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Část I.  Základní ustanovení 

Článek 1.  Název, sídlo a působnost spolku 

1. Česká unie tanečního sportu, z.s. (dále jen „ČUTS“) je spolkem ve smyslu zákona č. 89/2012 
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Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Místo vypsaného názvu lze použít 

rovněž zkrácený název ČUTS, který je rovnocenným názvem s názvem vypsaným. 

V zahraničním styku se používá název Czech DanceSport Union, zkráceně CDSU. 

2. ČUTS je nepolitická a nezisková organizace provozující veřejně prospěšnou činnost. 

3. Sídlem ČUTS je Praha. 

4. ČUTS je spolkem s celostátní působností na území České republiky a zastupuje český taneční 

sport v mezinárodních organizacích. 

5. Jednotlivým členům ČUTS náleží samostatné právo a odpovědnost za nominaci, přípravu a 

zabezpečení české národní reprezentace v příslušném odvětví tanečního sportu. 

6. V mezinárodním prostředí je ČUTS členem: 

- World DanceSport Federation (WDSF), 

- International Dance Organization (IDO), 

a je jejich jediný zástupce na území České republiky.  

7. ČUTS je členem: 

- Českého olympijského výboru (ČOV), 

- České unie sportu (ČUS), 

ve kterých zastupuje všechna odvětví tanečního sportu Členů ČUTS. 

Ve struktuře sportu České republiky je registrován: 

- Národní sportovní agenturou (NSA). 

Článek 2.  Účel 

1. Účelem ČUTS je metodicky, hospodářsky a organizačně podporovat rozvoj tanečního sportu, 

hájit zájmy svých členů a prosazovat jejich oprávněné požadavky s cílem: 

a) vytvoření prostoru pro vhodné využívání volného času zájemců o taneční sport a 

zajištění jeho široké základny; 

b) zajištění špičkové úrovně českého tanečního sportu v ČR i v mezinárodním měřítku. 

Článek 3.  Předmět činnosti 
Hlavní činností je: 

1. Pro zajištění účelu spolku ČUTS ve spolupráci se Členy ČUTS a jejich prostřednictvím plnění 

těchto hlavních úkolů: 

a) vytváření a rozvoj potřebné organizační struktury; 

b) vytváření a rozvoj systému soutěží; 

c) vytváření a rozvoj systému metodického vedení, vzdělávání a organizace ve vlastní 

odborné činnosti - tanečním sportu (tanečníci, trenéři a porotci); 

d) vytváření a rozvoj systému metodického vedení, vzdělávání a organizace aktivu 
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funkcionářů, pořadatelů a organizátorů soutěží; 

e) vytváření a zajišťování činnosti státní reprezentace v tanečním sportu; 

f) vytváření a zajišťování činností pro podporu talentů v kategoriích dětí, juniorů a 

mládeže; 

g) správa vlastního a svěřeného hmotného majetku a práv. 

2. V zájmu Členů ČUTS: 

a) podle svých možností se podílet na vytváření ekonomické základny pro provádění 

tanečního sportu; 

b) zabezpečovat, prosazovat a chránit společné zájmy a práva, dbát, aby nebylo omezováno 

plnění společných úkolů a zajišťovat součinnost Členů ČUTS; 

c) poskytovat metodickou pomoc při činnosti Členů ČUTS; 

d) vydávat interní digitální nebo tiskové materiály a spolupracovat s jinými vydavateli v 

oblasti tanečního sportu. 

3. K vytváření legislativních a ekonomických podmínek ČUTS spolupracovat: 

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. Provozování hospodářské činnosti (obchodní, reklamní nebo obdobné) k podpoře své hlavní 

činnosti, dále vstupování svým jménem do obchodních vztahů a zakládání nebo podílení se na 

zakládání jiných právnických osob pro tyto účely. 

