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ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Článek 1
Název, sídlo a působnost spolku
1. Czech Dance Organization, z. s. (dále jen „CDO") je zapsaným spolkem ve smyslu zákona č.89/2012
Sb. Občanský zákoník v platném znění (dále jen „NOZ"). Místo vypsaného názvu lze použít rovněž
zkrácené názvy CDO, z. s. nebo CDO, které jsou rovnocennými názvy s názvem vypsaným.
2. CDO je nepolitická a nezisková organizace.

3. Sídlo CDO je na adrese Ohradské náměstí 1628/7, 155 00 Praha 5

4. CDO působí na území České republiky.

Článek 2
Účel spolku
1. CDO je spolkem dětí a mládeže ve smyslu definice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
2. CDO je samosprávným a dobrovolným svazkem členů založeným za účelem vytváření podmínek
pro popularizaci a rozvoj tance ve všech jeho podobách a jako prostředku pro smysluplné využití
volného času a rozvoje estetického cítění dětí a mládeže, a to ve formě uměleckého vyjádření, stejně
jako ve formě vrcholného sportovního výkonu.
3. CDO je spolkem provozujícím veřejně prospěšnou činnost.
4. Pravidelnou soutěžní činností, metodickou, organizační i hospodářskou podporou vytváří CDO
prostředí pro masové zapojení zájemců o rekreační formu tance i pro dosažení nejvyšší sportovněumělecké úrovně nejlepších jednotlivců a kolektivů.

Článek 3
Činnost spolku
1. Hlavní činností CDO je metodicky a organizačně podporovat rozvoj tance, organizovat sportovní a
kulturní činnosti s cílem prezentovat, podporovat a hájit zájmy svých členů a prosazovat jejich
oprávněné požadavky.
2. Za tímto účelem CDO usiluje o:
a) vytvoření prostoru pro vhodné využívání volného času zájemců o tanec, a tím zajištění široké
základny zejména v kategoriích dětí a juniorů
b) zajištění špičkové úrovně českého tance v mezinárodním měřítku
c) výchovu dětí a mládeže prostřednictvím tanečního oboru
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3. K podpoře hlavní činnosti a k hospodárnému využití spolkového majetku může CDO vyvíjet i
vedlejší hospodářskou činnost, tj. může svým jménem provozovat obchodní, reklamní nebo
obdobnou činnost, vstupovat do obchodních vztahů a může pro tyto účely zakládat jiné právnické
osoby.

Článek 4
Hlavní úkoly spolku
1. CDO pro zajištění účelu spolku plní tyto hlavní úkoly:
a) vytváří a rozvíjí potřebnou organizační strukturu,
b) vytváří a rozvíjí systém soutěží,
c) vytváří a rozvíjí systém metodického vedení, vzdělávání a organizace ve vlastní odborné činnosti tanečním oboru (tanečníci, trenéři a porotci),
d) vytváří a rozvíjí systém metodického vedení, vzdělávání a organizace aktivu funkcionářů a
organizátorů soutěží,
e) vytváří a zajišťuje činnost státní reprezentace v tanci,
f) spravuje vlastní a svěřený hmotný majetek a práva.
2. CDO v zájmu sdružených tanečníků a kolektivů:
a) se podle svých možností podílí na vytváření ekonomické základny pro provádění tance,
b) zabezpečuje, prosazuje a chrání společné zájmy a práva, dbá, aby nebylo omezováno plnění
společných úkolů, a zajišťuje součinnost sdružených kolektivů,
c) poskytuje metodickou pomoc při vzniku a činnosti tanečních kolektivů,
d) vydává interní digitální nebo tiskové materiály.
3. K vytváření legislativních a ekonomických podmínek CDO spolupracuje:
a) s orgány státu a s orgány samosprávy krajů, měst a obcí,
b) s jinými zájmovými seskupeními a organizacemi v oblasti kultury a sportu,
c) se zahraničními a mezinárodními organizacemi v oblasti kultury a sportu.

