zpřístupněny v nezbytném rozsahu orgánům státní správy a územním
samosprávám, a to zejména v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací či jiných příspěvků ze státního či
jiného veřejného rozpočtu, a to v souladu se zákonem 101/2000 Sb. v platném znění.
ČSTS je oprávněn za své členy jednat ve věci zajištění televizního vysílání a mediálního zveřejňování.

Individuální
7.
8.

9.

Individuální členství představuje členství fyzické osoby prostřednictvím některé z divizí ČSTS.
Individuálním členem ČSTS se stane fyzická osoba, která v přihlášce, kterou přistupuje k ČSTS, potvrdí, že
souhlasí s obsahem Stanov, zejména s právy a povinnostmi z nich vyplývajícími. Nedílnou součástí přihlášky je
zaplacení základního členského příspěvku.
Individuální členství zaniká:
a) vystoupením na základě písemné žádosti člena, vystoupení je účinné okamžikem, kdy je oznámení o
vystoupení doručeno Sekretariátu;
b) vyškrtnutím při nesplnění základní členské povinnost - 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 v budoucnu členský příspěvek, její členství se automaticky obnovuje;
c) vyloučením, porušil-li individuální člen hrubým způsobem Stanovy ČSTS; o vyloučení rozhoduje
Disciplinární komise většinou všech hlasů; o odvolání proti rozhodnutí o vyloučení, které musí být podáno
do 30 dnů ode dne oznámení rozhodnutí o vyloučení, rozhoduje Rozhodčí rada;
d) zánikem ČSTS.

Kolektivní
10. Kolektivní členství představuje členství právnické osoby prostřednictvím některé z divizí ČSTS, přičemž
právnická osoba zprostředkovává svým členům (fyzickým osobám) individuální členství. Fyzické osobě může
zprostředkovat individuální členství pouze jedna právnická osoba.
11. Kolektivním členem ČSTS se stane právnická osoba, jež sdružuje, zaměstnává nebo má za podílníky či členy
zájemce o taneční sport, která v přihlášce, kterou se rozhodne přistoupit k ČSTS, potvrdí, že souhlasí s obsahem
Stanov, zejména s právy a povinnostmi z nich vyplývajícími. Členství je potvrzeno uzavřením smlouvy o
přistoupení k ČSTS.
12. Kolektivní člen v přihlášce potvrzuje, že s podmínkami členství dle Stanov seznámí svou členskou základnu a
zajistí vůči ní splnění příslušných povinností ohledně zpracování osobních údajů.
13. Kolektivní členství zaniká:
a) vystoupením na základě písemné žádosti kolektivního člena, vystoupení je účinné okamžikem, kdy je
oznámení o vystoupení doručeno Sekretariátu;
b) vyloučením, porušil-li kolektivní člen hrubým způsobem Stanovy ČSTS; o vyloučení rozhoduje
Disciplinární komise většinou všech hlasů; o odvolání proti rozhodnutí o vyloučení, které musí být podáno
do 30 dnů ode dne oznámení rozhodnutí o vyloučení, rozhoduje Rozhodčí rada;
c) zánikem kolektivního člena, přitom jím zprostředkovaná individuální členství nezanikají;
d) zánikem ČSTS.

Přidružené
14. Přidružené členství představuje členství právnické osoby, jejíž zaměstnanci, podílníci či členové se nestávají
individuálními členy ČSTS.
15. Přidruženým členem ČSTS se stane právnická osoba, se kterou statutární orgán ČSTS uzavře individuálně
smlouvu o sdružení. Smlouva o sdružení nabývá platnosti po jejím schválení Členskou schůzí.
16. Přidružené členství zaniká:
a) za podmínek uvedených ve smlouvě o sdružení;
b) zánikem ČSTS.

Čestné
17. Čestné členství v ČSTS může za zvláštní zásluhy o činnost ČSTS nebo rozvoj tanečního sportu udělit Členská
schůze na návrh Výkonné rady ČSTS.
18. Čestné členství zaniká:
a) vystoupením na základě písemné žádosti čestného člena, vystoupení je účinné okamžikem, kdy je
oznámení o vystoupení doručeno Sekretariátu;
b) vyloučením, porušil-li čestný člen hrubým způsobem Stanovy ČSTS; o vyloučení rozhoduje Disciplinární
komise většinou všech hlasů; o odvolání proti rozhodnutí o vyloučení, které musí být podáno do 30 dnů
ode dne oznámení rozhodnutí o vyloučení, rozhoduje Rozhodčí rada;
c) zánikem ČSTS.
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Článek 4
Práva a povinnosti členů
1.

