Změna právní úpravy – přechod občanského sdružení do režimu spolku.
Taneční škola B-Original, se sídlem Jungmannova 372/19, Beroun-Město, 266 01 Beroun,
IČ: 22856552, občanské sdružení registrováno Ministerstvem vnitra České republiky dne
9.9.2010 pod č.j. VS/1-1/81192/10-R, změna stanov vzata na vědomí Ministerstvem vnitra
České republiky dne 26.11.2013 pod č.j. VS/1-1/81192/10-R ve smyslu zákona č. 83/1990
Sb., o sdružování občanů s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tedy od
1.1.2014, považuje za spolek ve smyslu §3045 NOZ ve spojení s § 214 a násl. NOZ. Původní
název Taneční škola B-Original se s ohledem na §216 NOZ mění na Taneční škola BOriginal, z.s. (dále jen „spolek“). Název spolku je Taneční škola B-Original, z.s. Adresa sídla
spolku je i nadále Jungmannova 372/19, Beroun-Město, 266 01 Beroun.
Změna právní úpravy je zohledněna v níže uvedeném aktualizovaném úplném znění stanov.

I.
Název a sídlo
Spolek přijal název Taneční škola B-Original, z.s. (dále jen "spolek").
Sídlo spolku je na adrese: Jungmannova 372/19, Beroun - Město, 266 01 Beroun.
Spolek se zakládá na dobu neurčitou.

II.
Účel a cíl spolku
Spolek je nevýdělečná právnická osoba, jehož cílem je uspokojování kulturních i
sportovních potřeb jeho členů a široké veřejnosti, zvláště v oblasti tance; vytvoření taneční
školy, ve které by se zejména členové spolku mohli věnovat své zájmové činnosti - tanci.
Zaměřením své činnosti převážně na děti a mládež umožňuje spolku rozšíření jeho
volnočasových aktivit a podporuje tak rozvoj osobnosti mladých lidí. Zajištěním bohaté
kulturní a atraktivní sportovní nabídky (např. hodiny hip hopu - street dance, párových tanců,
aerobiku, baletu a tanců dle současného trendu, možností vystupování na veřejnosti apod.)
Spolek vytváří a nabízí určitý životní styl a zázemí jako alternativu drog, alkoholu a
kriminality.
Mezi hlavní činnosti spolku patří:
• vytváření široké a kvalitní členské základny a její pravidelné obnovování;
• zajištění zkušených a kvalitních lektorů a choreografů, tak aby jejich jméno bylo
zárukou kvality;
• vzdělávání lidí se zájmem o tanec a pohyb vůbec;
• pořádání táborů a tanečních soustředění;
• pořádání sportovních a kulturních akcí pro členy i pro širokou veřejnost,
• účastnit se postupových tanečních soutěží, v případě postupu na mezinárodní soutěže
reprezentovat nejen Českou republiku, ale i svůj kraj a město;
• podporovat talentované členy.
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Hlavním posláním spolku je být zajímavou a atraktivní organizací pro stávající i nové
členy, sponzory a podnikatelské subjekty, pro státní správu i samosprávu.
Spolek může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost
spočívající v podnikání na základě živnostenského oprávnění nebo jiné výdělečné činnosti a
tím vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svého účelu.

III.
Členství
1. Členství je dobrovolné a vzniká na základě podání písemné přihlášky a jejího schválení
předsedou a/nebo místopředsedou nebo jejich zástupci.
2. Členství ve spolku není omezeno věkem ani národností.
3. Členství může být různého druhu:
• zakládající na dobu neurčitou - zakládajícími členy jsou fyzické osoby, které se účastnily
ustavující schůze sdružení dne 23.8.2010
• individuální na dobu určitou (na období ode dne vzniku členství do 31. dne měsíce srpna
bezprostředně následujícího po vzniku členství)
• individuální - jednodenní nebo vícedenní
• skupinové - jednodenní nebo vícedenní
4. Vystoupením ze polku. K vystoupení ze spolku může dojít kdykoliv, ale povinností
vystupujícího je oznámit toto písemně nebo ústně předsedovi nebo jeho zástupci. Vystoupení
ze spolku může být bez udání důvodu. Vystoupením ze spolku se člen nezprošťuje
odpovědnosti za závazky, které vznikly ke dni vystoupení.
5. Nezaplacením členského příspěvku. Členství zaniká, pokud člen nezaplatí členský
příspěvek ani ve lhůtě určené předsedou dodatečně ve výzvě k zaplacení. Tím však nejsou
dotčena a nezanikají další jeho závazky a pohledávky vůči spolku.
6. Vyloučením člena ze spolku. Výkonný výbor může rozhodnout o vyloučení člena, jestliže
člen spolku závažným způsobem porušuje svoje povinnosti člena nebo poškozuje dobré
jméno spolku, přestože byl na porušování svých povinností a na možnost vyloučení ze spolku
písemně upozorněn. O vyloučení musí být člen vyrozuměn písemně, členství ve
spolku zaniká dnem doručení písemného oznámení o vyloučení. Vyloučený člen se
nezprošťuje odpovědnosti za závazky, které vznikly ke dni vyloučení.
7. Uplynutím doby. Členství zaniká uplynutím doby trvání členství.

