FINANČNÍ ŘÁD
Czech Dance Organization, o. s. (dále CDO)

Čl. I.
PRÁVNICKÝ SUBJEKT
1.) Finanční řád se vztahuje na všechny formy a druhy hospodářské činnosti právnické osoby Czech
Dance Organization, o. s. (dále jen CDO).
2.) Ustanovení finančního řádu jsou závazná pro všechny členy CDO.

Čl. II.
PŘÍSPĚVKY ČLENŮ
1.) Individuální řádní členové CDO platí roční členský příspěvek na období od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014
2.) Kolektivní řádní členové CDO platí roční členský příspěvek na období od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014, a
to pouze společně s platbou ročního členského příspěvku na stejné období individuálního řádného
člena odpovědného zástupce tohoto kolektivního člena.
3.) Výši členských příspěvků schvaluje Prezidium CDO.
4.) Platba členských příspěvků se provádí od 1. 8. 2013 do 31. 7. 2014
5.) Platby členských příspěvků řádného člena musí být opatřena průvodními údaji, tj.:
5. 1.) u nových individuálních členů CDO a nových kolektivních členů CDO:
a) u individuálních členů: jméno a příjmení, adresa a rodné číslo, datum a způsob platby, emailový
kontakt, podpis člena, u osob mladších 15 let podpis zákonného zástupce a souhlas se zpracováním
osobních údajů dle zákona 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
b) u kolektivních členů: název, sídlo, IC, emailový kontakt, datum a způsob platby.
5. 2.) u evidovaných členů CDO:
Evidovaný člen CDO nebo evidovaný kolektivní člen CDO musí společně s platbou členského příspěvku
označit tuto platbu některým z povinných údajů čísla variabilního symbolu pro evidenci plateb příspěvků:
a) rodným číslem nebo
b) identifikačním číslem člena CDO nebo
c) číslem faktury vystavené CDO.
6.) Roční členský příspěvek:
a)
b)
c)

Individuální řádný člen
Kolektivní řádný člen
Individuální řádný člen –
hostování

300,- Kč
1.200,- Kč
300,- Kč

7.) Členské příspěvky se platí na účet CDO hotově, složenkou nebo převodem současně s vyřizováním
registrací.
8.) V případě, kdy byl již uhrazen roční členský příspěvek, není nárok na jeho vrácení.
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Čl. III.
STARTOVNÉ A ODVODY STARTOVNÉHO PŘI SOUTĚŽÍCH POŘÁDANÝCH PODLE
KALENDÁŘE SOUTĚŽÍ CDO, POPLATEK ZA PŘIHLÁŠENÍ A ODHLÁŠENÍ
SOUTĚŽNÍCH JEDNOTEK NA SOUTĚŽ CDO SEKRETARIÁTEM CDO
1.) Startovné pro řádné členy CDO na soutěžích CDO je stanoveno na 100,- Kč za každou disciplínu a
osobu (s výjimkou bodu III. 3.).
2.) U soutěží, které nejsou otevřeny pouze pro řádné členy CDO je pak startovné pro ostatní stanoveno
na 200,- Kč za každou disciplínu a osobu (s výjimkou bodu III. 3.), když 50 % takto vybraného
startovného odvádí organizátor na účet CDO.
3.)
Pro všechny disciplíny sólo a duo, které jsou od prvního kola soutěže tančeny “na vlastní hudbu“ je
pak startovné pro řádné členy CDO stanoveno na 200,- Kč za každou disciplínu a osobu, pro ostatní je
stanoveno na 300,- Kč za každou disciplínu a osobu
4.)
Přihlášení (registrace) a odhlášení soutěžních jednotek na soutěž CDO sekretariátem CDO je
zpoplatněno pro soutěžní jednotky dle soutěžního řádu CDO s max. počtem 10 tanečníků (např. sólo,
duo, malá skupina atd.) částkou ve výši 20,- Kč za každou přihlášenou nebo odhlášenou soutěžní
jednotku, pro ostatní soutěžní jednotky (např. formace, produkce atd.) pak ve výši 200,- Kč za každou
přihlášenou nebo odhlášenou soutěžní jednotku.
Tento poplatek se platí na účet CDO hotově, složenkou nebo převodem současně se žádostí o přihlášení
nebo odhlášení soutěžních jednotek na soutěž CDO.
5.) Přihlášení tzv. “na místě“, tedy v den konání soutěže sčitatelským týmem soutěže, je možné pouze 1
hodinu před oficiálním zahájením soutěže s výjimkou MČR ligy DD, HH v případě, že by to vedlo
k nutnosti zavést kvalifikační kolo, a je zpoplatněno částkou 1500,- Kč za každou takto přihlášenou
soutěžní jednotku.
Tento poplatek se platí v hotovosti sčitatelskému týmu soutěže současně s žádostí o přihlášení
soutěžních jednotek na soutěž. Tento poplatek bude rozdělen mezi sčitatelský tým a CDO v poměru 300,Kč sčitatelský tým, 1200,- Kč CDO.