Článek 4.  Sdružování v ČUTS 

1. ČUTS je spolkem spolčených subjektů (jinde jen Členů ČUTS) věnujících se různým 

odvětvím tanečního sportu. Členové ČUTS jsou v ČUTS spolčeni na základě jejich vlastního 

svobodného rozhodnutí, dobrovolně a za podmínek daných těmito Stanovami. Na členství v 

ČUTS není právní nárok. 

2. Každý Člen ČUTS musí být řádně zapsán ve spolkovém rejstříku. 

3. Členové ČUTS nesmí svým jednáním a vystupováním poškozovat zájmy a práva ostatních 

členů ČUTS a poškozovat dobré jméno ČUTS. 

Část II.  Členství 

Článek 5.  Členství a jeho formy 

1. Členem ČUTS se může stát každý spolek, který: 
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a) souhlasí se Stanovami ČUTS; 

b) souhlasí s naplňováním účelu ČUTS; 

c) chce se aktivně podílet na činnosti ČUTS;  

d) je sportovní organizací tanečního sportu, charakterizované splněním těchto podmínek: 

i) sdružuje další sportovní organizace, zejména taneční kluby, jejich regionální 

sdružení, pobočné spolky apod. a 

ii)  má celostátní působnost a 

iii) řídí a zastupuje v České republice odvětví tanečního sportu, které v ČUTS ještě 

žádný jeho člen nezastupuje nebo se se stávajícím členem ČUTS, který toto 

odvětví zastupuje a řídí, dohodne na jeho převzetí a 

iv) v odvětví tanečního sportu dle ust. iii) primárně organizuje systémové národní 

sportovní soutěže 

Pro řádné členství dle ust. čl.5, bod 3 platí dále tyto podmínky: 

v) je uznaným zástupcem České republiky v odvětví tanečního sportu dle ust. d.iii) v 

příslušné mezinárodní sportovní organizaci reprezentující toto odvětví tanečního 

sportu na světové či evropské úrovni (dále jen “uznaný zástupce“), nebo je v 

příslušné mezinárodní organizaci zastoupen prostřednictvím uznaného zástupce, o 

čemž má s tímto uznaným zástupcem sjednanou dohodu a  

vi) v mezinárodní sportovní organizaci, jejímž je uznaný zástupce členem, je 

zastoupeno minimálně dvacet (20) řádných členských zemí, přičemž za členy 

mezinárodní sportovní organizace se nepovažují konfederační státy, 

pozorovatelské státy apod. a u mezinárodních sportovních organizací sdružujících 

více tanečních odvětví je rozhodný počet členů (zástupců) daného tanečního 

odvětví v příslušných aktivitách či sekcích a  

vii) je oprávněn vysílat sportovní reprezentanty na mistrovství světa a/nebo na 

mistrovství Evropy v daném sportovním odvětví/sportovní disciplíně.  

e) podá Výkonnému výboru ČUTS žádost o členství v ČUTS s vymezením odvětví 

tanečního sportu dle ust. čl.5 bod d.iii) a doložením splnění podmínek dle bodu d). 

2. Členství v ČUTS je řádné a přidružené.  

3. Řádné členství v ČUTS vzniká schválením Valnou hromadou ČUTS.  

4. Přidružené členství je členství spolku, se kterým ČUTS uzavřelo smlouvu o přidružení za 

účelem a za podmínek v této smlouvě specifikovaných. Smlouva nabývá účinnosti po jejím 

schválení Výkonným výborem ČUTS, přičemž ke schválení je zapotřebí 2/3 většiny všech 

hlasů. Přidružené členství zaniká za podmínek uvedených v této smlouvě. 

5. Členství v ČUTS zaniká: 

a) vystoupením,  

b) odnětím členství Výkonným výborem ČUTS nebo Valnou hromadou ČUTS pro hrubé 

nebo opakované porušení členských povinností,  

c) právním zánikem Člena ČUTS,  

d) právním zánikem ČUTS. 