Článek 5
Sdružování v CDO
1. CDO je dobrovolným spolkem tanečníků a kolektivů, kteří se věnují tanci.
2. CDO je spolkem otevřeným pro všechny tanečníky a kolektivy, kteří se chtějí podílet na jeho
činnosti, naplňovat a spoluvytvářet jeho poslání a cíle.
3. CDO respektuje právo sdružených tanečníků a kolektivů sdružovat se v jiných zájmových
seskupeních, spolcích či organizacích.
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ČÁST DRUHÁ
ČLENSTVÍ
Článek 1
Členství a jeho formy
1. Členem CDO se může stát každá fyzická nebo právnická osoba, která:
a) má o práci v CDO zájem,
b) souhlasí s posláním CDO,
c) chce se aktivně podílet na plnění úkolů CDO,
d) zaváže se dodržovat stanovy, dokumenty a závazná usnesení orgánů CDO,
e) podá písemnou přihlášku (za nezletilého písemnou přihlášku podá jeho zákonný zástupce).
2. Členství v CDO je individuální, kolektivní a přidružené.
3. Individuální členství v CDO je řádné, evidované, krátkodobé nebo čestné. Individuální členství
představuje členství fyzické osoby.
4. Kolektivní členství v CDO je členství tanečních kolektivů, které sdružují individuální členy, a může
být řádné nebo evidované. Odpovědným zástupcem kolektivního člena je jeden z individuálních
řádných členů kolektivního člena, kterého určí statutární zástupce kolektivního člena. V případě, že
kolektivní člen nemá statutárního zástupce, rozhodne o určení odpovědného zástupce prostá většina
individuálních členů kolektivního člena. Taneční kolektivy mohou sdružovat i nečleny CDO.
5. Řádné individuální a/nebo kolektivní členství v CDO vzniká podáním řádně vyplněné přihlášky člena
do CDO a zaplacením členského příspěvku. Podmínkou vzniku řádného členství v CDO je podání
řádně vyplněné přihlášky člena do CDO a zaplacení členského příspěvku. Žadatel zodpovídá za
správnost, úplnost a pravdivost údajů uvedených v přihlášce. Řádné členství nemůže vzniknout
podáním řádně vyplněné přihlášky člena do CDO a zaplacením členského příspěvku v případě, že byl
člen v minulosti z CDO vyloučen.
O přijetí přihlášky řádného člena, který byl v minulosti z CDO vyloučen, může rozhodnout pouze
Valná hromada CDO.
V přihlášce individuálního člena je uvedena také příslušnost k tanečnímu kolektivu. V případě, že
v přihlášce není uvedena příslušnost k tanečnímu kolektivu, stává se individuální člen členem bez
klubové příslušnosti.
Práva řádného člena: část druhá, článek 2, odstavec 1, písmena a,b,c,d,e,f,g,h,i těchto stanov.
Povinnosti řádného člena: část druhá, článek 2, odstavec 2, písmena a,b,c,d těchto stanov.
6. Evidované individuální a/nebo kolektivní členství v CDO vzniká automaticky vypršením doby, po
kterou má řádný člen zaplacený členský příspěvek řádného člena. Vznikem evidovaného členství
zaniká automaticky řádné členství individuálního nebo kolektivního člena. Evidované členství zaniká
automaticky vypršením doby 12 měsíců od jeho vzniku. Evidovaný člen v průběhu této doby může
zaplacením členského příspěvku řádného člena obnovit své řádné členství, čímž jeho evidované
členství automaticky zaniká.
Práva evidovaného člena: část druhá, článek 2, odstavec 1, písmena a,b,c,g těchto stanov.
Povinnosti evidovaného člena: část druhá, článek 2, odstavec 2, písmena a,d těchto stanov.
7. Krátkodobé individuální členství v CDO vzniká automaticky přihlášením na soutěž CDO a
zaplacením členského příspěvku krátkodobého člena. Podmínkou vzniku krátkodobého členství
v CDO je přihlášení na soutěž CDO a zaplacení členského příspěvku krátkodobého člena. Žadatel
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zodpovídá za správnost, úplnost a pravdivost údajů uvedených v přihlášce na soutěž. Krátkodobé
členství vzniká na dobu konání soutěže CDO, na kterou je člen přihlášen. Krátkodobé členství může
vzniknout vícekrát v průběhu každého roku.
V přihlášce krátkodobého člena na soutěž CDO je uvedena také příslušnost k tanečnímu kolektivu.
V případě, že v přihlášce není uvedena příslušnost k tanečnímu kolektivu, stává se krátkodobý člen
členem bez klubové příslušnosti.
Práva krátkodobého člena: část druhá, článek 2, odstavec 1, písmena b,g těchto stanov.
Povinnosti krátkodobého člena: část druhá, článek 2, odstavec 2, písmena a,b,d těchto stanov.
8. Zvláštní formou individuálního řádného členství je čestné členství. Čestné členství v CDO může za
zvláštní zásluhy o činnost CDO nebo rozvoj tance udělit Prezidium CDO 2/3 většinou všech hlasů.
Čestné členství je osvobozeno od platby členských příspěvků.
Práva čestného člena: část druhá, článek 2, odstavec 1, písmena a,b,c,d,e,f,g,h,i těchto stanov.
Povinnosti čestného člena: část druhá, článek 2, odstavec 2, písmena a,c,d těchto stanov.
9. Přidružené členství je členství právnické osoby, se kterou CDO uzavřelo smlouvu o přidružení za
účelem a za podmínek v této smlouvě specifikovaných. Smlouva nabývá účinnosti po jejím schválení
Prezidiem CDO, přičemž ke schválení je zapotřebí 2/3 většiny všech hlasů. Přidružené členství zaniká
za podmínek uvedených v této smlouvě.
10. Členství v CDO zaniká také:
a) písemným oznámením člena,
b) vyloučením, porušil-li člen hrubým způsobem stanovy CDO nebo jiným způsobem vážně ohrozil
dobré jméno a plnění poslání CDO, přičemž o vyloučení rozhoduje Prezidium 2/3 většinou všech
hlasů.
c) úmrtím člena,
d) zánikem CDO.

