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ZÁPIS Z OSOBNÍHO JEDNÁNÍ PREZIDIA CDO 

Název jednání:  II. osobní jednání Prezidia CDO  

Místo jednání:                
Praha, Ohradské nám. 7 

  Datum a čas:  28. února 2017 od 10:07 

  

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

Jméno Přítomen Zastupován Jméno Přítomen Zastupován 

Vlková Eva ANO  Müllerová Monika ANO  

Nováček David ANO  Fišrová Karlík Lída ANO  

Klasová Dana ANO  Štěpánková Kateřina ANO  

Liška Jan ANO  Véle Pavlína ANO  

Peroutka Ivo ANO  Hejníková Dita ANO  

Henzély Igor ANO  Hubený Jiří ANO  

Paulů Jiří NE Dytrt Martin Burešová Andrea ANO  

Dytrt Martin ANO  Vysloužilová Eva ANO  

  

Omluvení  - viceprezidenti + KRK: Paulů J. 

Neomluvení viceprezidenti:   

Přítomní členové KRK: Myslivečková A., Potůček J. Stano D. 

Zaměstnanci: Koudelová 

Hosté: - 

  

 

Přílohy zápisu:    

Příloha číslo 1  PROGRAM OSOBNÍHO JEDNÁNÍ PREZIDIA CDO 29. 11. 2016 

Příloha číslo 3 Jednací řád CDO 

Příloha číslo 4 Průběžné plnění rozpočtu 2016/2017 

Příloha číslo 6 Stanovení počtu formací na regionech pro zrušení prostorových zkoušek u DVK 

Příloha číslo 9 Grand finále MČR 

Příloha číslo 10 Řešení věků Mini pro sezónu 2017/2018 

Příloha číslo 11 Zpráva z Adjudication committee IDO – Sarajevo 1/2017 

Příloha číslo 13 Nominační principy  na mezinárodní soutěže IDO 

Příloha číslo 14 Speciální princip nominací na soutěže IDO – jaro, léto 2017 
Jednání je zahájeno v   10:10 hodin a přítomno je   13 členů Prezidia s celkovou váhou hlasu   100%.  

 

 

 

 

PROGRAM II. OSOBNÍHO JEDNÁNÍ PREZIDIA CDO 

Ohradské nám. 7, Praha 155 00 
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BOD POPIS 
PŘÍLOH

Y 
PŘEDKLADATEL 

1. Zahájení jednání, schválení programu 1 Vlková 

2. Krajské konference   Nováček 

3. Jednací řád Prezidia  CDO 1 Nováček 

4. Průběžné plnění rozpočtu 1 Müllerová 

5. CDM 2017 – přípravy, organizační zajištění  Vlková 

6. 
Stanovení počtu formací na regionech pro zrušení 
prostorových zkoušek  u DVK 

1 Nováček 

7. Žádost Martin Fiedler, organizátor MČR BEAT STREET 2017  Nováček 

8. 
Výsledky grantového řízení v oblasti Celoměstských 
programů podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze na rok 
2017 

 Vlková 

9. 
Grand finále MČR – Průmyslový palác Holešovice –  
rozpočet, organizační zajištění, poroty, vstupné  

1 Vlková, Nováček 

10. Řešení věků Mini pro sezónu 2017/2018 1 Nováček 

11. Zpráva z Adjudication committee IDO – Sarajevo 1/2017 1 Koudelová 

12. AGM 2017 Athény  - za CDO návrh:  Jiří Paulů     Vlková 

13. Nominační principy  na mezinárodní soutěže IDO 1 Koudelová, Nováček 

14. 
Speciální princip nominací na soutěže IDO – jaro, léto 2017
  

1 Koudelová 

15. Ukončení jednání    Vlková 
   

Zápis: 

Při zahájení nepřítomna Dana Klasová (příchod 11.30), zastupována do jejího příjezdu P. Véle. Při zahájení nepřítomna Kateřina 

Štěpánková (příchod 10.35), zastupována do jejího příjezdu L. K. Fišrová. 

1. 

  

USNESENÍ:  

 US/PR/17/02/28/009 

Prezídium CDO schvaluje program II. osobního jednání prezidia CDO dle přílohy - Schváleno- 

Prezidium bere na vědomí informace ke Krajským konferencím 2017. 

     2. 

  

USNESENÍ:  

  

  

  

US/PR/17/02/28/010 

Prezídium CDO schvaluje Jednací řád prezidia CDO dle přílohy  

- Schváleno –  

   3. 

  

USNESENÍ:  

US/PR/17/02/28/011 

Prezidium schvaluje platbu za ochrannou známku CDM z rezervního rozpočtu. 

- Schváleno - 

 

10:35 - příchod Štěpánková Kateřina. 

