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METODICKÝ POKYN KRAJSKÝCH KONFERENCÍ
Na základě Stanov CDO, o.s. musí být svolána jednou za rok řádná krajská konference, která je volební,
protože funkční období předsedy krajské sekce je vždy nejdéle do příští řádné krajské konference. V
případě konání Valné hromady musí být svolána krajská konference nejpozději 14 dní před konáním
Valné hromady s volbou delegátů na Valnou hromadu. Svolána může být rovněž mimořádná krajská
konference, které přísluší rozhodovat pouze o věcech, které vedly ke svolání této mimořádné krajské
konference.
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. Tato podmínka se považuje za splněnou, pokud jsou zveřejněny na
oficiálních internetových stránkách CDO a rozeslány elektronickou poštou na oficiální elektronické
adresy odpovědných osob kolektivních členů a individuálním členům bez klubové příslušnosti
v příslušné evidenci příslušné krajské sekce.

Úkoly viceprezidenta
Viceprezident je povinen:





Připravit a rozeslat pro členy pozvánku na krajskou konferenci – viz příloha č. 1
Zajistit vhodné místo konání s přesnou adresou a vyžádat si objednávku na pronájem prostor
na správním úseku CDO.
Na správním úseku CDO si vyžádat stav členské základny všech řádných členů krajské sekce.
Připravit veškeré dokumenty a vést jednání krajské konference do času zvolení nového
viceprezidenta.

Průběh jednání krajské konference
Jednání vede viceprezident. V úvodu provede prezenci. Nechá každého přítomného řádného člena
CDO zapsat do zprávy mandátové komise (viz. příloha č.2) příjmení a jméno, evidenční číslo člena CDO
a podpis, čímž stvrdí čestné prohlášení, že je ke dni konání krajské konference řádným členem CDO,
o.s. s příslušným evidenčním číslem člena CDO, o.s. K dispozici bude mít seznam všech řádných členů
krajské sekce. V případě, že se k prezenci dostaví individuální řádný člen CDO, má právo jednoho
hlasu. Váha hlasu není rozdělena podle věku. Jeden individuální řádný člen je jeden hlas. V případě, že
se k prezenci dostaví odpovědný zástupce tanečního kolektivu (nebo na základě plné moci jiný řádný
člen CDO jako jeho zmocněnec) a zažádá o přidělení všech hlasů svého kolektivu, budou mu k jeho
hlasu připočteny další hlasy podle počtu jeho individuálních řádných členů v kolektivu. V případě, že se
dostaví k prezenci individuální řádný člen CDO a předloží plnou moc jiných individuálních řádných členů
CDO s odůvodněním, že mu byl předán jejich hlas, bude mu připočten jako další váha hlasu. Tento hlas
však už nemůže být započten ve váze hlasu odpovědného zástupce tanečního kolektivu, ve které je
zmocnitel evidován.
Prezence je ukončena na základě přidělení všech hlasů přítomných a zastupovaných individuálních
řádných členů krajské sekce. Tato skutečnost je zapsána do zprávy mandátové komise (viz příloha č.2).
Mandátová komise je 3 - členná, přičemž jedním z členů je viceprezident a další 2 členové jsou zvoleni
nadpoloviční většinou z přítomných řádných členů. Podle stanov CDO je konference usnášeníschopná
v případě účasti nadpoloviční většiny řádných členů (hlasů) krajské sekce, jinak se jednání přeruší na 1
hodinu a pak pokračuje s jakýmkoliv počtem hlasů. Dále proběhne volba nadpoloviční většinou komise
sčítací, která je tvořena 3 z přítomných řádných členů. Dále probíhá jednání dle pozvánky.
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Volba viceprezidenta za příslušný kraj – veřejná volba
Každý kraj je zastupován viceprezidentem (předsedou krajské sekce), který je členem prezidia CDO,
o.s. a zastupuje členy krajské sekce v důležitých rozhodnutích. Předsedou krajské sekce může být
zvolen i řádný člen CDO, který nenáleží do této krajské sekce. Tento řádný člen však musí být přítomen
na krajské konferenci. Předsedou krajské sekce může být i předseda již jiné krajské sekce. Nejdříve se
nominují kandidáti pro tuto funkci. Následně se volí. Vítězem se stává ten řádný člen, který získá
nadpoloviční většinu přítomných hlasů, přičemž v případě více
jak dvou přihlášených kandidátů se volí podobně jako při volbách
Příklad: kolektiv A má 68 individuálních
řádných členů, odpovědný zástupce
do Senátu Parlamentu ČR. Do druhého kola postoupí dva
kolektivu získává automaticky 1 mandát a
kandidáti s nejvyšším počtem hlasů (pokud nezíská některý
18 individuálních řádných členů se
z kandidátů hned v prvním kole nadpoloviční počet přítomných
přesunuje do společného součtu pro
hlasů, čímž by byl zvolen) a vítěz tohoto kola je zvolen
výpočet volných mandátů krajské sekce
viceprezidentem.
nebo kolektiv B má 198 individuálních
Příklad: pokud se přihlásí 4 kandidáti a získají kandidát A – 25%,
řádných členů, odpovědný zástupce
B- 14%, C – 48%, D – 13% hlasů, postupuje do dalšího kola
kolektivu získává 1 mandát, 2 řádní členové
kandidát A a C a probíhá druhá volba.
kolektivu přítomní na krajské konferenci po
Po skončení volby viceprezidenta kraje přebírá zvolený
jednom mandátu a 48 individuálních
řádných členů přechází do společného
viceprezident vedení krajské konference.
součtu pro výpočet
krajské sekce.

