
Jak si prodloužit členství v CDO 
 

Byli váš taneční klub v předchozích letech již evidován v naší databázi a máte své přihlašovací údaje? 
Pokud je Vaše odpověď ANO, je tento dokument určen právě Vám.  

 
Pokud je odpovědí NE, potřebujete členství v CDO vyřídit nově, přejděte prosím na pokyn pro novou 

evidenci. 
 

POSTUP: 
Po zobrazení stránek CDO 
www.czechdance.org – 
úvodní strana, si v liště v 
horní části zvolíte hned 
první ikonku - „Zámeček“.  

 

Budete ihned přesměrováni do 

našeho digitálního registračního 

systému.  

Máte již připravené své přihlašo-

vací údaje pro vstup do systému, 

které vyplníte přes tlačítko 

„PŘIHLÁSIT“. 

 

     Pro taneční kolektivy, které jsou již z předchozích let v naší databázi zaevidovány, máme několik novinek!  

Nabízíme vám možnost zadat do žádosti o prodloužení i nové členy, či nečleny vedené v DNS.  

Dále také možnost zadání fakturační adresy a připomene vám vygenerování přihlášek pro řádné členy  

prostřednictvím databáze. Vše si popíšeme pomocí obrázků níže. 

 

http://www.czechdance.org/


Po zalogování do systému 

CDO vstoupíte do prostředí 

registrací. V menu nalevo 

označíte kolonku 

„Kolektivy“ - první shora. V 

sekci Kolektivy se vám  

zobrazí informační řádek s 

názvem vašeho tanečního 

kolektivu, po zvolení tlačítka 

„Zobrazit“ vstupujete dále 

do vašeho kolektivu.  

 

 

Nyní se Vám zobrazí detail  
kolektivu. V levém sloupci 
označte  
„Prodlužování členství“.  
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Vyberte „Nová žádost“ 

 



Zde se vám zobrazí stránka se sezna-
mem všech vašich členů. Vysvícený 
čtvereček a tedy možnost zaškrtnutí 
je u vždy u osob, které splňují mož-
nost zadání, tedy jsou evidovanými 
členy nebo jako nečlenové mají uve-
deno rodné číslo. Nečleny s datem 
narození není možné do žádosti za-
dat. 
U vaší první žádosti v sezóně, je po-
vinně označeno pole pro vyřízení a 
uhrazení tanečního kolektivu a jeho 
zástupce.  

Navedení  nového člena, případně úpra-

vu data narození a přidání koncovky 

rodného čísla provedete v sekci 

„Členové“. 

Po zadání již můžete  

zadávat nové členy. 

 

 

 

Věnujte prosím patřičnou  

pozornost bezchybnému zadání jmé-

na, příjmení, data narození a pohlaví 

vašeho tanečníka. Po uložení vám již 

nebude dána možnost úpravy. Tu v pří-

padě potřeby provede správní úsek.  

Nezbytné je také zaškrtnutí kolonky 

„Typ členství v kolektivu“. Vám je na-

bízena jediná možnost a tou je nečlen. 

Ostatní kolonky jsou nepovinné a je te-

dy jen na všem zvážení jejich vyplnění. 

Po správném zadání chybí jen poslední 

krok a tím je „ULOŽIT“. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

V případě, že potřebujete u již navede-

ného tanečníka změnit datum narození 

a nahradit jej rodným číslem, klikněte v 

detailu člena na tlačítko „upravit“.  

Poté je vám nabídnuta možnost zadání 

koncovky rodného čísla.  

V případě, kdy se objeví hláška, že jde o 

chybný formát rodného čísla, je vámi 

zadávaný formát RČ nesprávný a bude 

nutné zajistit formát správný. 

Po doplnění koncovky zadejte uložení a 

váš člen je připraven k zadání do žádosti 

o prodloužení. 

!! Upozornění !!  

Datum narození i rodné číslo je možné 

zadat vedoucím klubu pouze jednou a 

nelze jej tedy měnit. Dbejte tedy o to, 

aby zadané údaje byly správné. 

Pokud i přesto zjistíte chybu, kontaktujte 

prosím správní úsek. 

 
Nyní, když máme připraveny všechny 
tanečníky, které chceme zadat do žá-
dosti připraveny, můžeme se vrátit k 
samotné žádosti. 
 