 

Česká unie tanečního sportu, z.s.   Stanovy ČUTS 

schválil: VK pro 

založení ČUTS 

dne: 20.10.2021   

zveřejněno: 15.11.2021 účinnost od: 29.11.2021  Úplné znění přijaté ČSTS pro 

jednání o založení ČUTS    
      

5/12 

Článek 6.  Práva a povinnosti Členů ČUTS 

1. Práva Členů ČUTS: 

a) účastnit se prostřednictvím svých zástupců Valné hromady ČUTS; 

b) uplatňovat své vlastní názory, návrhy i kritiku prostřednictvím svých zástupců 

v orgánech ČUTS,  

c) účastnit se vytváření orgánů ČUTS navrhováním a volbou kandidátů (starších 18 let) do 

všech volených orgánů ČUTS, 

d) být informován o akcích a činnosti ČUTS, stavu jejího hospodaření, vyjadřovat se 

k němu a podílet se na určení zásad hospodaření, přerozdělování a užití společných 

zdrojů ČUTS, 

e) účastnit se podle zájmu a jiných odborných schopností soutěží, odborných akcí a 

prezentací pořádaných, vyhlašovaných nebo schválených ČUTS, 

f) odvolat se proti rozhodnutí kteréhokoli orgánu ČUTS (s výjimkou rozhodnutí Valné 

hromady ČUTS). 

2. Každý Člen ČUTS má povinnost: 

a) dodržovat stanovy a ostatní dokumenty ČUTS i usnesení příslušných orgánů ČUTS, 

podrobovat se rozhodnutím orgánů ČUTS a dbát dobrého jména ČUTS, 

b) aktivně se podílet na činnosti ČUTS, přispívat k její činnosti a pracovat pro její rozvoj,  

c) šetřit a zvelebovat majetek ČUTS, 

d) řádně a včas hradit členské příspěvky a poplatky, pokud takto rozhodne Výkonný výbor 

ČUTS, 

e) svojí činností přispívat k rozvoji tanečního sportu, popularizovat jej, přispívat 

k získávání nových členů ke sportovní činnosti, 

f) aktualizovat svůj seznam členů a na základě výzvy a pokynů Prezidia ČUTS neprodleně 

oznamovat příslušné evidenci všechny změny členské základny a v identifikačních 

údajích, minimálně však ke konci každého kalendářního čtvrtletí, 

3. Za porušení stanov, dokumentů ČUTS dle ust. čl. 8 nebo usnesení orgánů ČUTS může 

Výkonný výbor ČUTS rozhodnout o udělení trestu Členům ČUTS podle dokumentu dle ust. 

čl. 8.1, 3.odr. .  

 

Část III.  Zásady řízení, dokumenty a organizační struktura 

Článek 7.  Zásady řízení ČSTS 

1. Veškerá jednání orgánů ČUTS na všech úrovních se řídí těmito Stanovami, dokumenty dle 

ust. čl. 8, usneseními Valných hromad a obecně platnou legislativou. 

2. Volby orgánů, mimo těch, které volí přímo Valná hromada a pokud není dáno přímo těmito 

Stanovami si i sama určuje způsob jejich volby, se provádějí podle vnitřních předpisů ČUTS 
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schválených Výkonným výborem ČUTS.  

3. Členové orgánů ČUTS jsou povinni vykonávat funkce osobně, čestně, loajálně a nestranně, s 

potřebnými znalostmi a odborností. 

Článek 8.  Dokumenty ČUTS 

1. Dokumenty ČUTS platné a závazné pro všechny Členy ČUTS a orgány ČUTS, jsou podle 

stupně jejich důležitosti rozděleny do 3 úrovní: 

- 1. úroveň (nejvyšší) – dokumenty národních a mezinárodních sportovních organizací, 

jejichž se stal ČUTS členem a zavázal se k jejich dodržování a aplikaci. 

- 2. úroveň - dokumenty, které schvaluje Valná hromada ČUTS, a to i všechny jejich 

změny. Tyto dokumenty řeší všechny otázky, které mají zásadní důležitost a dlouhodobou 

platnost. 

