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Návrhy změn stanov ČGF týkající se nového 
sídla ČGF a Centrální Mimoklubové 

Registrace 
na mimořádnou konferenci ČGF v pátek 18. října 2013 v Mladé Boleslavi 

 
Navrhuje se, aby mimořádná konference ČGF konaná 18. října 2013 v Mladé Boleslavi v souladu s čl. V., odstavcem 
3., písmenem a) za použití čl. V., odst. 6. stanov ČGF schválila následující změny stanov ČGF: 
 
1) navrhuje se provést 

- změnu článku I., odst. 7. stanov, a to tak, že stávající text se vypouští a nahrazuje se textem novým, který zní: 
„Sídlem ČGF je Praha 6, Nad Hradním vodojemem 1076/31, PSČ 162 00.“. 

 
 
2) navrhuje se provést  

- změnu článku II. stanov, a to tak, že odstavec 3. se vypouští, 
 
- změnu článku II. stanov, a to tak, že stávající odstavec 4. se označuje jako odstavec 3,  
 
- změnu článku II. stanov, a to tak, že stávající odstavec 5. se označuje jako odstavec 4 a body 5.1., 5.2., a 5.3. 
v tomto článku se označují jako body 4.1., 4.2. a 4.3., 
 
- změnu článku II. stanov, a to tak, že stávající odstavec 6. se označuje jako odstavec 5 a body 6.1., 6.2., a 6.3. 
v tomto článku se označují jako body 5.1., 5.2. a 5.3., 
 
- změnu článku V. stanov, a to tak, že v odstavci 5., bodu 5.1. se vypouští druhá věta, která se nahrazuje 
novým textem, který zní: „ Přípravná konference rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných 
delegátů Klubů výhradně o výši členských příspěvků ČGF.“ 
 
- změnu článku XIII. stanov, a to tak, že text uvedený v druhé odrážce odstavce 2. „registrační poplatky 

fyzických osob registrovaných v CMR“ se vypouští. 
 
Nebude-li výše uvedený návrh 2) přijat, navrhuje se, aby mimořádná konference ČGF konaná 18. října 2013 v Mladé 
Boleslavi v souladu s čl. V., odstavcem 3., písmenem a) za použití čl. V., odst. 6. stanov ČGF schválila následující 
změny stanov ČGF: 
 
3) navrhuje se provést 

- změnu článku II., odst. 3. stanov, a to tak, že za stávající text se doplňuje nová věta, která zní: „Výbor ČGF 
vydává jako Rozhodnutí podle čl. VIII., odst. 9. stanov Pravidla CMR, přičemž platí, že do CMR mohou být 
zařazeni jen hráči golfu, kteří prokáží svoji herní způsobilost, nejsou ani nebyli v minulosti členy členského 
subjektu ČGF ani nebyli zařazeni do CMR a jejichž 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.“ 
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4) navrhuje se provést  
- změnu článku V. stanov, a to tak, že v odstavci 5., bod 5.1. se vypouští druhá věta, která se nahrazuje novým 
textem, který zní: „ Přípravná konference rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných delegátů 
Klubů výhradně o výši členských příspěvků ČGF a členských příspěvků fyzických osob evidovaných v CMR na 
příští kalendářní rok.“ 

 
5) pro případ nepřijetí návrhu pod bodem 4) shora se navrhuje provést  

- změnu článku V. stanov, a to tak, že v odstavci 5., bod 5.1. se ve druhé větě slova „registračních poplatků“ 
nahrazují slovy „členských příspěvků“ a slovo „dvojnásobkem“ nahrazuje slovem „pětinásobkem“.   
 

6) navrhuje se provést  
- změnu článku XIII. stanov, a to tak, že na začátek textu uvedeného v první odrážce odstavce 2 se vkládá 
slovo „členské“, 
- změnu článku XIII. stanov, a to tak, že v textu uvedeném v druhé odrážce odstavce 2. se slova „registrační 
poplatky“ nahrazují slovy „členské příspěvky“. 

 
      

v Praze dne 17. září 2013       v.r. 
         ing. Zdeněk Kodejš 
         prezident České golfové federace 