IV.
Základní práva a povinnosti člena
Zakládající člen má právo:
1. Účastnit se akcí pořádaných spolkem.
2. Volit do orgánů spolku po dosažení věku 15 let a být volen po dosažení věku 18 let.
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Člen s individuálním členstvím na dobu určitou (na období ode dne vzniku členství do 31. dne
měsíce srpna bezprostředně následujícího po vzniku členství) má právo:
1. Účastnit se akcí pořádaných spolkem.
2. Volit do orgánů spolku po dosažení věku 15 let a být volen po dosažení věku 18 let.
Člen s členstvím individuálním - jednodenním nebo vícedenním má právo:
1. Účastnit se akcí pořádaných spolkem.
Člen s členstvím kolektivním - jednodenním nebo vícedenním mají právo:
1. Účastnit se akcí pořádaných spolkem.
Člen má povinnosti:
1. Dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů spolku
2. Chránit a zvelebovat majetek spolku.
3. Dle svých možností a schopností přispět k dosažení cíle spolku.
4. Řádně a včas platit členské příspěvky stanovené výkonným výborem. Výše a splatnost
základních členských příspěvků bude vyhlášena k 31.8. na následující školní rok
prostřednictvím finančního řádu. Výše dodatečných členských příspěvků bude vyhlášena
vždy nejpozději k 31.12. kalendářního roku.

V.
Členské příspěvky
1. Členské příspěvky jsou základní a dodatečné.
2. Základní členské příspěvky jsou povinné a zajišťují členům spolku výuku tance na
tanečních lekcích v prostorách užívaných spolkem. Jejich prostřednictvím se hradí zejména
náklady s tím spojené, kterými jsou zejména náklady na zajištění tanečních prostor, na
zajištění lektorů tance, jejich odborné a zdravotní způsobilosti a rovněž i na pokrytí s tím
spojených režijních nákladů. Povinnost platit základní členské příspěvky vzniká členům
spolku v okamžiku vzniku jejich členství ve spolku.
3. Dodatečné členské příspěvky jsou dobrovolné a zajišťují členům spolku jejich účast na
tanečních soutěžích a tanečních soustředěních. Jejich prostřednictvím se hradí náklady s tím
spojené, kterými jsou zejména náklady na zajištění soutěžních tanečních kostýmů, na úhradu
startovného, na zajištění dopravy a ubytování, na zajištění tanečních prostor, na zajištění
lektorů tance, jejich odborné a zdravotní způsobilosti a rovněž i na pokrytí s tím spojených
režijních nákladů. Povinnost platit dodatečné členské příspěvky vzniká členům spolku
v okamžiku jejich rozhodnutí účastnit se tanečních soutěží a tanečních soustředění učiněného
ve lhůtě stanovené spolkem k přijetí rozhodnutí účastnit se tanečních soutěží a tanečních
soustředění.