- 3. úroveň - dokumenty, které schvaluje Výkonný výbor ČUTS. 

2. Základní dokumenty ČUTS (s uvedením stupně jejich důležitosti) jsou zejména: 

a) Stanovy ČUTS (2); 

b) Statut Kontrolní a revizní komise ČUTS (2); 

c) Organizační řád ČUTS (3); 

d) Finanční řád ČUTS (3); 

3. 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. 

4. Všechny dokumenty ČUTS musí být zveřejněny, tzn. musí být s nimi prokazatelně seznámeni 

všichni Členové ČUTS. Tato podmínka se považuje za splněnou, pokud jsou zveřejněny na 

oficiálních internetových stránkách ČUTS nebo rozeslány elektronickou poštou na oficiální 

elektronické adresy Členů ČUTS. 

5. Dokumenty přijímané Valnou hromadou ČUTS nabývají platnosti okamžikem schválení 

Valnou hromadou ČUTS. Ostatní dokumenty nabývají platnosti dnem přijetí příslušným 

orgánem. Pokud v dokumentech není uvedeno nabytí účinnosti, nabývají účinnosti 

okamžikem schválení.  

Článek 9.  Organizační struktura ČUTS 

1. Organizační struktura je rozdělena na: 

a) základní organizační strukturu tvořenou Valnou hromadou ČUTS; 

b) výkonnou organizační strukturu tvořenou Prezidiem ČUTS a Výkonným výborem 

ČUTS; 

c) odbornou organizační strukturu tvořenou odbornými komisemi; 

d) kontrolní a revizní komisi, která provádí veškerou kontrolní a revizní činnost. 
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2. Organizační strukturu ČUTS upřesňuje Organizační řád ČUTS. 

Část IV.  Orgány ČUTS 

Článek 10.  Orgány ČUTS 

1. Nejvyšším orgánem je Valná hromada ČUTS. 

2. Statutárním orgánem ČUTS je Prezidium ČUTS. 

3. Dalšími orgány jsou: 
 

a) Výkonný výbor ČUTS jako výkonný orgán; 

b) Kontrolní a revizní komise ČUTS jako kontrolní orgán. 

Článek 11.  Valná hromada ČUTS 

1. Valná hromada ČUTS je nejvyšším orgánem ČUTS.  

2. Valná hromada ČUTS se skládá z jednotlivých komor řádných členů ČUTS. Těchto komor 

Valné hromady ČUTS se zúčastňují zástupci řádných Členů ČUTS - delegáti, kteří byli řádně 

delegováni příslušným řádným Členem ČUTS podle jeho interních pravidel, která stanovují 

zejména počet delegátů a způsob jejich volby. 

3. Valné hromady se dále účastní členové Výkonného výboru ČUTS, Kontrolní a revizní komise 

ČUTS a pozvaní hosté. 

4. Valná hromada ČUTS se může konat jako řádná nebo mimořádná. 

5. Řádnou Valnou hromadu ČUTS je Výkonný výbor ČUTS povinen svolat jednou za 5 let. Při 

svolání, nejpozději 3 kalendářní měsíce před plánovaným datem konání, je nutno zveřejnit 

termín, místo a navržený program jednání Valné hromady dle Stanov. 

6. Mimořádnou Valnou hromadu ČUTS je povinen Výkonný výbor ČUTS svolat, požádá-li o 

její svolání více než 1/3 členů Výkonného výboru ČUTS, a to nejpozději do 3 kalendářních 

měsíců. Mimořádnou Valnou hromadu je povinen výkonný výbor ČUTS rovněž svolat, 

požádá-li o její svolání kterýkoli řádný člen ČUTS. Žádost musí obsahovat navržený program 

jednání této mimořádné Valné hromady ČUTS. Nesvolá-li Výkonný výbor ČUTS 

mimořádnou Valnou hromadu ČUTS do 30 - ti dnů od doručení oprávněného (viz výše) 

požadavku k jejímu svolání, může ten, kdo žádost podal, svolat mimořádnou Valnou hromadu 

ČUTS sám. Při svolání mimořádné Valné hromady ČUTS je nutno zveřejnit termín, místo a 

navržený program jednání Valné hromady dle Stanov. 