Člen má právo:
a) účastnit se činnosti ČSTS a uspokojovat rovným způsobem své zájmy v oblasti tanečního sportu;
b) uplatňovat svá práva na základě demokratických principů bez jakékoli diskriminace;
c) účastnit se po zaplacení rozšířeného členského příspěvku soutěží schválených ČSTS nebo WDSF nebo
jejich členy;
d) být informován o činnosti ČSTS;
e) být zastupován způsobem dle Jednacího řádu ČSTS;
f) být zván na Členskou schůzi divize, u které je registrován, na porady všech orgánů ČSTS, kterých je
členem, a účastnit se na nich projednávání všech otázek;
g) vznášet dotazy, připomínky a stížnosti na orgány ČSTS a zřízené komise, podávat orgánům ČSTS návrhy,
uplatňovat právo kritiky a dialogu na půdě ČSTS, obdržet odpověď na svá podání;
h) podílet se na tvorbě a využívání společných zdrojů ČSTS;
i) být zvýhodněn při činnosti ČSTS a využívat všech dalších výhod, které členství v ČSTS poskytuje;
j) podle svých sil, schopností a možností přispívat k činnosti ČSTS a pracovat pro jeho rozvoj;
k) podílet se na práci v orgánech ČSTS, v komisích a při organizování a zajišťování činnosti ČSTS;
l) odvolat se proti rozhodnutí orgánu či komise ČSTS (s výjimkou rozhodnutí Členské schůze ČSTS a
Rozhodčí rady ČSTS, soudní přezkum rozhodnutí Členské schůze a Rozhodčí rady není vyloučen)
způsobem dle Jednacího řádu ČSTS;
m) nárokovat vypořádání závazků ze strany ČSTS, pokud by došlo k zániku ČSTS.
Jen individuální člen má právo:
n) volit, pokud je starší 18-ti let a zároveň má v okamžiku volby uhrazen roční rozšiřující členský příspěvek
ČSTS;
o) po dosažení věku 18 let být volen do všech orgánů ČSTS;
p) navrhovat své zástupce do orgánů ČSTS;
q) získat licence definované dokumenty ČSTS pro udělování licencí a vykonávat licencované činnosti v rámci
ČSTS;
r) nosit odznak ČSTS.

2.

Člen má povinnost:
a) přispívat svou činností k rozvoji sportovního tance v ČR, dodržovat zásady sportovní etiky a pravidla fair
play, dbát dobrého jména ČSTS;
b) dodržovat Stanovy ČSTS a předpisy vydané v souladu s nimi;
c) platit členské příspěvky a správní poplatky ČSTS ve stanovené výši a ve stanoveném termínu;
d) poskytnout Sekretariátu do evidence platnou emailovou adresu, případně platnou emailovou adresu svého
zákonného zástupce, a aktivovat si k této emailové adrese uživatelský účet na webu ČSTS;
e) oznamovat Sekretariátu změny evidovaných osobních údajů nebo evidovaných údajů o právnické osobě.
Kolektivní člen má navíc povinnost:
f) převzít na sebe informační povinnost ČSTS vůči individuálním členům, jimž zprostředkovává individuální
členství.

3.
4.

Členové ČSTS souhlasí s pořízením záznamu nebo dokumentu ze soutěží v tanečním sportu nebo z jiných akcí
ČSTS a s jejich užitím v médiích. Právo na čest a lidskou důstojnost není tímto ustanovením dotčeno.
Členům ČSTS, kteří úspěšně pracují a dosahují mimořádných výsledků v činnosti ČSTS, mohou udělit orgány
ČSTS odměny. Odměny je možno udělit ve výjimečných a odůvodněných případech i nečlenům ČSTS.

Část třetí
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA A ZÁSADY ŘÍZENÍ
Článek 5
Orgány ČSTS
1.

Orgány ČSTS jsou:
a) Členská schůze jako nejvyšší orgán ČSTS;
b) Výkonná rada jako statutární orgán a výkonný orgán ČSTS;
c) Kontrolní komise jako kontrolní orgán ČSTS;
d) Rozhodčí rada jako orgán pro řešení sporů;
e) Členská schůze divize jako nejvyšší orgán divize;
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f) Představenstvo divize jako výkonný orgán divize;
g) Kontrolní komise divize jako kontrolní orgán divize.

Organizační struktura
2.

Schéma podřízenosti:
Členská schůze
(v zastoupení delegátů divizí)

Rozhodčí rada
(3 členové + 1
náhradník)
Kontrolní komise
(14 zástupců divizí)

Výkonná rada
(prezident, 2 viceprezidenti)
Členská schůze divize

Kontrolní komise
divize (3 členové +1
náhradník)

Představenstvo divize
(3-5-7 členů, jeden
z nich je předseda)

Čestný člen
(fyzická osoba)

Sekretariát

Odborné komise

Generální
sekretář

NRT (Národní
reprezentační tým)

Další zaměstnanci

Přidružený člen
(právnická osoba)

Kolektivní člen
(právnická osoba)

Individuální člen
(fyzická osoba sdružená v divizi
prostřednictvím kolektivního člena
nebo přímo)

DaSK (Disciplinární a
Smírčí komise)

Další komise

Externí firmy
(vysvětlivky: šipka označuje volený orgán)

3.