Článek 2
Práva a povinnosti členů
1. Práva členů CDO:
a) účastnit se podle svých zájmů činnosti CDO,
b) zúčastňovat se soutěží pořádaných, vyhlašovaných nebo schválených CDO,
c) být informován o akcích a činnosti CDO,
d) být zván na porady všech orgánů CDO, kterých je členem, nebo orgánů, na jejichž jednání byl
delegován, účastnit se na nich projednávání všech otázek, volit a hlasovat v těchto orgánech CDO.
e) obracet se na kterýkoli orgán CDO s dotazy, připomínkami, podávat návrhy na zlepšení práce CDO,
uplatňovat právo kritiky a dialogu na půdě CDO,
f) získávat za případné členské ceny tiskový a jiný materiál CDO, být zvýhodněn při akcích CDO a
využívat všech dalších výhod, které členství v CDO poskytuje,
g) podílet se, je-li k tomu vyzván, na práci pro orgány CDO nebo v komisích CDO a při organizování a
zajišťování činnosti CDO,
h) odvolat se proti rozhodnutí kteréhokoli orgánu CDO (s výjimkou rozhodnutí Valné hromady CDO)
i) být volen do všech orgánů CDO po dosažení věku 18 let. Člen po dovršení 15 let může být krajskou
sekcí zvolen jako delegát valné hromady, avšak pouze za předpokladu, že svůj mandát předá plnou
mocí jinému delegátu své krajské sekce, který již dovršil 18 let.
2. Povinnosti členů CDO:
a) dodržovat stanovy a ostatní dokumenty CDO i usnesení příslušných orgánů CDO a dbát dobrého
jména CDO,
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b) platit členské příspěvky CDO ve stanovené výši a ve stanoveném termínu,
c) oznamovat příslušné evidenci všechny změny v identifikačních údajích.
d) podle svých sil, schopností a možností přispívat k činnosti CDO a pracovat pro rozvoj CDO.
3. Členům CDO, kteří úspěšně pracují a dosahují mimořádných výsledků v činnosti CDO i mimo ni při
dalším zvyšování úrovně tance, může Prezidium CDO rozhodnout o udělení odměny. Odměny je
možno udělit i nečlenům CDO, pokud významně přispívají k rozvoji CDO a tance vůbec.
4. Za porušení stanov a ostatních dokumentů CDO může Prezidium CDO rozhodnout o udělení trestu
členům CDO.
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ČÁST TŘETÍ
ZÁSADY ŘÍZENÍ A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
Článek 1
Zásady řízení CDO
1. Veškerá jednání orgánů CDO na všech úrovních se řídí demokratickými principy a zásadami.
2. Volby orgánů se provádějí podle vnitřních směrnic CDO schválených Prezidiem CDO.

