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ZÁPIS Z OSOBNÍHO JEDNÁNÍ PREZIDIA CDO 

Název jednání:  I. osobní jednání Prezidia CDO  

Místo jednání:                
Praha, Ohradské nám. 1628/7 

  Datum a čas:  13. února 2018 od 10:00 

  

Přítomní členové Prezidia, váha hlasu, jméno zástupce viceprezidenta v případě nepřítomnosti:  

Jméno Přítomen Zastupován Jméno Přítom

en 

Zastupován 

Vlková Eva ANO  Müllerová Monika ANO  

Nováček David ANO  Karlík Fišrová Lída ANO  

Klasová Dana ANO  Štěpánková Kateřina ANO  

Liška Jan ANO  Véle Pavlína NE Klasová Dana 

Peroutka Ivo ANO  Riesová Daniela ANO  

Henzély Igor ANO  Hubený Jiří ANO  

Paulů Jiří ANO  Burešová Andrea ANO  

Dytrt Martin ANO  Vysloužilová Eva ANO  

  

Omluvení  - viceprezidenti + KRK: Potůček Jiří 

Neomluvení viceprezidenti:   

Přítomní členové KRK: Myslivečková Andrea 

Zaměstnanci: Koudelová Eva 

Hosté:  

  

 

   

Jednání je 

zahájeno v 

10:14 hodin a 

přítomno je 

15 členů Prezidia s 

celkovou váhou hlasu 

100% 
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PROGRAM IV. OSOBNÍHO JEDNÁNÍ PREZIDIA CDO 

Ohradské nám. 7, Praha 155 00 

BOD POPIS 
PŘÍL
OHY 

PŘEDKLADATEL 

1. Zahájení jednání prezídia - schválení programu 1 Vlková 

2. Průběžné plnění rozpočtu CDO 2017/2018 1 Müllerová 

3. Přípravy CDM 2018  Vlková, Nováček 

4. Žádost  - Martin Fiedler - předseda poroty - Beat Street  1 Nováček 

5. Žádost  - BDS ACADEMY PRAHA 1 Nováček, Klasová 

6. 
Grand finále Praha, vícedenní soutěže - vstupné, sjednocení počtu 
identifikátorů 

 Nováček, Vlková 

7. Novinky v IDO   Paulů 

8. AGM 2018 - nominace delegáta  Vlková 

9. Speciální princip nominací na soutěže IDO – jaro, léto 2018  1 Koudelová 

10. Zkoušky - mezinárodní porotce IDO  Vlková 

11. GDPR  Všichni 

12. Prodloužení smlouvy DSM  Vlková 

13. Valná hromada 2018, stanovy, statut KRK  Vlková, Nováček 

14. Ukončení jednání   Vlková 
   

Zápis:  

  

USNESENÍ:  

 US/PR/18/02/13/003 

 

Prezídium CDO schvaluje program I. osobního jednání prezidia CDO dle přílohy - 

SCHVÁLENO 

  

ÚKOL:   

  

  

         Prezidium CDO bere na vědomí průběžné plnění rozpočtu 2017/2018. 

         Prezidium CDO bere na vědomí zprávu o průběhu příprav CDM 2018. 

  

USNESENÍ:  

  

  

US/PR/18/02/13/ 004 

Prezidium CDO schvaluje žádost organizátora MČR Beat Street Martina Fiedlera 

spočívající v řešení funkce předsedy poroty dle Statutu funkcionáře podzim (předseda 

poroty bude vybrán z řad porotců) - SCHVÁLENO 

  

ÚKOL:   
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USNESENÍ:  

US/PR/18/02/13/ 005 

Prezidium CDO schvaluje na žádost B. D. S. ACADEMY (v příloze) výjimku v podobě 

možnosti startovat v CDM jaro 2018 na regionálním kole pro středočeský kraj - 

SCHVÁLENO 

  

ÚKOL:   

 

         

  

USNESENÍ:  

US/PR/18/02/13/ 006 
Prezidium CDO schvaluje výši vstupného na Grand finále Praha 2018 takto: 

Základní jednodenní - 200,- Kč, 

Snížené jednodenní: děti 6-14 let, důchodci, ZTP a ZTTP – 150,- Kč 

Čtyřdenní ČT - NE 500,- Kč – SCHVÁLENO 

  

ÚKOL:   

  

  

         V 11,30 opustila jednání prezidia CDO Andrea Myslivečková       

  

USNESENÍ:  

US/PR/18/02/13/ 007 
Prezidium CDO schvaluje podmínky pro volné vstupy na soutěže Czech Dance Masters 

takto: 

Soutěže pouze s formacemi a produkcemi - každý kolektiv má nárok na volné vstupenky 

minimálně v počtu zúčastněných soutěžních jednotek.  

Ostatní soutěže - každý kolektiv má nárok na volné vstupenky minimálně v počtu jeden 

volný vstup na každých započatých 20 zúčastněných soutěžících. - SCHVÁLENO 

  

ÚKOL:   

 

 

 

USNESENÍ:  

US/PR/18/02/13/ 008 
Prezidium CDO schvaluje podmínky pro volné vstupy na vícedenní soutěže Czech 

Dance Masters takto: 

U vícedenních soutěží má každý soutěžící mladší 18 let nárok na volný vstup po celou 

dobu soutěže  - SCHVÁLENO 

 

  

ÚKOL:   

  

  

Prezidium CDO bere na vědomí zprávu Jiřího Paulů o novinkách v IDO. 