7. Valné hromadě ČUTS přísluší rozhodovat o veškeré činnosti ČUTS. Do výlučné působnosti 

Valné hromady ČUTS náleží: 

a) rozhodnutí o vzniku, zániku, rozdělení či sloučení ČUTS, vstupu či vystoupení 
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z obchodních společností, případně jejich zřízení či zániku, 

b) schvalování dokumentů ČUTS 2. úrovně důležitosti, 

c) projednávání a vzetí na vědomí zpráv o činnosti orgánů a hospodaření ČUTS, 

d) projednávání a případné schvalování zásad a programu další činnosti ČUTS, včetně 

finančního plánu, 

e) schvalování žádostí o řádné členství v ČUTS,  

f) rozhodnutí o opravných prostředcích členů či orgánů ČUTS. 

8. Mimořádné Valné hromadě ČUTS přísluší rozhodovat pouze o věcech, které vedly ke svolání 

mimořádné Valné hromady ČUTS a jsou uvedeny v pozvánce na mimořádnou Valnou 

hromadu ČUTS. 

9. Valná hromada je usnášeníschopná, jsou-li usnášeníschopné všechny její komory, tedy každé 

komory se účastní alespoň polovina delegátů delegovaných příslušnými řádnými členy 

ČUTS.  

Valnou hromadu ČUTS řídí pověřený člen výkonného výboru ČUTS.  

Valná hromada ČUTS rozhoduje hlasováním zvlášť v každé komoře nadpoloviční většinou 

přítomných delegátů, přičemž usnesení Valné hromady ČUTS je schváleno v případě schválení 

všemi komorami zvlášť. Pokud nedojde při hlasování ke stejnému výsledku mezi všemi 

komorami, Valná hromada se přeruší a dojde k dohadovacímu řízení mezi jednotlivými 

komorami vedoucímu k novému kompromisnímu návrhu usnesení. Pokud není schváleno ani 

toto nové kompromisní usnesení, přesouvá se vyřešení problému k rozhodnutí Výkonným 

výborem ČUTS jednomyslně vybranému mediátorovi.   

Článek 12.  Prezidium ČUTS 

1. Prezidium ČUTS je statutárním orgánem ČUTS.  

2. Členy Prezidia ČUTS jsou nejvyšší statutární zástupci, případně jejich statutárním orgánem 

zvolení statutární zástupci řádných členů ČUTS.  

Článek 13.  Výkonný výbor ČUTS 

1. Výkonný výbor ČUTS je výkonným orgánem ČUTS. 

2. Výkonný výbor ČUTS je tvořen zástupci Členů ČUTS, u řádných Členů ČUTS v počtu 2, u 

přidružených Členů ČUTS v počtu 1.  

3. Členy Výkonného výboru ČUTS jsou vždy předsedové (Prezidenti) Členů ČUTS.  

O dalším členovi Výkonného výboru ČUTS za každého řádného Člena ČUTS rozhoduje 

příslušný řádný Člen ČUTS. 

4. Každý člen Výkonného výboru ČUTS má jeden hlas.  

5. Výkonný výbor ČUTS je usnášeníschopný za účasti 2/3 většiny svých členů a zároveň za 



 

Česká unie tanečního sportu, z.s.   Stanovy ČUTS 

schválil: VK pro 

založení ČUTS 

dne: 20.10.2021   

zveřejněno: 15.11.2021 účinnost od: 29.11.2021  Úplné znění přijaté ČSTS pro 

jednání o založení ČUTS    
      

9/12 

účasti alespoň jednoho člena za každého řádného Člena ČUTS.  

Výkonný výbor ČUTS přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou celkového počtu hlasů, 

pokud není řečeno Stanovami ČUTS jinak.  