volných

mandátů

Volba delegátů na Valnou hromadu – veřejná volba
Každá krajská sekce má daný počet mandátů podle počtu
individuálních řádných členů přihlášených do CDO, o.s. v této
sekci (1 mandát na 50 členů). Termín pro výpočet mandátů stanovuje Prezidium usnesením před
konáním krajských konferencí s programem volby delegátů na Valnou hromadu. Počty budou k tomuto
dni předány viceprezidentům. Tento počet mandátů je neměnný i za předpokladu, že by se počty
v sekcích do doby konání Valné hromady ještě výrazně měnily.

PEVNÉ MANDÁTY
Odpovědný zástupce tanečního kolektivu získává na krajské konferenci automaticky mandát za
předpokladu, kdy zastupuje více jak 50 individuálních řádných členů ve svém kolektivu. V případě
většího počtu než je 50 individuálních řádných členů v kolektivu se vypočítává každý další mandát na
50 individuálních řádných členů v kolektivu. Podmínkou je, aby se uvedené osoby (odpovědný zástupce
kolektivu a další řádní členové, kteří získávají automaticky mandát) účastnili krajské konference.
Odpovědný zástupce kolektivu, který získal pevný mandát, jej může podstoupit jinému řádnému členu
svého kolektivu, který se účastní krajské konference.

VOLNÉ MANDÁTY
Osoby, které získaly pevný mandát, se účastní volby dalších delegátů se svojí váhou hlasu, avšak již
nemohou získat další mandát.
Volba delegátů z přítomných řádných členů probíhá stejným způsobem jako první kolo u volby
viceprezidenta. Mandáty získávají postupně osoby od největšího počtu hlasů sestupně až do vyčerpání
volných mandátů krajské sekce.
Na závěr jsou všichni zvolení delegáti (pevné i volné mandáty) zapsáni do seznamu zvolených delegátů
na Valnou hromadu (příloha č.4). Delegát na Valnou hromadu se účastní Valné hromady osobně nebo
může být v souladu se Stanovami CDO zastoupen zmocněncem na základě řádné plné moci.
Zmocněncem však může být pouze jiný delegát Valné hromady. Formulář předání plné moci je přílohou
č. 5 tohoto metodického pokynu. Plná moc nemusí být notářsky ověřena.
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Zápis z jednání krajské konference
Z jednání krajské konference je veden zápis formou usnesení. Za tento zápis zodpovídá nově zvolený
viceprezident. Tento zápis je přílohou č. 3. V případě, že se konference rozhodne doplnit zápis o další
usnesení, uvede jej do zápisu i s váhou hlasování.

Termín předání dokumentů krajské konference
Nově zvolený viceprezident je povinen ze všech dokumentů pořídit kopie, které si nechá k archivaci.
Originály následně zašle doporučenou poštou nebo předá osobně na adresu správního úseku
nejpozději do 7 dnů od konání krajské konference.

Platnost metodického pokynu
Tento metodický pokyn krajských konferencí byl schválen Prezidiem CDO, o.s. dne
30.11.2013 pod číslem usnesení US/JP/13/11/28/069. Tímto dnem nabývá platnosti i
účinnosti a zároveň pozbývá platnosti dříve schválený metodický pokyn krajských
konferencí.

Přílohy:
příloha č. 1
příloha č. 2
příloha č. 3
příloha č. 4
příloha č. 5

Pozvánka na krajskou konferenci
Zpráva mandátové komise
Zápis z jednání krajské konference
Seznam delegátů mimořádné valné hromady CDO 2014
Vzor plné moci k předání zplnomocnění delegáta Valné hromady
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Příloha č. 1 - Vzor pozvánky na krajskou konferenci

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU (popř. MIMOŘÁDNOU) KRAJSKOU KONFERENCI)
Czech Dance Organization, o.s.
krajské sekce kraje………………………..….. (doplňte kraj)
Předseda krajské sekce zve všechny své řádné členy na krajskou konferenci, která se koná:

Krajská sekce
Doplňte den konání

Dne
Čas

Doplňte čas konání od-do,
doporučená doba je
minimálně 3 hodiny

Místo
Čas prezence

Doplňte místo konání
Doplňte čas prezence o 30 minut dříve než
zahájení krajské konference

