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Vnitřní předpis spolku V Suchu Company, z. s. 

Tento vnitřní předpis je vydán na základě stanov spolku V Suchu Company, z. s. (dále jen „spolek“). 

 

ČÁST PRVNÍ 

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 

čl. I 

Orgány spolku 

 

Statutární orgán – předseda 

Nejvyšší orgán – výbor spolku 

 

čl. II 

Předseda 

 

1) Předseda jedná jménem spolku (zastupuje spolek).  

2) Předseda spolku projedná věc, požádá-li o to člen spolku. 

3) Předseda řídí činnost spolku. 

4) Vede seznam členů spolku. 

čl. III 

Výbor spolku 

 

1) Výbor je tříčlenný. 

2) Stanovuje výši členských příspěvků. 

3) Svolává členskou schůzi za účelem informování ostatních členů spolku. 

4) Schvaluje rozpočet spolku, zprávu o hospodaření za minulé období 

 

ČÁST DRUHÁ 

HOSPODAŘENÍ SPOLKU 

čl. IV 

Odpovědnost za hospodaření a zdroje rozpočtu 

 

1) Za hospodaření s hmotným, nehmotným a finančním majetkem spolku odpovídá 

předseda. Při své činnosti se řídí platnými právními předpisy, stanovami spolku v 

platném znění a vnitřními předpisy spolku v platném znění.  

2) Zdrojem majetku spolku jsou zejména příjmy z řádných a mimořádných členských 

příspěvků, účelových příspěvků ze státního rozpočtu, z příspěvků z jiných veřejných 

rozpočtů nebo z darů.  
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čl. V 

Příspěvky 

 

1) Řádný členský příspěvek se platí dvakrát ročně převodem na účet spolku, a to vždy v 

lednu a v září každého kalendářního roku. Aktuální výše řádného příspěvku je 

sdělována komunikačními kanály spolku.  

2) Mimořádný členský příspěvek na startovné soutěží, přehlídek, nákup kostýmů, účast 

na tanečních workshopech, letních soustředěních, dopravu apod. se hradí buď hotově 

nebo převodem na účet spolku. Datum splatnosti těchto poplatků bude vždy stanoven 

vzhledem ke konání konkrétní akci. 

 

ČÁST TŘETÍ 

ČLENSTVÍ VE SPOLKU 

čl. VI 

Nabývání členství 

 

1) Členem spolku se může stát každá osoba, která odevzdá přihlášku ke členství a 

následně uhradí řádný členský poplatek. 

2) Osoba mladší 18 let se může stát členem spolku po písemném souhlasu zákonného 

zástupce. 

3) Členství se spolku schvaluje předseda spolku. 

Účelem spolku je podpora a rozvoj kulturní vzdělanosti jak dětí a mládeže, tak dospělých. 

Poskytování možností aktivně i pasivně se rozvíjet a získávat informace především v oblasti 

tance a divadla.  

čl. VII 

Povinnosti člena spolku 

 

1) Člen je povinen pravidelně docházet na tréninky své věkové skupiny. 

2) Člen je povinen docházet na mimořádné tréninky a zkoušky. 

3) Člen je povinen účastnit se akcí spolku a soutěží, přehlídek dle určení lektora skupiny. 

4) V případě neúčasti při aktivitách z odstavce 1,2, 3 je člen povinný se alespoň 24 hodin 

předem omluvit v rámci komunikačních prostředků spolku. 

5) Člen je povinen při účasti na trénincích a dalších aktivitách z odstavce 1, 2, 3 

dodržovat vnitřní zásady stanovené lektorem. Tyto informace dostává člen i v písemné 

formě a nalezne je na komunikačních kanálech spolku. 
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čl. VIII 

Členská schůze 

 

1) Členská schůze se schází nejméně jednou ročně a svolává ji výbor spolku. 

2) Každý člen má právo se této schůze zúčastnit a předkládat návrhy, podněty a 

připomínky k činnosti spolku.  

3) Při projednávání záležitostí spolku mají členové, kteří nejsou členy výboru, pouze hlas 

poradní.  

čl. IX 

Organizace tréninků a dalších akcí spolku 

 

1) Členové spolku jsou na základě svého věku a zároveň výkonnostní úrovně řazeni do 

skupin. 

2) Pravidelný rozvrh tréninků a zařazení do skupin je členům sděleno před zahájením 

výuky (nejpozději do konce srpna) pomocí komunikačních kanálů spolku. 

3) Pokud není určeno jinak, tréninky neprobíhají o státních svátcích a školních 

prázdninách. Pravidelná výjimka jsou Letní taneční školy. 

4) V případě potřeby lektorky mohou svolat i mimořádné tréninky mimo pravidelný 

rozvrh. 

čl. X 

Zánik členství 

 

1) Členství ve spolku zaniká doručením žádosti o ukončení členství ve spolku. Žádost se 

doručuje písemně, či elektronicky spolku nebo předsedovi spolku. 

2) Členství dále může zaniknout rozhodnutím předsedou spolku. Předseda může 

rozhodnout o vyloučení člena spolku, pokud 

a. člen spolku neplní své povinnosti podle článku VII tohoto předpisu, 

b. člen spolku neuhradí včas členský příspěvek, 

c. jiným závažným způsobem poruší své povinnosti stanovené tímto předpisem 

nebo stanovami. 

3) V případě zániku členství podle odstavce 2 člen spolku nemá nárok na vrácení 

řádného členského příspěvku. 

 

4) V případě zániku členství podle odstavce 2 se rozhodnutí výkonného výboru sdělí 

vylučovanému členovi nebo jeho zákonnému zástupci bezodkladně. Rozhodnutí o 

vyloučení je účinné okamžikem přijetí rozhodnutí výkonným výborem. 
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čl. XI 

Komunikační kanály spolku 

 

1) Spolek o všech důležitých skutečnostech informuje své členy prostřednictvím: 

a. webových stránek,  

b. e-mailové komunikace, 

c. sociálních sítí. 

ČÁST ČTVRTÁ 

Závěrečná ustanovení 

čl. XII 

 

Tento vnitřní předpis byl schválen výborem spolku dne 22. srpna 2022. 

Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dne 22. srpna 2022.  