Článek 2
Dokumenty CDO
1. Dokumenty CDO jsou závazné pro všechny členy a orgány CDO a jsou podle stupně jejich
důležitosti rozděleny do 3 úrovní:
- 1. úroveň (nejvyšší) - dokumenty národních a mezinárodních organizací, jejichž je CDO členem, nebo
které uznalo jako svůj nadřízený orgán v určité oblasti své činnosti.
- 2. úroveň - dokumenty, které navrhuje prezidium CDO a schvaluje Valná hromada CDO, a to včetně
veškerých změn. Tyto dokumenty řeší všechny otázky, které mají zásadní důležitost a dlouhodobou
platnost.
- 3. úroveň - dokumenty, jejichž návrh i schvalování jsou v kompetenci prezidia CDO.
2. Dokumenty úrovně 2-3 jsou označovány jako základní dokumenty CDO.
3. Základní dokumenty CDO (s uvedením stupně jejich důležitosti) jsou:
a) Stanovy CDO (2)
b) Statut Kontrolní a revizní komise CDO (2)
c) Organizační schéma CDO (3)
d) Finanční řád CDO (3)
e) Soutěžní řád CDO (3)
4. Pokud je dokument nižšího stupně důležitosti v rozporu s dokumentem vyššího stupně důležitosti,
je neplatná pouze ta jeho část, která nerespektuje dokument vyššího stupně důležitosti.
5. Všechny dokumenty CDO musí být zveřejněny, tzn. musí být s nimi prokazatelně seznámeni všichni
řádní a evidovaní členové CDO. Tato podmínka se považuje za splněnou, pokud jsou zveřejněny na
oficiálních internetových stránkách CDO nebo rozeslány elektronickou poštou na oficiální
elektronické adresy odpovědných zástupců kolektivních členů a individuálním členům bez klubové
příslušnosti v příslušné evidenci.
6. Dokumenty přijímané valnou hromadou nebo krajskou konferencí nabývají platnosti okamžikem
schválení těmito orgány. Ostatní dokumenty nabývají platnosti dnem přijetí příslušným orgánem.

Článek 3
Organizační struktura CDO
1. Organizační struktura je rozdělena na:
a) základní organizační tvořenou krajskými sekcemi a Prezidiem CDO s Prezidentem a 1.
viceprezidentem.
b) Hospodářskou organizační strukturu, která řeší veškeré hospodářské a evidenční činnosti a ve
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vztahu k základní organizační struktuře vystupuje jako obslužná. Základním principem práce v této
struktuře je osobní odpovědnost a přesná služební hierarchie. Je tvořena úseky CDO s jejich
sekretariáty.
c) odbornou organizační strukturu tvořenou odbornými komisemi.
d) kontrolní a revizní komisi, která provádí veškerou kontrolní a revizní činnost.
2. Organizační strukturu CDO upřesňuje Organizační schéma CDO.
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ČÁST ČTVRTÁ
ORGÁNY CDO
Článek 1
Orgány CDO
1. Nejvyšším orgánem CDO je Valná hromada CDO.
2. Statutárním orgánem CDO je Prezident CDO.
3. Dalšími orgány jsou:
a) Prezidium CDO
b) Výkonná rada CDO
c) Kontrolní a revizní komise CDO
d) Krajské konference a předsedové krajských sekcí

Článek 2
Valná hromada CDO
1. Valné hromady CDO se zúčastňují zástupci krajských sekcí - delegáti, kteří byli řádně nominováni
kolektivními členy, popř. zvoleni na krajských konferencích, dle metodického pokynu přijatého
Prezidiem CDO. Delegát může být zastoupen zmocněncem na základě řádné plné moci, zmocněnec
však musí být řádným členem CDO a v době konání Valné hromady musí dovršit věku minimálně 18
let. Způsob zplnomocnění stanovuje Prezidium CDO. Valné hromady se dále účastní členové Prezidia
CDO, kontrolní a revizní komise CDO, čestní členové CDO a pozvaní hosté.
2. Valná hromada CDO se může konat jako řádná nebo mimořádná.
3. Řádnou valnou hromadu CDO je Prezident CDO povinen svolat jednou za 2 roky. Nesvolá-li
Prezident CDO Řádnou valnou hromadu v řádném termínu, svolá Řádnou valnou hromadu Prezídium
CDO.
4. Mimořádnou valnou hromadu CDO je povinen Prezident CDO svolat, požádá-li o její svolání více
než 1/3 členů Prezídia CDO nebo alespoň 1/2 procentuální váhy hlasů Prezidia CDO, a to nejpozději
do 3 kalendářních měsíců. Mimořádnou valnou hromadu je povinen Prezident CDO vypsat, požádá-li
o její svolání více než 1/3 individuálních řádných členů CDO. Nevypíše-li Prezident CDO mimořádnou
valnou hromadu do 30 - ti dnů od doručení oprávněného (viz výše) podnětu k jejímu svolání, může
ten, kdo podnět podal, vypsat mimořádnou valnou hromadu sám.
5. Valné hromadě CDO přísluší rozhodovat o veškeré činnosti CDO. Do výlučné působnosti valné
hromady CDO náleží:
a) schvalování dokumentů CDO 2. úrovně důležitosti,
b) volba, resp. odvolání Prezidenta, 1. viceprezidenta a Kontrolní a revizní komise CDO,
c) schvalování zprávy o činnosti a hospodaření CDO za uplynulé období,
d) projednávání a schvalování zásad a programu další činnosti CDO, včetně finančního plánu,
e) rozhodnutí o opravných prostředcích členů či orgánů CDO
f) rozhodnutí o řádném členství v minulosti vyloučených členů CDO
6. Mimořádné valné hromadě CDO přísluší rozhodovat pouze o věcech, které vedly ke svolání
mimořádné valné hromady.
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7. Funkční období orgánů volených valnou hromadou CDO je do příští řádné Valné hromady nebo do
mimořádné Valné hromady s programem volby těchto orgánů.
Pokud Valná hromada CDO s programem volby Prezidenta, 1. viceprezidenta a Kontrolní a revizní
komise CDO některé tyto nezvolí, prodlužuje se funkční období nezvolených orgánů těm stávajícím
do doby další Valné hromady s programem volby, která musí být svolána do 3 měsíců po
předcházející Valné hromadě.