Čl. IV.
PLATBY PŘI SOUTĚŽÍCH VYHLAŠOVANÝCH IDO
1.) CDO vysílá své členy jako reprezentanty na mezinárodní soutěže vyhlašované IDO. Pro tyto soutěže
je prostřednictvím CDO vybíráno startovné, vyřízení mezinárodní licence a registračního poplatku dle
sazeb IDO. V případě změny sazeb ze strany IDO v průběhu platnosti tohoto finančního řádu, budou tyto
nové sazby automaticky platné i pro členy CDO
2.) Výše poplatků IDO pro období 1. 9. 2013 až 31. 12. 2013 je následující:
15 EUR/osoba/soutěž
a) Startovné na soutěži
5 EUR/osoba/nová licence
b) Vyřízení mezinárodní licence
10 EUR/osoba/kalendářní rok
c) Registrační poplatek
Výše poplatků IDO pro období 1. 1. 2014 až 31. 12. 2014 je následující:
15 EUR/osoba/soutěž
a) Startovné na soutěži
20 EUR/osoba/kalendářní rok
b) Registrační poplatek
3.) V případě, kdy byly poplatky dle bodu 2 již uhrazeny ze strany CDO a nelze je již získat zpět nebo
v případě, že CDO již nemůže odstoupit od platby těchto poplatků, není nárok na jejich vrácení.
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V opačném případě CDO vrátí poplatky na základě písemné žádosti na mezinárodní úsek CDO snížené o
náklady transakce.

Čl. V.
PLATBA SPRÁVNÍHO POPLATKU ZA ORGANIZACI SOUTĚŽÍ
1.)
Prezidium stanovuje poplatek za organizaci soutěže CDO ve výši procentuálního odvodu z celkově
vybrané základní částky startovného na soutěžích pořádaných CDO u všech soutěží v termínu konání od
1. 9. 2013 do 30. 6. 2014. Procentuální odvod poplatku je stanoven z částky startovného hrazené členy
CDO a nečleny ve prospěch organizátora před nebo v průběhu konání soutěže. Určením výpočtu u
nečlenů je startovné již snížené. Procento výše odvodu poplatku organizátora je následující:
Třída soutěže
a)
b)
c)
d)
e)

Třída A
Třída B
Třída C
Třída D
Třída E

% odvodu
0%
4%
8%
12%
15%

2.) Přiřazení třídy soutěže určuje Prezidium CDO. U jednotlivých termínů a druhů soutěží vyhlášených
výběrovým řízením na dané akce konané v období 1. 9. 2013 až 30. 6. 2014, jsou označeny dle Čl. V. bod
1) Finančního řádu CDO.

3.) Prezidium CDO stanovuje kauci žadatele organizátora soutěže Taneční liga 13/14 a na soutěže jaroléto 2014 v termínech září 2013 až červen 2014 na JEDEN SOUTĚŽNÍ DEN následovně:

a)
b)
c)
d)
c)

Třída soutěže

Kauce Liga

Kauce jaro-léto

Třída A
Třída B
Třída C
Třída D
Třída E

0,- Kč
2.000,- Kč
4.000,- Kč
6.000,- Kč
8.000,- Kč

0,- Kč
5.000,- Kč
10.000,- Kč
15.000,- Kč
20.000,- Kč

3.) Úhrada kauce, identifikační znaky a následné vrácení kauce neúspěšným žadatele na organizátora
taneční soutěže CDO, je řešeno ve formuláři "Přihláška žadatele na organizátora soutěží pro výběrové
řízení na soutěž, který schvaluje Prezidium CDO.

Čl. VI.
VZDĚLÁVACÍ AKCE CDO - ŠKOLENÍ, SEMINÁŘE A KONGRESY
1.) CDO pravidelně vypisuje vzdělávací akce CDO určené pro členy CDO a nečleny. Pro tyto akce určuje
minimální výši poplatku:
Pro členy CDO
Pro nečleny
a) Školení
490,- Kč
590,- Kč
b) Semináře
190,- Kč
290,- Kč
Finanční řád CDO platný od 1. 9. 2013
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c)
2.)