Členové Výkonného výboru ČUTS za řádného Člena ČUTS mají právo veta, pokud ho 

uplatní v projednávané záležitosti současně alespoň dva. Uplatnění práva veta vede ke svolání 

mimořádné Valné hromady ČUTS Výkonným výborem ČUTS s programem řešení vetované 

záležitosti. 

6. Jednání Výkonného výboru ČUTS řídí členové Prezidia ČUTS. 

7. Výkonný výbor ČUTS se schází řádně nejméně 3krát ročně nebo mimořádně, když o to 

požádá alespoň jeden člen Výkonného výboru ČUTS a svolává ho kterýkoli člen Prezidia 

ČUTS nejpozději do 1 kalendářního měsíce od požádání. 

8. Výkonný výbor ČUTS rozhoduje usnesením, které je zveřejněno dle těchto stanov. 

9. Příslušné orgány členů ČUTS mohou podmínit jednání svých členů ve Výkonném výboru 

ČUTS svým souhlasem. 

10. Všichni členové Výkonného výboru ČUTS musí být písemně (popř. elektronickou poštou) 

informováni o činnosti Výkonného výboru ČUTS i o přijatých rozhodnutích do 10 dnů po 

skončení zasedání Výkonného výboru ČUTS, popř. po přijetí usnesení. 

11. Hlavními úkoly Výkonného výboru ČUTS jsou zejména: 

a) řízení a odpovědnost za hospodaření a majetek ČUTS včetně schvalování účetních 

závěrek; 

b) zpracovávání dokumentů dle ust. čl. 8 a jejich případných změn, jejich schvalování, resp. 

předkládání ke schválení Valné hromady ČUTS. 

c) organizace, koordinace a řízení tanečního sportu v obecné rovině; 

d) koordinace nominací schválených Členy ČUTS na titulární soutěže organizací, jejichž je 

ČUTS členem; 

e) koordinace mezi Členy ČUTS při pořádání vzdělávacích akcí pro sportovce, trenéry, 

porotce a funkcionáře; 

f) zajištění vydávání informačních materiálů a dle potřeb i odborných materiálů tiskových, 

digitálních, audio-video apod.; 

g) projednávání smluv s přidruženými členy a jejich příprava pro schválení Valnou 

hromadou ČUTS. 

12. Výkonný výbor ČUTS může delegovat své úkoly přímo na orgány Členů ČUTS. 

13. Pro řešení specifických úkolů může Výkonný výbor ČSTS zřídit odborné komise, složené 

z odborníků Členů ČUTS na danou problematiku. 

14. Výkonný výbor ČUTS vykonává usnesení Valné hromady ČUTS, projednává a předkládá jí 

zprávy o své činnosti za uplynulá období a připravuje program na další období. 
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Článek 14.  Kontrolní a revizní komise ČUTS 

1. Kontrolní a revizní komise ČUTS (dále jen KRK) je kontrolní komisí ve smyslu zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník. 

2. KRK je tvořena zástupci kontrolních orgánů Členů ČUTS, u řádných Členů ČUTS v počtu 2, 

u přidružených Členů ČUTS v počtu 1. O členech KRK za každého Člena ČUTS rozhoduje 

jeho Člen ČUTS. 

3. Každý člen KRK má jeden hlas.  

4. Členové KRK za řádného Člena ČUTS mají právo veta, pokud ho uplatní v projednávané 

záležitosti současně alespoň dva. Uplatnění práva veta vede ke svolání mimořádné Valné 

hromady ČUTS s programem řešení vetované záležitosti. 

5. Členové KRK nemohou být členy Výkonného výboru ČUTS a nemohou být v pracovně-

právním vztahu k ČUTS s výjimkou výkonu práce výlučně v KRK. 

6. KRK volí ze svých členů předsedu, který řídí její činnost a svolává podle potřeby schůze. 

7. Činnost KRK je řešena Statutem kontrolní a revizní komise ČUTS. 