Článek 3
Prezidium CDO
1. Prezidium CDO je nejvyšším řídícím orgánem CDO v období mezi valnými hromadami CDO.
2. Prezidium CDO tvoří Prezident, 1. viceprezident a předsedové krajských sekcí (viceprezidenti).
Prezidium je usnášeníschopné za účasti 2/3 většiny svých členů, nebo 2/3 procentuální váhy hlasů.
Prezidium přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou celkového počtu hlasů, pokud není řečeno
stanovami jinak. Hlasovací systém v prezidiu je založen na procentuální váze hlasů podle počtu
individuálních řádných a evidovaných členů v krajských sekcích, přičemž Prezident má 10 % hlasů, 1.
viceprezident má 5 % hlasů a krajské sekce mají 85 % hlasů. Počet % hlasů pro každou krajskou sekci
je stanoven poměrem počtu individuálních členů v příslušné krajské sekci vůči celkovému počtu všech
individuálních řádných a evidovaných členů CDO, a to vždy k datu 30. 4. a 30. 9. kalendářního roku.
Prezident CDO je povinen prostřednictvím sekretariátu správního úseku předat předsedům krajských
sekcí zjištěné aktuální počty individuálních řádných a evidovaných členů v krajských sekcích.
3. Každý viceprezident má možnost udělit plnou moc k zastupování v jednání a hlasování Prezídia
jinému členu Prezídia nebo jinému zástupci z jím zastupované krajské sekce (tento zástupce se však
musel účastnit poslední krajské konference příslušné krajské sekce).
4. Prezident a 1. Viceprezident mohou vykonávat svou funkci pouze ve dvou po sobě následujících
funkčních obdobích.
5. Činnost Prezidia CDO řídí Prezident CDO, v době jeho nepřítomnosti 1. viceprezident CDO.
6. Prezidium CDO se schází řádně nejméně 4krát ročně nebo mimořádně, když o to požádá nejméně
třetina (podle procentuální váhy) členů prezidia a svolává ho Prezident CDO nejpozději do 1 měsíce
od požádání.
7. Prezidium rozhoduje usnesením, které je zveřejněno dle stanov.
8. Prezident CDO na základě schválení Prezidia CDO může pověřit ostatní členy Prezidia CDO
výkonem dalších funkcí.
9. Všichni členové Prezidia CDO musí být písemně (popř. elektronickou poštou) informováni o
činnosti Prezidia CDO i o přijatých rozhodnutích do 10-ti dnů po skončení zasedání Prezidia CDO,
popř. po přijetí usnesení.
10. Hlavními úkoly Prezidia CDO jsou zejména:
a) řízení a odpovědnost za hospodaření a majetek CDO,
b) zpracovávání dokumentů a jejich případných změn, jejich schvalování, resp. předkládání ke
schválení Valné hromadě CDO,
c) organizace, koordinace a řízení systému soutěží,
d) zajištění pořádání mistrovství ČR,
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e) schvalování nominací na titulární soutěže IDO, nebo stanovení pravidel pro tyto nominace,
f) zajištění vzdělávacích akcí pro tanečníky, trenéry, porotce a funkcionáře CDO,
g) zajištění pravidelného vydávání informačních materiálů a dle potřeb i odborných materiálů
tiskových, digitálních, audio-video apod.,
h) Prezidium CDO může delegovat své úkoly na manažery organizace, to jej však nezbavuje
odpovědnosti za řádný chod CDO,
i) Prezident jmenuje na základě výběrového řízení manažery organizace. Tyto pak odvolává Prezident
nebo Prezidium.
11. Prezidium uděluje čestné členství v CDO, ruší členství v CDO a uděluje odměny nebo ukládá
tresty.
12. Prezidium, Prezident a 1. viceprezident CDO odpovídají za veškerou svou činnost Valné hromadě
CDO.
13. Viceprezidenti (předsedové krajských sekcí) odpovídají za veškerou svou činnost příslušným
krajským konferencím.
14. Prezidium CDO vykonává usnesení Valné hromady CDO, projednává a předkládá jí zprávy o své
činnosti.