Prezidium bere na vědomí průběžné plnění rozpočtu. Prezidium CDO bylo seznámeno s průběhem příprav jarních soutěží CZECH 

DANCE MASTERS 2017.      
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 4. 

 

  

USNESENÍ:  

US/PR/17/02/28/012 

Prezidium schvaluje zrušení prostorových zkoušek na regionálních kolech Czech Dance Masters 

jaro 2017 pro věkovou kategorii děti (pro mini zůstávají v platnosti) v případě, že v době ukončení 

registrací na soutěž je přihlášeno (popř. nahlášeno vedoucímu soutěže, že bude v rámci prezence 

dohlášeno) alespoň 100 soutěžních jednotek. Prezidium doporučuje vedoucím soutěží v takovém 

případě dát klasicky oficiální prostorové zkoušky pro mini do začátku soutěže i s časy a zveřejnit, 

že kdo má zájem o prostorové zkoušky i pro děti, ať se ozve vedoucímu soutěže a budou mu 

přiděleny časy před oficiální prostorové zkoušky pro mini v pořadí, jak se kolektivy ozvou.  

- Schváleno - 

 5. 

  

USNESENÍ:  

 US/PR/17/02/28/013 

Prezidium schvaluje žádost organizátora MČR Beat Street 2017 Martina Fiedlera spočívající 

v řešení funkce předsedy poroty dle Statutu funkcionáře podzim (předseda poroty bude vybrán 

z řad porotců). 

 - Schváleno - 

 

 

Příjezd Klasová Dana.  Prezidium bylo seznámeno s výsledkem grantového řízení v oblasti Celoměstských programů podpory 

sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze na rok 2017. Prezidium CDO bylo dále seznámeno s průběhem příprav GRAND FINÁLE 

CZECH DANCE MASTERS 2017 v Průmyslovém paláci Holešovice. 

6. 

  

USNESENÍ:  

US/PR/17/02/28/014 

Prezidium schvaluje výši vstupného na Grand finále Praha 2017 takto:  

Základní jednodenní - 200,- Kč,  

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

Čtyřdenní ČT - NE 600,- Kč.  

- Schváleno - 

7. 

  

USNESENÍ:  

  

  

US/PR/17/02/28/015 

Prezidium neschvaluje nové věkové rozpětí pro MINI a zachovává i pro další sezóny stávající stav 

věkové kategorie MINI. 

- Schváleno - 

         

Prezidium CDO bylo seznámeno se zprávou z Adjudication committee IDO – Sarajevo 1/2017. 

8. 

  

USNESENÍ:  

US/PR/17/02/28/016 

Prezidium schvaluje Jiřího Paulů jako delegáta na meeting AGM/ADM pro rok 2017. 

- Schváleno - 
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9. 

 

  

USNESENÍ:  

US/PR/17/02/28/017 

Prezidium schvaluje Nominační principy na mezinárodní soutěže IDO dle přílohy s tím, že na 
soutěže IDO SÓLO, DUO, MALÁ SKUPINA DISCO DANCE A HIP HOP v roce 2017 bude pro 
postup z žebříčku směrodatné řádné členství k datu 6. 2. 2017, kdy byl žebříček zazálohován, 
protože probíhaly první nominace mezinárodním úsekem dle v té době platných Nominačních 
principů na mezinárodní soutěže IDO. 
- Schváleno - 

10. 

  

USNESENÍ:  

US/PR/17/02/28/018 

 Prezidium schvaluje princip nominací na soutěže roku 2017 IDO EUROPEAN BALLET, 
JAZZ, MODERN AND CONTEMPORARY CHAMPIONSHIPS 2017 – 5.– 8.6.2017, IDO 
EUROPEAN TAP CHAMPIONSHIPS 2017 – 9.–10.6.2017, IDO EUROPEAN HIP HOP, BREAK 
DANCE AND ELECTRIC BOOGIE CHAMPIONSHIPS 2017 – 14.–18.6.2017, IDO WORLD 
DISCO DANCE & DISCO FREESTYYLE CHAMPIONSHIPS – 22.–25.6.2017 takto:  

1)ME BALLET, JAZZ, MODERN AND CONTEMPORARY – Nominace na sóla, dua, 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).  
2.)ME TAP DANCE - 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. 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 HIP HOP – 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 IDO HIP HOP nebo produkce. 
Ten, kdo bude chtít být do nominace zahrnut, musí do 8. 5. 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).  
4)MS 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 15. 5. 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). 

Schváleno. 

 

     Termín dalšího jednání prezidia je stanoven na 13. 6. 2017.   

     Prezidium bylo ukončeno 28. 02. 2017 v 12,55 h. 

         

 

                      Eva Vlková                                                                                                       David Nováček  