Část V.  Právní osobnost, majetek a hospodaření, autorská a další 

práva 

Článek 15.  Jednání za ČUTS 

1. Statutárním orgánem ČUTS je Prezidium ČUTS. Za ČUTS jedná a právní úkony činí pouze 

společně všichni členové Prezidia ČUTS, a to ve všech věcech.  

Za ČUTS se podepisují tak, že k napsanému nebo otištěnému názvu ČUTS, svému jménu a 

funkci připojí své podpisy. 

2. Za ČUTS jsou dále oprávněni právně jednat členové Výkonného výboru ČUTS na základě 

společného písemného zmocnění všech členů Prezidia ČUTS. 

3. Výkonný výbor ČUTS může podmínit jednání Prezidia ČSTS svým souhlasem. 

Článek 16.  Majetek a zásady hospodaření ČUTS 

1. Majetek ČUTS tvoří movitý a nemovitý majetek, pohledávky, práva z cenných papírů, 

podílových listů a jiná majetková práva ve vlastnictví ČUTS a slouží k naplňování účelu 

ČUTS.  

2. Příjmy ČUTS tvoří zejména: 
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a) členské příspěvky či jiné příjmy od členů; 

b) dotace; 

c) podíly a výnosy; 

d) příspěvky sponzorů; 

e) dary, dědictví, převody majetku; 

f) vstupné a startovné; 

g) příjmy z vlastní hospodářské činnosti; 

h) další aktiva vyplývající z činnosti ČUTS. 

3. Skladbu a velikost členských příspěvků určuje Finanční řád ČUTS. 

4. Hospodaření s finančními prostředky ČUTS se řídí Finančním řádem ČUTS a usneseními 

Valné hromady ČUTS a Výkonného výboru ČUTS. 

5. Pro zajištění svých úkolů a naplňování účelu ČUTS provádí ČUTS vedlejší hospodářskou 

činnost s cílem získat prostředky pro svou hlavní činnost. 

Článek 17.  Pořadatelská práva 

1. Z titulů uvedených v čl. 1, odst. 6 si ČUTS 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. ČUTS je držitelem reklamních, televizních a mediálních práv v rozsahu odst. 1 tohoto článku. 

3. ČUTS převádí pořadatelská práva dle tohoto článku dle odvětví na své příslušné Členy ČUTS. 

Současně s tímto převodem přecházejí reklamní, televizní a mediální práva. 

Článek 18.  Televizní vysílání a mediální využití 

1. ČUTS je oprávněna zdarma používat pro své účely a mediálně využívat záznamy nebo 

dokumenty ze soutěží v tanečním sportu, nebo z jiných akcí schvalovaných nebo 

přidělovaných ČUTS a jejími Členy ČUTS. Právo na čest a lidskou důstojnost není tímto 

ustanovením dotčeno. 

2. ČUTS, pokud ji o to Členové ČUTS požádají, může za ně 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 19.  Zrušení ČUTS 

1. Ke zrušení ČUTS dojde tehdy, usnese-li se na tom Valná hromada ČUTS 2/3 hlasujících ve 

všech komorách Valné hromady. Valná hromada ČUTS v tomto případě rovněž rozhodne o 

jmenování likvidátora a o způsobu naložení s likvidačním zůstatkem. ČUTS zanikne 

výmazem z veřejného rejstříku na návrh likvidátora. 

Článek 20.  Přechodná a závěrečná a ustanovení 

1. Tyto Stanovy ČUTS byly schváleny Valnou hromadou ČUTS dne __. __. 202_ a tímto dnem 

nabývají platnosti a účinnosti s tím, že ustanovení §1. bod 7 o členství a registraci 

v uvedených organizacích nabývají platnosti jednotlivě dnem přijetí do těchto organizací. 

2. V případě, že se některá ustanovení těchto Stanov stanou neplatná či nevynutitelná, nebude 

tím dotčena platnost, resp. účinnost ostatních ustanovení těchto Stanov. 
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