690,- Kč

Kongresy

890,- Kč

Druhové určení vzdělávací akce je dána Metodickým pokynem pro školení, semináře a kongresy-

Čl. VI.
PRODEJ ZBOŽÍ A SLUŽEB
1.) CDO zajišťuje prodej výrobků a služeb spojených s činností CDO.
2.) Na zboží CDO určené k prodeji slouží "ceník zboží". Tento ceník je před zahájení platnosti předán
na vědomí Prezidiu CDO.
3.) Na služby CDO určené k pracovním úkonům slouží "ceník služeb". Tento ceník je před zahájení
platnosti předán na vědomí Prezidiu CDO.

Čl. VII.
HONORÁŘE, ODMĚNY ZA PROVEDENÉ PRÁCE A ČINNOSTI
1.) Veškeré činnosti, které orgány CDO zajišťují externě, se provádějí na základě uzavření:
a) pracovněprávního vztahu,
b) smluv o dílo,
c) mandátních smluv,
d)dalších smluv dle zákona,
2.)

Pokud při pracích a činnostech dle odst. 1 druhá smluvní strana nabývá možnosti zacházet s
majetkem CDO, finančními prostředky uležených na bankovních účtech nebo pokladnách, musí být
současně s uzavřením vztahu
a) dle odst.1a) uzavřena písemně dohoda o hmotné odpovědnosti,
b) dle odst.1b), c) včleněna do této smlouvy hmotná odpovědnost za majetek CDO.

3.) Směrnice pro úhradu nákladů popisují přesné odměňování a způsob úhrady.

Čl. VIII.
SMĚRNICE PRO ÚHRADU NÁKLADŮ CDO
1.) Prezidium CDO schvaluje směrnici pro úhradu nákladů určených pro vnitřní potřeby CDO.
2.) Směrnice pro úhradu nákladů stanovuje výši úhrady nákladů cestovních náhrad, diety, honoráře,
zahraniční úhrady, ubytování, honoráře atd.

Čl. VIII.
INFORMACE O EKONOMICKÉ BILANCI
1. Manažer ekonomického úseku CDO k datu řádného jednání Prezídia CDO sestavuje přehled příjmu a
vydání celého CDO za uplynulé období a seznamuje prezidium CDO na jeho nejbližším zasedání
s celkovou ekonomickou situací CDO
2. Manažer ekonomického úseku CDO do 30. 11. 2010 sestavuje uzávěrku hospodaření celého CDO za
uplynulý hospodářský rok a předkládá ji ke schválení prezidiu a na vědomí kontrolní komisi CDO
Schválenou uzávěrku pak zveřejňuje prostřednictvím oficiálních webových stránek CDO.
3. Účetní uzávěrka je schvalována finančním poradcem.
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4. Manažer správního úseku CDO provádí jednotlivé platby pouze do výše 100.000,- Kč, pokud není
úhrada nákladů předmětem investičního záměru schváleného rozpočtu CDO
5. Mezinárodní úsek CDO provádí platby poplatků IDO dle §4.

Čl. IX.
HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST
1. Hospodářská činnost se provádí na běžných účtech spravovaných Prezidentem CDO
2. Pro centrálně prováděné činnosti, národní reprezentační tým a pro jednotlivé divize mohou být zřízeny
další účty či podúčty.

Čl. X.
NÁKLADY NA ČINNOST ORGÁNŮ CDO
1. Z prostředků na účtu CDO (centrálně prováděné činnosti) jsou hrazeny zejména:
a) činnost prezidia CDO, všech úseků CDO a manažerů, kontrolní komise CDO, komisařů a členů
odborných komisí CDO
b) vedení účetnictví, právní a daňové poradenství
c) vedení centrální členské evidence
d) vedení kalendáře akcí a centrální soutěžní evidence
e) vydávání členských průkazů
f) vzdělávací akce pro vedoucí kolektivů, trenéry, porotce a funkcionáře
g) vydávání dokumentů CDO
h) vydávání interních tiskových materiálů a správa internetových stránek CDO, prezentace v
médiích a další prezentační akce
i) zajišťování národních soutěží
j) zajišťování mezinárodních soutěží
k) jednání se státními orgány a jinými organizacemi,
l) další činnosti dle rozhodnutí Prezidia CDO a Výkonné rady CDO

Čl. X.
KONTROLY A REVIZE
Revize a kontroly hospodaření a hospodářských činností řeší Statut kontrolní a revizní komise.

Čl. XI.
ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
1.) Tento finanční řád byl schválen Prezidiem CDO dne 5. 9. 2013 usnesením číslo US/PR/13/09/05/23.
Tímto dnem nabývá platnosti i účinnosti.
2.)

Tento Finanční řád CDO nahrazuje Finanční řád schválený Prezidiem dne 9. 1. 2013

3.)

Úprava tohoto Finančního řádu proběhla šest krát a tato změna je v pořadí již sedmá.
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