
Stanovy spolku Mezinárodní centrum tance z. s. 
 

 
Název: Mezinárodní centrum tance z. s. 

 

 

Sídlo: Modrá 1980, 155 00 Praha 5 

 

 

Preambule:  

 Spolek s názvem Mezinárodní centrum tance z. s. je dobrovolným spolkem občanů podle 

zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

Poslání a činnost: 

 

 Hlavním posláním spolku Mezinárodní centrum tance z. s. (dále jen MCT z. s.) je konfrontace 

práce tanečníků, souborů a tvůrců, možnost rozšíření teoretického a praktického vzdělání v oboru, 

vzájemná výměna informací a navázání nových kontaktů v zájmu rozvoje našeho tanečního umění a 

celkového zvyšování kulturní úrovně. Spolek slouží především potřebám studentů a pedagogů 

konzervatoře Tanečního centra Praha, z. ú. a plnění jejich mimoškolních uměleckých a vzdělávacích 

aktivit. 

 

 

Řízení a organizace: 

 

1. Řídícím a výkonným orgánem MCT z. s. je štáb MCT z. s.. Je tříčlenný a v jeho čele stojí 

předseda, který řídí po umělecké, společenské a produkční stránce přípravu a průběh všech 

plánovaných akcí. Funkční období štábu je jednoleté. 

 

2. Předseda řídí činnost v souladu s obecně závaznými právními předpisy a odpovídá za ni valné 

hromadě členů. Zastupuje MCT z. s. navenek, jedná jeho jménem a zejména: 

a) řídí činnost štábu MCT z. s. a umělecký a výchovně vzdělávací provoz MCT z. s. 

b) jmenuje na návrh valné hromady MCT z. s. dramaturgickou radu MCT z. s. případně 

další poradní orgány 

 

3. Štáb MCT z. s. a předsedu MCT z. s. jmenuje a odvolává valná hromada za 2/3 účasti členů 

spolku nadpoloviční většinou hlasů. 

K pravomocem valné hromady patří: 

a) schvaluje změny stanov sdružení nejméně však dvoutřetinovou většinou hlasů 

b) schvaluje volební řád 

c) volí nový štáb MCT z. s. 

 

4. Vnitřní organizační strukturu MCT z. s., jeho postavení, pracovní náplň a vzájemné vztahy 

jeho orgánů podrobně stanoví organizační řád, který vydává předseda MCT z. s. po schválení 

valnou hromadou MCT z. s. 

 

 

Organizační jednotky: 

Nebudou zřízeny. 

 

 

 

 



Hospodaření: 

 

MCT z. s. je nezisková organizace, finanční prostředky získává z: 

1. členských příspěvků 

2. dotací a grantů získaných od orgánů resortu školství a kultury 

3. dotací a grantů od Magistrátu hl. města Prahy a dalších územně správních celků 

4. reklamní činnosti 

5. sponzorských příspěvků a darů 

6. prodeje vstupenek, programů, plakátů uměleckých akcí 

7. kurzovného vzdělávacích akcí 

Za účelné hospodaření s finančními prostředky odpovídá předseda. 

 

Práva a povinnosti členů: 

 

Efektivně a účelně realizovat náplň činnosti organizace. 

 

Závěrečná ustanovení: 

 

Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace nového znění stanov na Ministerstvu vnitra ČR. 