Organizační strukturu upřesňuje Organizační řád ČSTS. Organizační řád také udává vztahy mezi zaměstnanci
ČSTS a jejich pracovní náplň.

Článek 6
Zásady řízení
1.
2.

Jednání orgánů ČSTS na všech úrovních se řídí zásadami definovanými v Jednacím řádu ČSTS a Volebním
řádu ČSTS.
Volby orgánů se provádějí podle Volebního řádu ČSTS.
a) V průběhu funkčního období mohou být výkonné orgány doplněny kooptací do výše 1/3 členů s výjimkou
funkce Prezidenta ČSTS.
b) V průběhu funkčního období mohou být kontrolní orgány a Rozhodčí rada doplněny zvolenými
náhradníky, kooptace je nepřípustná.
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3.

4.

Alternativně, pokud o to písemně požádá nejméně 1/2 divizí nebo pokud o to písemně požádá nejméně 1/2
členů spolku nebo z rozhodnutí Členské schůze, se pro rozhodování užije způsob přímé demokracie. Členové
spolku pak přímo hlasují nebo volí prostřednictvím svého uživatelského účtu na webu ČSTS. Rozhodnutí
učiněné prostřednictvím přímé demokracie je platné, pokud se rozhodování účastnila nejméně 1/4 členů s
rozhodovacím právem. Rozhodnutí prostřednictvím přímé demokracie se přijímá prostou většinou odevzdaných
hlasů s rozhodovacím právem. Analogicky lze prostřednictvím přímé demokracie rozhodovat i na úrovni divize,
pokud o to písemně požádají nejméně 3 kolektivní členové divize nebo pokud o to písemně požádá nejméně 1/2
individuálních členů divize nebo z rozhodnutí Členské schůze divize. Pravidla a postupy rozhodování
prostřednictvím přímé demokracie definují Volební a Jednací řád.
Funkční období volených orgánů ČSTS trvá 4 roky.

Článek 7
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 byly schváleny Členskou schůzí; dokumenty národních a
mezinárodních sportovních organizací, jichž se stal ČSTS členem, které byly ratifikovány orgány ČSTS
(k ratifikaci je oprávněn orgán ČSTS, kterému svědčí oprávnění schvalovat obsah dokumentu v rámci ČSTS
podle úrovní 1 až 5); dokumenty jiných subjektů, které ratifikovala Členská schůze v určité oblasti své
činnosti;
2. úroveň – dokumenty s výjimkou Stanov, které schvaluje Členská schůze ČSTS a to i všechny jejich změny,
tyto dokumenty řeší všechny otázky, které mají zásadní důležitost, dlouhodobou platnost, zasahují do práv a
povinností členů určených Stanovami;
3. úroveň – dokumenty s výjimkou Stanov, které schvaluje Členská schůze ČSTS, kde určené a do příloh
vyčleněné části těchto dokumentů může měnit Výkonná rada ČSTS;
4. úroveň – dokumenty, jejichž schvalování je v kompetenci Výkonné rady ČSTS;
5. úroveň - dokumenty vydávané jako doporučení.

2.

Na návrh navrhovatele lze alternativně změny dokumentů úrovně 3, 4 a 5 včetně příloh schválit prostřednictvím
parciálních rozhodnutí Představenstev divizí ČSTS, kdy pro změnu dokumentu je zapotřebí prostá většina
schvalujících rozhodnutí Představenstev divizí ČSTS (souhlas nadpoloviční většiny počtu platných a
odevzdaných rozhodnutí), v případě rovnosti hlasů rozhoduje rozhodnutí Výkonné rady ČSTS;
Postup alternativního schvalování dokumentu:
a) rozhodování vyvolá Výkonná rada ČSTS zveřejněním návrhu včetně důvodové zprávy na webu ČSTS
současně se zasláním všem předsedům Představenstev divizí ČSTS; rozhodnutí vyvolá do 30 dnů od
data podání návrhu;
b) Výkonná rada určí primární, minimálně 21-denní lhůtu, k podání protinávrhů a žádostí o vysvětlení,
které mohou členové Představenstev divizí doručit Sekretariátu ČSTS (i emailem) a zároveň otevře k
tématu na webu ČSTS diskusní fórum pro všechny členy ČSTS;
c) v primární lhůtě obdržené protinávrhy a žádosti o vysvětlení je Sekretariát povinen bezodkladně
zveřejnit na webu ČSTS;
d) navrhovatel návrhu je povinen vypořádat žádosti o vysvětlení bezodkladně na webu ČSTS;
e) Sekretariát je povinen poté oznámit předsedům Představenstev divizí počátek a konec běhu sekundární
21-denní lhůty pro učinění rozhodnutí o protinávrzích a o návrhu;
f) Představenstva divizí ČSTS zveřejní v sekundární lhůtě na webu ČSTS usnesení své Divize ČSTS o
výsledku rozhodnutí a zašlou kopii usnesení Sekretariátu ČSTS;
g) Sekretariát zveřejní na webu ČSTS výsledek alternativního schvalování a zašle jej předsedům
Představenstev divizí, platná jsou rozhodnutí Divizí ČSTS, jejichž usnesení jsou zveřejněna na webu
ČSTS v sekundární lhůtě;

3.