Článek 4
Výkonná rada CDO
1. Výkonná rada CDO je výkonným orgánem CDO, který vykonává usnesení Prezídia CDO.
2. Výkonná rada CDO je tvořena manažery CDO, konkrétně Prezidentem, 1. Viceprezidentem a
dalšími manažery CDO.
3. Prezident a 1. Viceprezident CDO přebírají dnem zvolení jeden z manažerských úseků dle své
vlastní volby, zbývající manažery jmenuje Prezident CDO.
4. Činnost Výkonné rady CDO řídí Prezident CDO, v době jeho nepřítomnosti pověřený člen Výkonné
rady CDO. Každý manažer Výkonné rady CDO má právě jeden hlas. V případě rovnosti hlasů
rozhoduje hlas Prezidenta CDO. Výkonná rada CDO rozhoduje prostou většinou hlasů.
5. Členství ve Výkonné radě CDO je neslučitelné s funkcí předsedy krajské sekce.
6. Výkonná rada CDO se schází řádně nejméně 1 krát měsíčně a svolává ji Prezident CDO.
7. Výkonná rada CDO rozhoduje usnesením, které je zveřejněno dle stanov.

Článek 5
Kontrolní a revizní komise CDO
1. Kontrolní a revizní komise CDO je nejvyšším kontrolním a revizním orgánem CDO.
2. Kontrolní a revizní komise CDO je 3 - členná a má minimálně 1 náhradníka, který může být doplněn
kooptací. Každý člen kontrolní a revizní komise CDO má jeden hlas.
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3. Členové Kontrolní a revizní komise CDO nemohou být členy Prezídia CDO, manažery dle části IV.,
Čl. 3, odst. 11 i) Stanov CDO a nemohou být v pracovně-právním vztahu k CDO s výjimkou výkonu
práce výlučně v Kontrolní a revizní komisi CDO.
4. Kontrolní a revizní komise CDO volí ze svých členů předsedu, který řídí její činnost a svolává podle
potřeby schůze.
5. Činnost Kontrolní a revizní komise CDO je řešena Statutem kontrolní a revizní komise CDO.
Článek 6
Krajské sekce a krajské konference
1. Krajské sekce sdružují kolektivní členy CDO, kteří mají sídlo v oblasti působnosti krajské sekce.
Individuální člen s klubovou příslušností náleží do krajské sekce svého tanečního kolektivu.
Individuální člen bez klubové příslušnosti náleží do krajské sekce dle svého trvalého bydliště.
Individuální člen bez klubové příslušnosti s trvalým bydlištěm mimo území České republiky náleží do
krajské sekce sídla CDO. Individuální člen bez klubové příslušnosti se však může stát členem jiné
krajské sekce na základě žádosti podané příslušné evidenci.
2. Oblast působení krajské sekce odpovídá státoprávnímu uspořádání České republiky – krajům.
3. Základními úkoly krajské sekce jsou:
a) poskytovat metodickou pomoc při činnosti členů a při vzniku a činnosti tanečních kolektivů
v oblasti působnosti krajské sekce,
b) spolupracovat s úřady a jejich organizacemi, právnickými i fyzickými osobami, které působí v
oblasti působnosti krajské sekce,
c) propagovat tanec, zejména spoluprací s hromadnými sdělovacími prostředky v oblasti působnosti
krajské sekce,
d) podporovat organizaci tanečních soutěží, zejména v kategoriích dětí a juniorů v oblasti působnosti
krajské sekce,
4. Nejvyšším orgánem krajské sekce je krajská konference.
5. Krajská konference se může konat jako řádná nebo mimořádná.
6. Řádná krajská konference musí být svolána jednou za kalendářní rok, vždy v jeho 1. pololetí.
7. Krajské konferenci přísluší rozhodovat o veškeré činnosti krajské sekce, pokud základní dokumenty