Zde jsou nyní všechny čtverečky u  
požadovaných členů „vysvíceny“ a vy 
můžete pokračovat ve výběru členů, 
kterým chcete pro tuto soutěžní sezónu 
řádné členství vyřídit, tedy zaškrtnete 
vybrané. 

V případě, že se vám vše povedlo,  
kliknete na žlutě označené pole 
„ULOŽIT“. 

 

 

 

 



Žádost o prodloužení je možné dle 

potřeby upravovat, tedy není zcela 

nutné zadat vaše tanečníky najed-

nou. 

V případě, že bude třeba uloženou 

žádost o prodloužení upravit a klikně-

te na tlačítko zobrazit. 

 

 

 

 

 

 

 

Následuje další tlačítko „Upravit“. 

Nyní můžete provádět úpravy dle 

postupu popsaného níže. 

Úpravy je možné provádět do doby, 

než provedete platbu členství.  

Úhradu provádíte na  

základě faktury, která je vám k dis-

pozici pro vygenerování. K platbě 

uveďte uvedený variabilní symbol. 

Ten je samozřejmě uveden také ve faktuře. 

 

 

 

!! Upozornění !!  

v období, kdy již máte jednu žádost v procesu schvalování, není možné zakládat žádost 

novou. Proces schvalování ovlivníte pouze vy a to rychlostí provedení platby, případně 

zasláním přihlášek pro nové tanečníky! 



  

Závěrem si popíšeme možný proces vygenerování přihlášek řádných členů z databáze. Tato možnost vám 

ulehčí práci s  vyplněním  přihlášek a vy je tak po vytištění budete mít připraveny k samotnému podpisu. 

Nyní se tedy vrátíme do sekce čle-

nové, kde se po vygenerování 

zobrazí abecedně seřazený se-

znam všech vašich tanečníky.  

Vzhledem k tomu, že nyní potřebu-

jeme pracovat pouze s tanečníky, 

kteří jsou prozatím vedeni jako 

nečlenové, přejdeme na kolonku 

„Typ členství v kolektivu“. 

V roletce vybereme Nečlen,  

a dáme Vyhledat. 

 

 

Tímto krokem se vám zobrazí se-

znam vašich nečlenů a může dojít 

k vygenerování požadovaných při-

hlášek. To však také jen za před-

pokladu, že je tanečník veden v 

databázi se svým rodným číslem. 

V seznamu zaškrtneme vybraná 

jména a přejdete na kolonku 

„Zaškrtnuté“ a z roletky vyberete 

možnost „Přihláška člena“ 

 

 

 

Posledním krokem je schválení 

provedené operace a vyplněné 

přihlášky se ve formátu PDF gene-

rují do vašeho počítače a po jejich 

vytištění jsou připraveny k podpi-

su :-). 

 

 

   

 

 

 



 

Zdá se vám, že je to spousta informací a vše je moc složité? Informací je opravdu hodně, ale pokud si  

systém vyzkoušíte, zjistíte, že nic není složité, jak se na první pohled zdá :-) 

Tak ještě poslední informace a můžete jít na to :-) 

Přihlášky pro nové členy najdete také na webu www.czechdance.org, horní lišta, info servis, správní úsek a  

přihlášky do CDO. 

 

 

 

Vyplněné a podepsané přihlášky je možné zaslat  

- naskenované emailem: 

spravniusek@czechdance.org 

- poštou: 

Czech Dance Organization, z. s. 

Ohradské nám. 7 

155 00 Praha 

Na základě tohoto variabilního symbolu /číslo klubu či vygenerovaný VS z prodloužení/ provádíte platbu ve  

prospěch účtu CDO: 

Komerční banka: 43-1240750227/0100  

V případě, že vám nebude cokoli jasné, neváhejte mne kontaktovat, těším se na vaše dotazy: 

 

Monika Müllerová, spravniusek@czechdance.org, tel: 773 997 053,  www.czechdance.org 

 

V sekci přihlášky je pak možné zvolit ze dvou druhů přihlášek pro řádné členy: 

 přihláška  -  individuální  -  hromadná /můžete využít pro hromadné podepsání, např. na tréninku/ 

 Přihláška  -  individuální  - jednotlivá  /můžete využít např. pro rozdání tanečníkům domů/ 

Výběr přihlášky je zcela na vás, pro správní úsek je nepodstatné, kterou formu si vyberete, přihlášky můžete  

i kombinovat. 

http://www.czechdance.org/