Základní dokumenty ČSTS - dokumenty úrovně 1-4 (s uvedením stupně jejich důležitosti) jsou:
a) Stanovy ČSTS (1);
b) Volební řád ČSTS (2);
c) Jednací řád ČSTS (2);
d) Dokument o poskytování informací (2);
e) Statut Kontrolní komise (2);
f) Statut Rozhodčí rady (2);
g) Finanční řád ČSTS (2);
h) Disciplinární řád ČSTS (3);
i) Soutěžní řád ČSTS (3);
j) Kvalifikační řád ČSTS (3);

2. návrh Stanov ČSTS – královéhradecká divize ČSTS – pro MVK dne 1.4. 2016

5

k) Organizační řád ČSTS (4).
4.
5.
6.

Divize mohou schvalovat a vydávat dokumenty, které platí pouze pro jejich členy a které nesmí být v rozporu
se základními dokumenty ČSTS.
Pokud dokument s nižší úrovní porušuje platnost dokumentu s vyšší úrovní je neplatná pouze ta jeho část, která
nerespektuje dokument vyšší úrovně.
Všechny dokumenty nabývají platnosti po jejich zveřejnění. Nabytí účinnosti se ustanovuje v příslušném
dokumentu.

Článek 8
Členská schůze ČSTS
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.

Nejvyšším orgánem ČSTS je Členská schůze ČSTS (dále jen „Členská schůze“).
Členské schůze se zúčastňují a hlasují na ní s hlasem rozhodujícím zástupci divizí (delegáti, kteří byli řádně
zvoleni na Členských schůzích divizí) a zástupci přidružených členů, přičemž každý má jeden hlas. Bez
hlasovacího práva se zúčastňují zástupci Výkonné rady, čestní členové a pozvaní hosté.
Členskou schůzi je Výkonná rada povinna svolat nejméně jednou ročně.
Členskou schůzi je povinna Výkonná rada svolat na žádost 1/3 divizí nebo 1/3 členů spolku, případně na žádost
Kontrolní komise nebo Rozhodčí rady, a to v termínu do 60 dnů od doručení žádosti Sekretariátu, která musí
obsahovat uvedení důvodu a program schůze. Nesvolá-li Výkonná rada zasedání Členské schůze, může ten, kdo
podnět podal, svolat zasedání Členské schůze na náklady spolku sám.
Termín Členské schůze oznamuje Výkonná rada členům ČSTS nejpozději 60 dnů před jejím konáním a to
formou zveřejnění pozvánky na www stránkách ČSTS a zasláním na email divize.
Výkonná rada je povinna zaslat program a materiály určené k projednávání všem divizím nejpozději 30 dnů
před konáním Členské schůze.
Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nejméně prostá většina účastníků s hlasovacím právem.
Rozhodnutí je přijato, hlasuje-li pro něj prostá většina přítomných členů oprávněných hlasovat, výjimku tvoří
schvalování dokumentů úrovně 1, které vyžaduje souhlas 2/3 přítomných účastníků s hlasovacím právem.
Do působnosti Členské schůze patří:
a) Rozhodování o všech otázkách, které souvisí s hlavní či vedlejší činností, majetkem a hospodařením.
b) Rozhodování o těch otázkách, které nejsou ve Stanovách výslovně uvedeny nebo jsou svěřeny do
působnosti Výkonné rady.
c) Schvalování dokumentů první až třetí úrovně.
d) Volba prezidenta ČSTS a prezidentem navržených viceprezidentů ČSTS. V případě, že prezident s
viceprezidenty nebudou v konjunkci zvoleni, uskuteční se jedna opakovaná volba prezidenta a
viceprezidentů, kde kandidát na prezidenta může navrhnout jiné viceprezidenty. Volba prezidenta
s viceprezidenty se provádí jedním hlasováním. Členem Výkonné rady může být pouze individuální člen
ČSTS.
e) Hodnocení činnosti dalších orgánů spolku i jejich členů.
f) Odvolání prezidenta, odvolání viceprezidentů.
g) Volba a odvolání členů Rozhodčí rady ČSTS včetně náhradníka.
h) Projednání a schvalování zpráv o činnosti za uplynulé období. Projednání a schvalování zprávy o výsledku
hospodaření, rozvahy, výkazu zisků a ztrát.
i) Schvalování zpráv Kontrolní komise, Rozhodčí rady a Výkonné rady.
j) Projednávání a schvalování programu činnosti ČSTS na další období.
k) Projednání a schvalování rozpočtu na následující období. Rozpočet navrhuje Výkonná rada v minimálním
členění dle standardu, který je určen Členskou schůzí. Standard určuje členění rozpočtu na kapitoly
minimálně v členění účtového rozvrhu, který obsahuje všechny účty, které se využívaly k účtování a
sestavení účetní závěrky v minulém roce.
l) Rozhodnutí o zániku ČSTS, jeho rozdělení nebo sloučení, včetně rozhodnutí o způsobu vypořádání jeho
majetku a práv.
Výkonná rada zajistí vyhotovení zápisu do třiceti dnů od ukončení Členské schůze. Z jednání Členské schůze
pořizuje Výkonná rada nezkrácený videozáznam jako součást zápisu.