VI.
Orgány spolku
Do orgánů spolku může být zvolena jen osoba starší 18 let. Zvolený orgán setrvá po skončení
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volebního období, odvolání či rezignaci ve své funkci až do zvolení nové osoby do orgánu
spolku.
Spolek spravuje své záležitosti za účasti členů prostřednictvím těchto orgánů:
1. shromáždění delegátů
2. výkonný výbor
3. předseda
4. zástupce předsedy
1. Shromáždění delegátů
Je nejvyšší orgán spolku, který plní působnost členské schůze pokud tyto stanovy nestanoví
jinak. Svolává je předseda nejméně jednou za pět let. Počet delegátů odpovídá přibližně 3 %
členské základny. Delegáty volí členové spolku starší 15 let, delegát musí být starší 18 let.
Shromáždění delegátů volí členy výkonného výboru.
2. Výkonný výbor
Je statutární orgán spolku, který řídí činnost spolku. Je tříčlenný, schází se nejméně jednou za
rok, je písemně svoláván předsedou. Do výkonného výboru může být zvolena jen osoba starší
18 let. Výkonný výbor se skládá vždy minimálně ze dvou zakládajících členů Taneční školy
B-Original, z.s. a jednoho doplňujíciho člena, a to pokud je to možné. Volební období je
desetileté a po jeho skončení mohou být stávající členové výkonného výboru opět zvoleni. Při
hlasování výkonného výboru platí rovnost hlasů. Výkonný výbor může být svolán, jestliže o
to požádá písemně alespoň jeden jeho člen. K tomu, aby byl výbor usnášení schopný, je nutná
účast minimálně dvou členů. Při hlasování rozhoduje většina hlasů zúčastněných členů
výkonného výboru.
Do působnosti výkonného výboru patří zejména:
1. přijímat a měnit stanovy
2. volit a odvolávat předsedu a zástupce předsedy
3. rozhodovat o rozpuštění nebo sloučení s jiným spolkem
4. stanovovat finanční řád
5. schvalovat Zprávu o hospodaření
3. Předseda
Je volen výkonným výborem. Volební období je desetileté. Po skončení volebního období
může být opětovně zvolen.
Do působnosti Předsedy patří zejména:
l. Samostatně jednat jménem spolku navenek.
2. Vyjednává podmínky o pronajatých prostorách - energie, výše nájemného, údržba atd.
3. Vyjednává podmínky o pořádaných a spolupořádaných akcích.
4. Zajišťuje úhradu závazků z účtu i z pokladny spolku a podepisuje příkazy k úhradě.
5. Uzavírá smlouvy.
6. Zajišťuje účet u peněžního ústavu.
7. Uzavírá pracovně právní vztahy.
8. Jednání s finančním úřadem, OSSZ a zdravotní pojišťovnou zaměstnanců a dalšími orgány
státní správy.
9. Odpovídá za vedení účetnictví (k vedení účetnictví může pověřit účetní firmu).
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10. Přijímá a vybírá lektory, učitele tance.
4. Zástupce předsedy
Je volen výkonným výborem. Volební období je desetileté. Po skončení volebního období
může být opětovně zvolen. V případě, že předseda nemůže vykonávat svojí funkci (zejména
ze zdravotních důvodů), nebo jiných obdobných závažných důvodů, nebo ho předseda k tomu
písemně pověří, jedná zástupce předsedy v působnosti předsedy.

VII.
Zásady hospodaření spolku
l. Na běžném účtu se budou sdružovat finanční prostředky sloužící k úhradě závazků
spolku (nájemné, doprava, kostýmy, mzdy, platby pojistného, licenční poplatky, náklady na
pořádání akcí apod.). Pokud to vyžaduje situace, je možný příjem peněz i placení v hotovosti
v intencích účinných právních předpisů. Vedením pokladny je pověřen předseda. Zdrojem
příjmů budou členské příspěvky, dotace, granty, dary od fyzických i právnických
osob, příjmy za reklamu, výtěžky z pořádaných akcí.
2. Dosažené příjmy budou využity k činnosti spolku, k zajišťování kulturních i sportovních
akcí.
3. Každoročně nejpozději do 30.6. toho kterého kalendářního roku předloží předseda zprávu o
hospodaření výkonnému výboru.
VIII.
Seznam členů
1. Spolek vede seznam svých členů.
2. V seznamu členů se u každého člena uvádějí následující údaje:
a) Jméno a příjmení
b) Bydliště
c) Datum narození
d) Telefonní číslo a/nebo e-mail adresa
3. Zápis a výmazy ze seznamu členů provádí předseda. Předseda provede zápis nového člena
do seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od vzniku členství. Předseda provede výmaz člena ze
seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od zániku členství.
4. Výbor je povinen vydat ve lhůtě 15 dnů výpis ze seznamu členů každému členovi spolku,
který o výpis požádá na jeho náklady.
5. Seznam členů nebude zpřístupněn.

IX.
Přechodná ustanovení
1. V souvislosti se změnou stanov účinnou jejich schválením dne 16.7.2015 se členství ve
spolku u členů s individuálním členstvím na dobu neurčitou mění na členství individuální na
dobu určitou, které končí ke dni 31.8.2015, a to s jedinou výjimkou týkající se fyzických
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osob, které se účastnily ustavující schůze sdružení dne 23.8.2010 pokud jejich členství ve
spolku dosud nezaniklo a ke dni účinnosti této změny stanov stále trvá, u kterých se jejich
individuální členství na dobu neurčitou mění na zakládající členství na dobu neurčitou.

X.
Závěrečná ustanovení
1. Stanovy spolku v úplném znění byly schváleny výkonným výborem konaným dne
22.11.2016, jehož konání je potvrzeno zápisem ze dne 22.11.2016.
2. Tyto stanovy nabývají účinnosti okamžikem jejich schválení dne 22.11.2016.
3. V případě, že jakékoliv ustanovení těchto stanov bude shledáno neplatným či
nevynutitelným, nebude tím dotčena platnost, respektive účinnost ostatních ustanovení těchto
stanov.
4. Tyto stanovy lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků, schválených
výkonným výborem.
V Praze dne 22. listopadu 2016
za výkonný výbor spolku

………………………..
Matej Zvara – předseda

…..……………………
Michal Zvara – místopředseda
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……..…………………
Petra Koleničová

