
ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLKU KE DNI 30.06.2014 
(STATUT NEZISKOVÉ ORGANIZACE) 
 
čl. I 
Název a sídlo, působnost a charakter spolku 
Název spolku: Taneční studio Light zapsaný spolek 
Sídlo spolku: Fráni Šrámka 2622/18, Praha 5, Smíchov, PSČ 150 00 
IČ: 66002958 
Sp.zn.: L 8276 vedená u Městského soudu v Praze 
Spolek působí na celém území České republiky a nečlení se na dílčí organizační jednotky – celý spolek je jedinou 

organizační jednotkou. 
Charakter spolku: Spolek je založen dle zákona č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník v platném znění. 

Sdružují se v něm osoby, které se věnují vzdělávací, výchovné a volnočasové práci s mládeží 

a dětmi s národním i mezinárodním dosahem a s důrazem na kreativitu dětí a mládeže.  
 
čl. II 
Cíle činnosti 
Cíle spolku jsou: 
1. Vzdělávací, výchovná a volnočasová práce s mládeží a dětmi s národním i mezinárodním dosahem a s důrazem na 

kreativitu dětí a mládeže. Organizace národních i mezinárodních lekcí, cvičení, prezentací, uměleckých a kulturních 

festivalů, rozličných akcí, dílen a jiných vzdělávacích aktivit pro děti a mládež, tvorba a reprízy interaktivních 

programů pro vzdělávací instituce, workshopy, rodinná představení a další aktivity rozvíjející osobnost u dětí 

a mládeže. 
2. Koordinovat činnost svých členů, vzdělávat, pořádat osvětu, kulturní a umělecké akce a setkání; 
3. Soustředit finanční prostředky s cílem hradit činnosti uvedené výše. 
4. Soustředit finanční prostředky s cílem nasmlouvat lektory, kantory, cvičitele a různé přednášející a učitele pro 

činnosti uvedené výše. 
 
čl. III  
Náplň a formy činnosti 
Hlavními formami dosahování cílů spolku jsou: 
1. Získávání, poskytování a sdílení informací a pomoci při dosahování cílů uvedených v čl. II; 
2. Poskytování zázemí členům spolku při provádění činnosti spolku; 
3. Poskytování pomoci především členům spolku, ale i ostatním osobám ve věcech činností uvedených výše; 
4. Spolupráce s jinými neziskovými organizacemi; 
5. Osvětová a vzdělávací činnost ve volnočasové práci s mládeží a dětmi. 
  
čl. IV 
Členství ve spolku 
1. Členem spolku může být pouze fyzická osoba starší 18 let; 
2. Po datu registrace spolku lze přijmout za člena osobu podle odstavce 1, pokud o to projeví zájem odevzdáním 

přihlášky, svých kontaktních údajů a souhlasu s uhrazením řádného a případně mimořádného členského příspěvku ve 

výši určené aktuálním vnitřním předpisem, pokud to schválí statutární orgán spolku; 
3. Členství zaniká: 

 doručením podepsaného písemného oznámení člena o ukončení členství ve spolku; 
 rozhodnutím statutárního orgánu spolku o vyloučení člena; 
 úmrtím člena spolku 
 uplynutím lhůty u členů se členstvím na dobu určitou.  

5. Každý člen má právo 
 účastnit se činnosti spolku a jeho orgánů a být o této činnosti informován; 
 účastnit se členských schůzí; 
 vyjadřovat se ke složení orgánů spolku a být do nich volen či kooptován; 
 předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku; 
 podílet se na formování cílů a činnosti spolku.  

6. Každý člen má povinnost 
 dodržovat tyto stanovy a svou činností naplňovat cíle spolku a přispívak k činnostem spolku podle svých 

omezenýh možností; 
 hradit schválené řádné a případně mimořádné členské příspěvky. 

  
čl. V 
Orgány spolku 



Orgány spolku jsou: 
 předseda; 
 revizor; 
 členská schůze  

 
čl. VI 
Komunikace mezi členy spolku, členská schůze 
1. Hlavním způsobem komunikace členů spolku je korespondence (zejm. e-mail a písemný styk); 
2. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku; schází se nejméně jednou ročně; 
3. Členskou schůzi svolává předseda spolku i bez návrhu, nebo jím pověřený člen spolku; 
4. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina členů spolku. Není-li do 20 minut od začátku 

členské schůze přítomna alespoň polovina členů spolku, stává se členská schůze usnášeníschopnou automaticky; 
5. Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny 

přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhodne hlas předsedy členské schůze. Členská schůze volí předsedu, 

jehož volební období je pět let, a dále revizora, jehož volební období je pět let. 
 
čl. VII 
Předseda spolku, jednání jménem spolku 
1. Předseda spolku je statutárním orgánem spolku a jedná jménem spolku (zastupuje spolek). Předseda spolku 

podepisuje za spolek tak, že k vytištěnému, předepsanému nebo otisknutému názvu spolku připojí svůj podpis 

s uvedením, že jde o předsedu spolku.  
2. Činnost spolku řídí předseda; 
3. Předseda spolku je povinen dbát na dobré jméno spolku; 
4. Předseda spolku: 

 řídí činnost spolku v souladu s těmito stanovami; 
 projedná věc, požádá-li o to člen spolku; 
 připravuje zprávu o činnosti za minulé období, návrh rozpočtu na další období, případné změny stanov a 

návrh cílů další činnosti; 
 jedná jménem spolku jako statutární orgán 

5. Předseda spolku může pověřit k jednání jménem spolku (zastupování spolku) anebo k vykonávání soustavné 

činnosti jménem spolku fyzickou či právnickou osobu anebo udělit plnou moc k zastupování. 
  
čl. VIII 
Revizor spolku 
1. Kontroluje činnost spolku, především jeho hospodaření a případně plnění rozhodnutí členské schůze; 
2. Připravuje revizní zprávu jako přílohu výroční zprávy spolku, kterou předkládá členské základně. 
 
čl. IX 
Zásady hospodaření 
1. Spolek je neziskovou organizací a věnuje se nevýdělečné činnosti. Příjmy budou tvořit především členské příspěvky 

a dary. Okrajová ekonomická činnost drobného rozsahu pro navýšení financí, z nichž bude spolek uskutečňovat svou 

činnost, je však možná, a to v souladu s platnou právní úpravou. 
2. Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku v souladu s formami činností podle těchto stanov. 
3. Primárním výdajem bude nákup služeb a případně právního, ekonomického či účetního poradenství a software pro 

činnosti spolku u poskytovatelů těchto služeb. O těchto výdajích musí být informován revizor spolku. Členská 

základna nemusí být o těchto výdajích informována, neboť tu pravidelně informují revizor a předseda spolku. Jiné 

výdaje mohou být uskutečňovány podle uvážení předsedy spolku. 
  
čl. X 
Okolnosti zániku spolku 
V případě zániku spolku bude případný zbylý majetek po likvidaci rovným dílem rozdělen mezi všechny členy spolku. 
 
Tyto stanovy schválila a vydala členská schůze spolku dne: 09.06.2014 
 
Podpis statutárního orgánu spolku: 
 
Lenka Tretiagová  
 