nevyhrazují právo rozhodování jiným orgánům CDO. Do výlučné působnosti krajské konference
náleží:
a) volba, resp. odvolání předsedy krajské sekce (viceprezidenta),
b) projednávání a schvalování zásad a programu další činnosti krajské sekce,
c) příprava námětů na Valnou hromadu CDO i náměty pro práci Prezidia CDO.
8. Mimořádné krajské konferenci přísluší rozhodovat pouze o věcech, které vedly ke svolání
mimořádné krajské konference.
9. V případě konání Valné hromady musí být svolána krajská konference nejpozději 14 dní před
konáním Valné hromady. Krajská konference se svolává na základě rozhodnutí Prezidia CDO jeho 2/3
(podle procentuální váhy) většinou nebo rozhodnutím předsedy krajské sekce (viceprezidenta).
Krajská konference musí být svolána také v případě, že o to požádá nejméně 1/3 individuálních
řádných členů krajské sekce nebo 1/2 řádných kolektivních členů krajské sekce nejpozději do 1
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měsíce.
10. Krajskou konferenci svolává předseda krajské sekce (viceprezident) nebo Prezidium CDO vždy
nejpozději 14 dní před jejím konáním. O jejím konání musí být vyrozuměn každý člen CDO, který je u
krajské sekce registrován (zveřejnění dle stanov).
11. Krajské konference se může zúčastnit každý individuální řádný člen CDO, který je v krajské sekci
registrován nebo jeho zplnomocněný zástupce. Způsob zplnomocnění stanovuje Prezidium CDO.
Krajské konference se mohou zúčastnit i pozvaní hosté.
12. Hlasování se děje veřejně. Účastníci krajské konference se mohou dohodnout, že hlasování o
závažných otázkách budou tajná.
13. Krajská konference je usnášeníschopná při účasti nadpoloviční většiny individuálních řádných
členů krajské sekce. V případě, že v čase zahájení tato podmínka není splněna, zahájení se o 1 hodinu
odloží, a pak se krajská konference stává usnášeníschopnou i s menším počtem zúčastněných.
14. Krajské konferenci předsedá a její jednání řídí předseda krajské sekce (viceprezident) nebo jím
pověřený individuální řádný člen krajské sekce.
15. Předsedou krajské sekce (viceprezidentem) může být zvolen i individuální řádný člen CDO, který
nenáleží do této krajské sekce. Tento však musí být přítomen na krajské konferenci. Předsedou
krajské sekce může být i předseda již jiné krajské sekce.
16. Předseda krajské sekce (viceprezident) je řídícím a výkonným orgánem krajské sekce v období
mezi krajskými konferencemi.
17. Hlavními úkoly předsedy krajské sekce (viceprezidenta) jsou zejména:
a) řízení krajské sekce,
b) zastupování členů krajské sekce v Prezidiu CDO a zajištění informovanosti členů příslušné krajské
sekce o činnosti Prezidia CDO.
18. Předseda krajské sekce odpovídá za veškerou svou činnost krajské konferenci, vykonává její
usnesení, předkládá jí zprávy o své činnosti a připravuje zásady další činnosti.
19. Funkční období předsedy krajské sekce je do příští řádné krajské konference nebo do mimořádné
krajské konference s programem volby předsedy krajské sekce.
Pokud krajská konference s programem volby předsedy krajské sekce tohoto nezvolí, přebírá práva a
povinnosti předsedy krajské sekce Prezidium CDO či jím pověřený viceprezident CDO do doby konání
další řádné krajské konference.

