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Dopis prezidenta České golfové federace  
k programu mimořádné konference ČGF v pátek 18. října 2013 

 
 
Vážené členské subjekty ČGF, důvodem svolání podzimní přípravné konference jako konference mimořádné je 
usnesení jarní volební konference ze dne 16. března 2013, která uložila výboru ČGF svolat podzimní přípravnou 
konferenci jako mimořádnou, aby mohlo být rozhodnuto o změně stanov ČGF v souvislosti s podanými návrhy 
týkajícími se CMR. Kromě toho došlo v mezidobí ke změně sídla ČGF, přičemž stanovy musí být uvedeny do souladu 
s tímto novým stavem.   
 
Návrh č.1) tedy obsahuje změnu stanov vynucenou změnou sídla ČGF, neboť adresa sídla je podle zákona o sdružování 
občanů povinným údajem ve stanovách.  
 
Výbor ČGF v souladu s usnesením jarní volební konference dále připravil návrhy změn stanov ČGF v požadovaných 
variantách.  
 
Variantě úplného zrušení CMR odpovídá návrh č. 2), jímž se ze stanov ČGF formálně odstraňuje jakákoliv zmínka  
o CMR.  
 
Variantě dalšího zachování a fungování CMR odpovídají návrhy č. 3) a č. 4) nebo č. 5) a návrh č. 6). 
 
Je přitom důležité zdůraznit, že ať už by byl přijat návrh č. 4), či návrh č. 5), výbor ČGF navrhuje opětovné zavedení 
časového omezení pro členství v CMR. Tomu odpovídá návrh č. 3), který říká, že členství v CMR skončí buď vstupem  
do členského subjektu ČGF, nebo uplynutím dvouleté lhůty, jejíž běh započne prvním dnem roku následujícího po 
zařazení hráče do CMR. 
 
Návrh č. 4) nově přejmenovává registrační poplatek CMR na členský příspěvek fyzických osob registrovaných v CMR  
a ruší stanovami ČGF zakotvený matematický vztah mezi jeho výší a stanoveným členským příspěvkem za každého 
člena členského subjektu ČGF staršího 18 let. V praxi by to znamenalo, že přípravné konference ČGF by napříště 
rozhodovaly zvlášť o výši členských příspěvků ČGF a zvlášť o výši členských příspěvků  fyzických osob registrovaných  
v CMR. 
 
Návrh č. 5) rovněž přejmenovává registrační poplatek CMR na členský příspěvek fyzických osob registrovaných v CMR 
a tento matematický vztah sice ponechává, ale povyšuje ho z dvojnásobku na pětinásobek, aby výsledná částka 
členského příspěvku fyzických osob registrovaných v CMR činila navrhovaných 3.000 Kč. V praxi by to však znamenalo 
určitě zakonzervování výše tohoto příspěvku a nutnost stanovy ČGF opět měnit, pokud by částka 3.000 Kč přestala na 
rozdíl od členského příspěvku ČGF z jakéhokoliv důvodu vyhovovat.  
 
Z uvedeného je zřejmé, že pokud schválíte návrh č. 2) - zrušení CMR, o dalších návrzích na změnu stanov pod body 3), 
4), 5) a 6) se už hlasovat nebude.  
 
Nebude-li schválen bod 2), bude se nejprve hlasovat o bodu 3) - omezení doby CMR - a následně o bodu 4). Bude-li 
schválen bod 4), nehlasuje se už o bodu 5), ale konference bude muset formou samostatného hlasování rozhodnout  
o výši členského příspěvku fyzických osob registrovaných v CMR. 
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Dojde-li k zamítnutí návrhu č.4) a následně ke schválení návrhu č. 5), nebude třeba o výši poplatku CMR hlasovat, 
neboť při stávající výši členských příspěvků se členský příspěvek fyzických osob registrovaných v CMR automaticky 
zvýší na 3.000,-Kč ročně. 
 
Návrh č. 6) potom zpřesňuje terminologii prvních dvou vyjmenovaných příjmů ČGF tak, aby bylo zřejmé, že jde  
o členské příspěvky. 
 
 
Vážené členské subjekty ČGF, věřím, že předložené návrhy výboru ČGF pečlivě zvážíte a že se společně sejdeme na 
konstruktivní a  pro český golf přínosné mimořádné konferenci ČGF v pátek 18. října v Mladé Boleslavi. Těším se na 
setkání s Vámi všemi. 
 
 
 
          
v Praze dne 17. září 2013       v.r. 
         ing. Zdeněk Kodejš 
         prezident České golfové federace 