Článek 9
Výkonná rada ČSTS
1.

2.

Výkonná rada ČSTS (dále jen „Výkonná rada“) je statutárním a výkonným orgánem ČSTS, který řídí činnost
ČSTS v období mezi Členskými schůzemi v souladu se zákonem a těmito Stanovami. Za Výkonnou radu je
oprávněn jednat prezident a viceprezidenti, a to každý samostatně. Prezident je zároveň vnějším reprezentantem
ČSTS.
Výkonná rada je vázána při své činnosti rozhodnutími Členské schůze. Do působnosti Výkonné rady patří
rozhodování o všech otázkách, které nejsou výslovně svěřeny do působnosti jiných orgánů ČSTS.
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3.

Výkonnou radu tvoří prezident a dva viceprezidenti (viceprezident pro sport, který je zároveň sportovním
ředitelem ČSTS, viceprezident pro ekonomiku a provozní agendu).
4. Jednání Výkonné rady svolává dle potřeby prezident. Výkonná rada musí být svolána, požádá-li o to nejméně
1/3 členů Výkonné rady.
5. Jednání Výkonné rady řídí prezident, v době jeho nepřítomnosti na jednání pak některý z viceprezidentů.
Výkonná rada je usnášeníschopná za přítomnosti prosté většiny svých členů. Rozhodnutí je přijato, hlasuje-li
pro něj alespoň prostá většina přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhodne hlas osoby, která řídí
jednání. Hlasování per rollam je přípustné, projeví-li s hlasováním souhlas všichni členové Výkonné rady před
vlastním hlasováním. Podmínky hlasování per rollam stanoví Jednací řád.
6. Členové Výkonné rady jsou povinni vykonávat svoji činnost ku prospěchu činnosti spolku a s ohledem na jeho
zájmy.
7. Činností Výkonné rady je zejména:
a) řízení a odpovědnost za hospodaření a majetek ČSTS při dodržení rozpočtového rámce;
b) zpracovávání dokumentů a jejich případných změn, jejich schvalování, resp. předkládání ke schválení
Členské schůzi;
c) zřízení řídícího a administrativního aparátu (Sekretariátu) podle potřeb a možností spolku, pověření
výkonem funkce generálního sekretáře;
d) schvalování nominací tanečních párů a formací na titulární soutěže WDSF, schvalování pravidel pro tyto
nominace;
e) organizace, koordinace a řízení systému soutěží výkonnostních tříd A a M;
f) zajištění pořádání mistrovství ČR a schvalování porot na tyto soutěže;
g) pořádání vzdělávacích akcí pro tanečníky tříd A a M a pro porotce a trenéry tř. I a funkcionáře;
h) zajištění vydávání interních informačních materiálů a odborných materiálů;
i) projednávání smluv s přidruženými členy;
j) jmenování dalších delegátů v mezinárodním styku spolu s prezidentem;
k) zajištění činnosti Sekretariátu ČSTS, uzavírání a rušení pracovního poměru s fyzickými osobami
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění;
l) uzavírání smluvních vztahů pro externí, odborné či jiné práce;
m) podávání návrhů Členské schůzi na udělení čestného členství a návrhů na odměny.
8. Výkonná rada odpovídá za svou činnost Členské schůzi, vykonává její usnesení, projednává a předkládá
Členské schůzi zprávy o své činnosti za uplynulá období a připravuje program na další období.
9. Pro řešení specifických úkolů a řízení jednotlivých oblastí činnosti ČSTS je Výkonná rada oprávněna zřizovat
komise. Řízením komise pověřuje člena Výkonné rady, který navrhuje jednotlivé členy komise. Členy komisí
mohou být členové i nečlenové ČSTS - odborníci na danou problematiku. Komise jsou kolektivními poradními
orgány Výkonné rady, předkládají Výkonné radě své návrhy, stanoviska, připomínky a vyvíjejí další činnosti,
kterými je Výkonná rada pověří.
10. Výkonná rada je povinna přijmout opatření na návrh vycházející ze zjištění závadného stavu od Kontrolní
komise.
11. Jednání Výkonné rady se účastní s právem poradního hlasu generální sekretář. Výkonná rada může podle
potřeby přizvat na své zasedání členy dalších orgánů spolku, případně jiné osoby, a to s právem poradního
hlasu.
12. Komise s kolektivními rozhodovacími pravomocemi jsou:
a) Disciplinární komise ČSTS (dále jen „Disciplinární komise“), která řeší disciplinární přestupky členů
ČSTS dle Disciplinárního řádu ČSTS; odvolacím orgánem je Rozhodčí rada;
b) Smírčí komise ČSTS (dále jen „Smírčí komise“), která řeší sporné případy a vztahy mezi členy ČSTS
(může být sloučena s Disciplinární komisí); odvolacím orgánem je Rozhodčí rada.