Program jednání

Prezence
Volba komise mandátové, sčítací
Zpráva viceprezidenta
Volba viceprezidenta
Volba delegátů na Valnou hromadu CDO, o.s.
Usnesení
Zhodnocení této soutěžní sezóny a náměty pro tu příští, náměty pro
jednání Valné hromady a prezidia
Diskuze
Závěr
Účastnit se krajské konference mají právo všichni členové CDO, o.s., kteří jsou v době jejího konání
řádnými členy CDO, o.s. a náleží do této 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 na správní úsek CDO, o.s.
V případě, že se řádný člen neúčastní krajské konference, má automaticky právo ho zastupovat zástupce
kolektivu, ve kterém je evidován, pokud nedal plnou moc k zastupování jinému řádnému členu příslušné krajské
sekce. Je-li tomu tak, pak ho zastupuje tento zmocněný řádný člen.

V ……………………. Dne ……………………….
………………………………………………………..
podpis viceprezidenta
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příloha č. 2

Zpráva mandátové komise
ZPRÁVA MANDÁTOVÉ KOMISE

Krajská sekce
Dne
Čas

Doplňte den konání
Doplňte čas konání od-do,
doporučená doba je
minimálně 3 hodiny

Místo
Čas prezence

Doplňte místo konání
Doplňte čas prezence o 30 minut dříve než
zahájení krajské konference

Níže uvedení čestně prohlašují, že jsou k dnešnímu dni řádnými členy CDO, o.s. s příslušným evidenčním číslem
člena CDO, o.s., což stvrzují svým podpisem.
Příjmení a jméno
Evidenční
Váha
Váha
Celkem PODPIS
číslo člena
vlastního
zastupovaných
hlasů
CDO
hlasu
hlasů

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
V případě, že je počet vyšší než počet řádků, prosím, přidejte další stránku.
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Zápis mandátové komise:
Počet hlasů v krajské sekci - celkem:
Počet přítomných hlasů na krajské konferenci:
Je krajská konference usnášeníschopná (ANO/NE)?
Pokud NE, tak se zahájení o 1 hodinu odloží, a pak se krajská konference
stává usnášeníschopnou i s menším počtem přítomných hlasů. Bylo tak
učiněno (ANO/NE)?

V …………………….. dne ………………………..
Podpis mandátové komise (rovněž na každou další stránku)
Jméno a příjmení

Evidenční číslo člena CDO
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příloha č. 3

Zápis z jednání krajské konference
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KRAJSKÉ KONFERENCE

Krajská sekce
Dne
Čas

Doplňte den konání
Doplňte čas konání od-do,
doporučená doba je
minimálně 3 hodiny

Místo
Čas prezence

Doplňte místo konání
Doplňte čas prezence o 30 minut dříve než
zahájení krajské konference

Krajská konference přijala usnesení:

Volba mandátové komise
Příjmení a jméno
Evidenční číslo
člena CDO

Pro

proti

Zdržel se

Zvolen
ANO/NE

PŘEDSEDA KRAJSKÉ SEKCE (VICEPREZIDENT)

Volba sčítací komise
Příjmení a jméno

Volba viceprezidenta
Příjmení a jméno

Evidenční číslo
člena CDO

Pro

proti

Zdržel se

Zvolen
ANO/NE

Evidenční číslo
člena CDO

Pro

Proti

Zdržel se

Zvolen
ANO/NE
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Volba delegátů na Valnou hromadu (jen volné mandáty)
Příjmení a jméno

Evidenční
číslo člena
CDO

Pro

proti

Zdržel se Zvolen
ANO/NE

V ………………………………… dne ………………………

………………………………………………………………….
podpis viceprezidenta (rovněž na předchozí stránky)
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příloha č. 4

Seznam delegátů valné hromady CDO 2014
SEZNAM DELEGÁTŮ VALNÉ HROMADY CDO 2014

Krajská sekce
Dne
Čas

Doplňte den konání
Doplňte čas konání od-do,
doporučená doba je
minimálně 3 hodiny

Místo
Čas prezence

Doplňte místo konání
Doplňte čas prezence o 30 minut dříve než
zahájení krajské konference

Seznam delegátů musí obsahovat všechna uvedená pole
Příjmení a jméno

E-mail

Mobil

Poznámka

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
V případě, že je počet vyšší než počet řádků, prosím, přidejte další stránku.
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Příloha č. 5
Plná moc
Já níže podepsaný

narozen

bytem
číslo OP

tímto
zmocňuji
pana/paní/slečnu

narozen

bytem
číslo OP

k zastupování mé osoby jako delegáta Valné hromady CDO, o.s., která proběhne
dne………………, na místě ……………………………………………….včetně všech hlasování
a dalších úkonů s touto Valnou hromadou spojených.
Tato plná moc platí od ………….. a platnosti pozbývá …………….
V ……………….. dne ……………….
[podpis zmocnitele]
zmocnitel
Plnou moc přijímám.
V ………………… dne ……………..
[podpis zmocněnce]
zmocněnec
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