 

USNESENÍ:  

US/PR/18/02/13/ 009 
Prezidium CDO schvaluje jako delegáta AGM/ADM 2018 Jiřího Paulů – SCHVÁLENO 

  

ÚKOL:   
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USNESENÍ:  

US/PR/18/02/13/ 010 
Prezidium CDO schvaluje princip nominací na soutěže roku 2018 IDO EUROPEAN TAP 

CHAMPIONSHIP & WORLD MODERN AND JAZZ CUPS – 8.– 10.6.2018, IDO WORLD 

DISCO DANCE & DISCO FREESTYYLE CHAMPIONSHIPS – 21.–24.6.2018, IDO 

EUROPEAN HIP HOP, BREAK DANCE AND ELECTRIC BOOGIE CHAMPIONSHIPS 

2018 – 28. 6. – 1.7.2018 takto:  

1) IDO EUROPEAN TAP CHAMPIONSHIP - Nominace na sóla, dua, tria, malé 

skupiny, formace, produkce STEP vzejdou z výsledků MČR a budou se registrovat po 

deadlinu v IDO systému (ihned po MČR). Ten, kdo bude chtít být do nominace zahrnut, 

musí do 28. 4.2018 závazně potvrdit svou účast a zapsat se do příslušné tabulky a 

poslat také jmenné seznamy svých SJ na email mezinárodního úseku. Tímto se 

kolektivy zavazují, že za předpokladu, že získají nominaci, soutěže se zúčastní a jsou 

povinni zaplatit poplatky spojené s mezinárodní soutěží v termínu daném mezinárodním 

úsekem (IDO licence + startovné). 

2) SP BALLET, JAZZ, MODERN AND CONTEMPORARY (MS, formace, 

produkce) - Nominace na malé skupiny, formace, produkce vzejdou z výsledků MČR a 

budou se registrovat po deadlinu v IDO systému (ihned po MČR). Ten, kdo bude chtít 

být do nominace zahrnut, musí do 28. 4. 2017 závazně potvrdit svou účast a zapsat se 

do příslušné tabulky a poslat také jmenné seznamy svých SJ na email mezinárodního 

úseku. Tímto se kolektivy zavazují, že za předpokladu, že získají nominaci, soutěže se 

zúčastní a jsou povinni zaplatit poplatky spojené s mezinárodní soutěží v termínu daném 

mezinárodním úsekem (IDO licence + startovné).  

3) ME DISCO DANCE - Nominace na formace a produkce vzejdou z výsledků 

MČR a budou se registrovat po deadlinu v IDO systému (ihned po MČR). Po skončení 

posledního regionu budou kontaktováni všechny kluby, kteří mají své formace v 

disciplíně DISCO DANCE FORMACE - EXTRALIGA nebo produkce. Ten, kdo bude chtít 

být do nominace zahrnut, musí do 14. 5. 2018 závazně potvrdit svou účast a zapsat se 

do příslušné tabulky a poslat také jmenné seznamy svých SJ na email mezinárodního 

úseku. Tímto se kolektivy zavazují, že za předpokladu, že získají nominaci, soutěže se 

zúčastní a jsou povinni zaplatit poplatky spojené s mezinárodní soutěží v termínu daném 

mezinárodním úsekem (IDO licence + startovné). 

4) ME HIP HOP – Nominace na formace a produkce vzejdou z výsledků MČR a 

budou se registrovat v deadlinu v IDO systému. Protože je ale mezi MČR a deadlinem 

velmi krátká doba, tak se po skončení posledního regionu budou kontaktovat všechny 

kluby, kteří mají své formace v disciplíně IDO HIP HOP nebo produkce. Ten, kdo bude 

chtít být do nominace zahrnut, musí do 10. 5. 2018 závazně potvrdit svou účast a zapsat 

se do příslušné tabulky a poslat také jmenné seznamy svých SJ na email mezinárodního 

úseku. Jen tímto způsobem jsme schopni zařídit hladký průběh přihlašování na ME. 

Tímto se kolektivy zavazují, že za předpokladu, že získají nominaci, soutěže se zúčastní 

a jsou povinni zaplatit poplatky spojené s mezinárodní soutěží v termínu daném 

mezinárodním úsekem (IDO licence + startovné) - SCHVÁLENO 

  

ÚKOL:   

  

  

 

Prezidium CDO bere na vědomí informaci o konání zkoušek pro mezinárodní porotce na soutěží IDO v Chomutově. 

Prezidium CDO bere na vědomí zprávu o průběhu příprav směrnic a dalších opatření k realizaci nařízení GDPR. 
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USNESENÍ:  

US/PR/18/02/13/ 011 
Prezidium CDO schvaluje prodloužení partnerské smlouvy s DSM s finančním plněním 

200tisíc ročně, s pověřením Evy Vlkové k dojednání definitivního znění dodatku 

k uzavřené smlouvě, kterou před podpisem zašle ke kontrole KRK - SCHVÁLENO 

 

  

ÚKOL:   

  

  

Prezidium CDO bere na vědomí informaci o přípravách Valné hromady CDO 2018 a aktualizacích Stanov CDO a 

Statutu KRK CDO. 

 

    Termín dalšího jednání prezidia je stanoven na 12. 6. 2018 po skončení Valné hromady CDO. 

    Prezidium bylo ukončeno 13. 2. 2018 v 14,35 hod. 

     

 

 

 

          Eva Vlková                                                                                                       David Nováček  

  

     