Článek 10
Kontrolní komise ČSTS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kontrolní komise ČSTS (dále jen „Kontrolní komise“) je kontrolním a revizním orgánem ČSTS.
Členové Kontrolní komise nemohou být členy jiného orgánu ČSTS. Členem Kontrolní komise nesmí být osoba
blízká členům Výkonné rady.
Každá divize ČSTS volí na Členské schůzi divize jednoho člena a jednoho náhradníka do Kontrolní komise
ČSTS.
Kontrolní komise si volí ze svého středu předsedu. Předseda řídí činnost Kontrolní komise a svolává podle
potřeby schůze. Předseda může pověřit řízením a úkoly jiného člena komise.
V případě rovnosti hlasů rozhodne hlas osoby, která řídí jednání.
Činností Kontrolní komise je zejména:
a) dohled, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek činnost v souladu s dokumenty ČSTS a
právními předpisy; zjistí-li nedostatky, upozorní na ně statutární orgán, jakož i další příslušné orgány,
uvede případně návrhy nápravných opatření;
b) řešení stížností členů ve lhůtě 30 dnů od data doručení Sekretariátu a prostřednictvím výkonných orgánů
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zřizování nápravy;
c) kontrola plnění rozhodnutí Členské schůze;
d) kontrola hospodaření s majetkem a finančními prostředky, kontrola efektivity, hospodárnosti a účelnosti
vynakládaných výdajů;
e) dohled nad Kontrolními komisemi divizí.
7. Činnost provádí z vlastní iniciativy nebo na návrh člena či orgánu ČSTS. Činnost provádí objektivně a
nestranně.
8. Každý člen Kontrolní komise může vykonávat kontrolní činnost samostatně, písemné závěry předkládá
předsedovi komise.
9. O veškeré činnosti se pořizuje zápis. Komise je povinna s výsledky svých závěrů písemně seznámit
oprávněného zástupce kontrolovaného subjektu. Konečné závěry svých kontrol s návrhy nápravných opatření
předává komise vždy Výkonné radě, která je povinna přijmout opatření k odstranění závadného stavu nebo jeho
opakování. Komise je oprávněna a povinna předkládat Členské schůzi zprávu o své činnosti a svých zjištěních.
10. Odstoupí-li volená osoba Kontrolní komise z funkce anebo je ze své funkce svojí divizí odvolána, bude danou
funkci vykonávat náhradník volený příslušnou divizí. Kooptace není přípustná.

Článek 11
Sekretariát ČSTS
1.
2.
3.

Sekretariát ČSTS (dále jen „Sekretariát“) je řídící a administrativní složka ČSTS, která je podřízena Výkonné
radě. Řízena a zastupována je prostřednictvím generálního sekretáře ČSTS.
Generální sekretář ČSTS řídí veškerou činnost Sekretariátu v souladu s Organizačním řádem.
Zaměstnanci Sekretariátu jsou podřízeni generálnímu sekretáři.

Článek 12
Rozhodčí rada ČSTS
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Rozhodčí rada ČSTS (dále jen „Rozhodčí rada“) je orgánem ČSTS pro řešení sporů a nejvyšším odvolacím
orgánem. Rozhodčí rada není zřízena dle §265 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
Rozhodčí rada se neřídí zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů.
Rozhodčí rada má tři členy a jednoho náhradníka. Každý člen má jeden hlas.
Členem Rozhodčí rady může být jen bezúhonná a plně svéprávná osoba, která není členem jiného orgánu
ČSTS.
Rozhodčí rada volí ze svého středu předsedu, který řídí její činnost a svolává podle potřeby schůze.
Činnost Rozhodčí rady je řešena Statutem Rozhodčí rady ČSTS.
Z činnosti Rozhodčí rady je vyloučen její člen, jemuž okolnosti případu brání nebo by mohly bránit rozhodovat
nepodjatě.
Rozhodčí rada vydává rozhodnutí o odvolání, která byla podána proti rozhodnutím všech orgánů ČSTS ve lhůtě
30 dnů od data doručení na Sekretariát; má právo rušit vydaná rozhodnutí orgánů ČSTS a právo vrátit věc
k dalšímu řízení.
Proti rozhodnutí Rozhodčí rady o odvolání není v ČSTS opravný prostředek. Soudní přezkum rozhodnutí není
vyloučen.
Odstoupí-li volená osoba Rozhodčí rady z funkce anebo je ze své funkce odvolána, bude danou funkci
vykonávat náhradník. Není-li náhradník, pracuje Rozhodčí rada ve sníženém počtu členů do nejbližší Členské
schůze. Kooptace není přípustná.