ČÁST PÁTÁ
PRÁVNÍ SUBJEKTIVITA, MAJETEK A ZÁSADY HOSPODAŘENÍ,
POŘADATELSKÁ A MEDIÁLNÍ PRÁVA
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Článek 1
Právní subjektivita
1. CDO je právnickou osobou charakteru spolek s vlastní právní subjektivitou, a to na základě
registrace svých stanov podle NOZ.
2. Statutárním orgánem CDO je Prezident. Jménem CDO je oprávněn jednat a činit právní úkony
Prezident nebo 1. Viceprezident (v nepřítomnosti Prezidenta), a to ve všech věcech, přičemž se
podepisují za CDO tak, že k napsanému nebo otištěnému názvu CDO, svému jménu a své funkci v
CDO připojí své podpisy.
3. Za CDO dále jednají a činí právní úkony členové Prezidia na základě písemného zmocnění
Prezidenta. Zaměstnanci a manažeři jednají v rozsahu jim svěřených pracovních úkolů v souladu s
pracovním řádem nebo smlouvou nebo na základě pověření Prezidenta.
4. Prezidium CDO může podmínit jednání Prezidenta, 1. viceprezidenta svým souhlasem.

Článek 2
Majetek a zásady hospodaření CDO
1. Majetek CDO tvoří movitý a nemovitý majetek, pohledávky, práva z cenných papírů, podílových
listů a jiná majetková práva ve vlastnictví CDO a slouží k účelům, které jsou v souladu s posláním, cíli
a úkoly CDO a v zájmu sdružených členů.
2. Příjmy CDO tvoří:
a) členské příspěvky či jiné příjmy od členů,
b) dotace od státních a místních orgánů,
c) podíly a výnosy,
d) příspěvky sponzorů,
e) dary, dědictví, převody majetku,
f) vstupné,
g) poplatky startovného,
h) další aktiva vyplývající z činnosti CDO.
3. Členské příspěvky či jiné příjmy od členů CDO jsou v souladu se zákonem o daních z příjmu
osvobozeny od placení této daně.
4. Skladbu a výši členských příspěvků určuje Finanční řád CDO.
5. Pro zajištění svého poslání, cílů a úkolů může provádět CDO hospodářskou činnost s cílem získat
prostředky pro provozování tance a to zejména v těchto oblastech:
a) pořádání vzdělávacích akcí pro tanečníky, trenéry, porotce a funkcionáře,
b) poradenská činnost v tanečním oboru,
c) organizační činnost v tanečním oboru,
d) pronájem vlastního zařízení a inventáře,
e) organizování kulturních, tělovýchovných a sportovních akcí,
f) ediční činnost.
6. Prostředky získané dle odst. 2 tohoto článku jsou určeny ke krytí nákladů na činnost CDO, neslouží
tedy k tvorbě zisku.
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7. Hospodaření s finančními prostředky CDO se řídí Finančním řádem CDO a rozhodnutími Prezídia
CDO.

Článek 3
Pořadatelská a mediální práva
1. CDO je jedinou taneční organizací v ČR s návazností na mezinárodní soutěže International Dance
Organization (IDO). Z tohoto titulu má výhradní právo:
a) vyhlašovat, případně pořádat Mistrovství ČR ve všech disciplinách IDO,
b) udělovat tituly Mistr ČR ve všech disciplinách IDO,
c) vyhlašovat, případně pořádat taneční soutěže, které vytvářejí soutěžní systém, zajišťující pro své
členy možnost soutěžení v příslušných věkových kategoriích a výkonnostních třídách.
2. Všichni členové CDO souhlasí s tím, aby CDO, nebo jím pověřená osoba, pořizovala fotografické,
zvukové či zvukově obrazové záznamy ze soutěží a jiných akcí CDO, a s jejich následným použitím v
dokumentačních a propagačních materiálech všemi známými způsoby (TV, internet, tištěná média
atd.). Právo na čest a lidskou důstojnost není tímto dotčeno.
Souhlas je dán bez nároku na jakoukoli odměnu či plnění na dobu neomezenou od pořízení záznamu
v neomezeném počtu vysílání nebo zveřejnění na území celého světa. CDO může tato práva převést
na třetí osoby, které nesmějí porušit právo na čest a lidskou důstojnost.

ČÁST ŠESTÁ
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 1
Zánik organizace
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CDO zanikne, usnese-li se na tom Valná hromada CDO 2/3 většinou delegovaných zástupců, pokud je
na Valné hromadě účast nejméně 3/4 delegovaných zástupců CDO. Valná hromada CDO v tomto
případě rovněž rozhodne o způsobu zániku, naložení s majetkem, právy a závazky CDO. CDO zanikne
výmazem z veřejného rejstříku na návrh likvidátora.

Článek 2
Závěrečná a přechodná ustanovení
1. Změna stanov byla schválena Mimořádnou Valnou hromadou dne 10. 1. 2014.
2. Změny stanov CDO přijaté na Valné hromadě CDO nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich
schválení a přijetí touto Valnou hromadou CDO.