Článek 13
Divize ČSTS
1.
2.
3.
4.
5.

Divize je krajskou řídící a organizační složkou ČSTS, která zajišťuje činnost v jednotlivých krajích ČR. Divize
odpovídají státoprávnímu uspořádání krajů.
Organizační řád ČSTS určuje základní úkoly práce divize.
Členové divize volí Představenstvo divize.
Fyzická osoba může být sdružena v divizi prostřednictvím kolektivního člena (kolektivně) nebo přímo.
Příslušnost k divizi určuje sídlo kolektivního člena pro fyzickou osobu sdruženou kolektivně a pro člena
kolektivního, místo bydliště pro fyzickou osobu sdruženou přímo.

Článek 14
Členská schůze divize
1.

Nejvyšším orgánem divize je Členská schůze divize, která se koná alespoň jednou ročně a nejpozději 14 dní
před konáním Členské schůze. Členská schůze divize se svolává na základě rozhodnutí Představenstva divize
nebo z rozhodnutí Výkonné rady minimálně 30 dnů přede dnem konání. Členská schůze divize musí být
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2.
3.
4.
5.

6.

7.

svolána také v případě, kdy písemně požádá nejméně 1/3 individuálních členů divize nebo v případě, kdy
písemně požádají nejméně tři kolektivní členové divize.
O konání Členské schůze divize musí být uvědomen každý člen ČSTS, který je u divize registrován a to
zveřejněním pozvánky na www stránkách ČSTS a zasláním pozvánky na registrovaný email člena.
Členské schůze divize se může zúčastnit každý člen ČSTS, který je v divizi registrován, nebo jeho
zplnomocněný zástupce.
Hlasování se děje veřejně, volby tajně. Účastníci Členské schůze divize mohou přijmout rozhodnutí 2/3
většinou oprávněných hlasovat, že volby budou veřejné.
Členská schůze 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 Členská schůze divize stává
usnášeníschopná i s menším počtem zúčastněných. Rozhodnutí je přijato, hlasuje-li pro něj prostá většina
přítomných členů oprávněných hlasovat.
Členské schůzi divize předsedá a její jednání řídí předseda Představenstva divize, nebo jím pověřený člen
Představenstva, v případě svolání Výkonnou radou Výkonná rada pověřuje řízením člena Výkonné rady nebo
generálního sekretáře.
Členské schůzi divize přísluší rozhodovat o veškeré činnosti divize, pokud základní dokumenty nevyhrazují
právo rozhodování jiným orgánům ČSTS. Do výlučné působnosti Členské schůze divize náleží:
a) volba a odvolání Představenstva divize a členů Kontrolní komise divize včetně náhradníka;
b) volba a odvolání člena Kontrolní komise ČSTS a jeho náhradníka za divizi;
c) schvalování zprávy o činnosti a hospodaření divize za uplynulé období;
d) projednávání a schvalování zásad a programu další činnosti divize včetně finančního plánu;
e) příprava návrhů na Členskou schůzi ČSTS a návrhů pro práci Výkonné rady.

Článek 15
Představenstvo divize
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Představenstvo divize je řídícím a výkonným orgánem divize v období mezi Členskými schůzemi divize.
Představenstvo divize má 3 nebo 5 nebo 7 členů.
Představenstvo volí ze svého středu předsedu a místopředsedu, kteří řídí jeho činnost.
Předseda Představenstva divize na základě schválení Představenstvem divize pověřuje ostatní členy
Představenstva divize funkcemi sekretáře, hospodáře, soutěžního komisaře, případně dalšími funkcemi.
Úkoly Představenstva divize určuje Organizační řád, zejména se jedná o:
a) řízení a odpovědnost za hospodaření divize, odpovědnost za majetek svěřený divizi do správy;
b) organizaci, koordinaci a řízení systému soutěží v tanečním sportu se zaměřením na soutěže tř. E, D až B a
soutěže Hobby;
c) finanční podporování vybraných tanečních soutěží, zejména v kategoriích dětí a juniorů;
d) pořádání vzdělávacích akcí pro tanečníky tříd D až B, porotce, trenéry a funkcionáře tř. III a II;
e) spolupráci s místními úřady a jejich organizacemi a sportovními organizacemi.
Představenstvo divize odpovídá za veškerou svou činnost Členské schůzi divize, vykonává její usnesení,
projednává a předkládá jí zprávy o své činnosti a připravuje zásady další činnosti.
Pokud Členská schůze s programem volby Představenstva divize nezvolí Představenstvo divize, přebírá práva a
povinnosti Představenstva divize Výkonná rada ČSTS do doby další Členské schůze divize, na které musí být v
programu volba Představenstva a která musí být svolána do 3 měsíců od neúspěšné volby Představenstva.

Článek 16
Kontrolní komise divize
1.
2.
3.
4.
5.

Kontrolní komise divize je nejvyšším kontrolním a revizním orgánem divize.
Kontrolní komise divize je 3-členná a má jednoho náhradníka. Každý člen má jeden hlas.
Členové Kontrolní komise divize nemohou být členy jiného orgánu ČSTS.
Kontrolní komise divize volí ze svého středu předsedu, který řídí její činnost a svolává podle potřeby schůze.
Hlavními úkoly Kontrolní komise divize jsou zejména:
a) kontrolovat a dbát na dodržování základních i ostatních dokumentů ČSTS, rozhodnutí Výkonné rady i
Představenstva divize;
b) dbát na soulad rozhodnutí Představenstva divize s dokumenty ČSTS, k tomu je oprávněna rušit rozhodnutí
Představenstva divize, vydávat doporučení pro Představenstvo divize, případně žádat o revizi jejího
rozhodnutí Kontrolní komisi ČSTS;
c) kontrolovat, zda prostředky divize jsou účelně, hospodárně a efektivně využívány k zabezpečení činnosti
divize, kontrolovat plnění usnesení Členských schůzí 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) řešit odvolání proti rozhodnutí Představenstva divize, přičemž proti rozhodnutí Kontrolní komise divize o
odvolání je přípustné odvolání k Rozhodčí radě ČSTS;
e) vyřizovat připomínky, náměty a stížnosti členů divize;
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6.
7.

f) o výsledcích revizní a kontrolní činnosti podávat zprávy Představenstvu divize a Členské schůzi divize.
Předseda Kontrolní komise divize má právo účastnit se jednání Představenstva divize.
Odvolacím orgánem proti rozhodnutí Kontrolní komise divize je Rozhodčí rada ČSTS.

Část čtvrtá
OSTATNÍ USTANOVENÍ
Článek 17
Právní osobnost
1.
2.

3.

ČSTS je právnickou osobou charakteru spolku s vlastní právní osobností.
Statutárním orgánem je Výkonná rada ČSTS. Statutární orgán zastupuje samostatně prezident nebo
viceprezident. V případě, kdy je pro právní jednání nutná písemná forma a závazek ČSTS převyšuje hodnotu
100 tis. Kč, musí být právní jednání uskutečněno prostřednictvím dvou oprávněných zástupců, z nichž alespoň
jeden musí být prezident.
Jménem ČSTS se podepisuje oprávněný zástupce tak, že k nadepsanému názvu ČSTS připojí svůj podpis.

Majetek a hospodaření
4.
5.

6.

7.

Majetek ČSTS tvoří movitý a nemovitý majetek, pohledávky, finanční majetek, práva z cenných papírů,
podílových listů a jiná práva.
Zdrojem majetku ČSTS jsou dotace, příspěvky sponzorů, členské příspěvky či jiné příjmy od členů, dary,
dědictví, vstupné, příjmy z vlastní hospodářské činnosti a jiné příjmy. Členské příspěvky určuje Finanční řád
ČSTS.
ČSTS provádí hospodářskou činnost s cílem získat prostředky pro provozování tanečního sportu. Hospodaření s
finančními prostředky ČSTS se řídí Finančním řádem ČSTS. Hospodaření se řídí rozpočtem schváleným
Členskou schůzí spolku na dobu 1 roku. Spolek hospodaří se svým majetkem v souladu s obecně závaznými
právními předpisy a v souladu se Stanovami.
Majetek ČSTS slouží k účelům, které jsou v souladu s definovanou hlavní činností ČSTS a které jsou v zájmu
sdružených členů.

Zrušení ČSTS
8.

Ke zrušení ČSTS dojde tehdy, usnese-li se na tom Členská schůze ČSTS minimálně 2/3 hlasů. Členská schůze
ČSTS v tomto případě rovněž rozhodne o jmenování likvidátora a o způsobu naložení s likvidačním zůstatkem.

Přechodná a závěrečná a ustanovení
Tyto Stanovy ČSTS byly schváleny Mimořádnou výkonnou konferencí dne 1. 4. 2016, schválením nabývají
účinnosti. Tyto Stanovy ČSTS v plném rozsahu nahrazují dosud platné Stanovy ČSTS..
10. V případě, že jakékoliv ustanovení těchto Stanov bude shledáno neplatným či nevynutitelným, nebude tím
dotčena platnost, respektive účinnost, ostatních ustanovení těchto Stanov.

9.
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