
Zápis z mimořádné konference detegátů Čsca ze dne 27.1I.20I5
konané v Radava Centru. Miladv Horákové 37,Praha7, od 14:00 hod

Konference se sešla nazák|adě pozvánky p. prezidenta CSGA p. oldřicha Uhra zveřejněné na

webových stránkách.

Přítomni : zavýbor CSGA : oldřich Uher, Amara Zemplinerová, Lenka Budínová, Jan Nečas, Jiří
Císař , Jiří Svoboda a Milena Keplová.

za kluby : zástupci klubů se 369 hlasy z celkového počtu 680 hlasů.

ad 1)-3) programu:
Schůzi zahájilprezident CSGA p. oldřich Uher a zkonstatoval, Že mimoÍádná konference je
usnášeníschopná s výjimkou bodu 4) apožádaI o schválení programu mimořádné konference s

tím,že bod 4 -Změna Stanov projednán nebude. Nejsou přítomni delegáti s dostatečným počtem
hlasů z celkového počtu 680 členů CSGA k3I.12.20|4. (2l3 podle Stanov tj.453 hlasů). Program
byl schválen všemi 369 hlasy přítomných delegátů.
Dá|e požádal o volbu pracovních komisí, kde výbor navrhuje:

do mandátové komise: Milenu Keplovou a Květu Mayerovou.
Komise byla schválena všemi 369 hlasy přítomných delegátů. Nikdo nebyl proti a nikdo se

nezdrŽel.
do návrhové komise: Vladimíra Boučka a Milana Kotába.

Komise byla schválena všemi 369 hlasy přítomných delegátů. Nikdo nebyl proti a nikdo se

nezdržel.
Zkonstatoval, Že volební komisi není třeba volit, protoŽe zarczignujícího člena výboru ja navrŽen 1

kandidát.

Na úvod přednesl prezident CSGA p.oldřich Uher krátké zhodnocení, ve kterém
zkonstatoval' Že předpokládaný hospodářský výsledek oproti předchozím letům díky uspořádanému
Mistrovství ESLGA seniorek a master seniorek dosáhne cca 100 tis. Kč. V roce 2017 bude CSGA
otganizátorem Mistrovství ESGA master seniorů v Karlových Varech a v Cihelnách a je předpoklad
dalšího dobrého hospodářského výsledku.. PřipoměI, Že je vysoká pravděpodobnost snížení věku
master seniorů na hranici 65 let. Přípravný výbor tohoto mistrovství začiná pracovat ve sloŽení
o.Uher, J.Nečas, J.Svoboda a J.Smrt.
Zkonstatoval, Že se stále nedaří aktivizpvatbráče, hrající regionální turnaje, aby se stali členy
Čsca. Tato problematika se ale tiší v každém regionu a je třeba k ní přistupovat uvážlivě.

bod 4) programu - volba nového člena výboru:
Prezident poděkoval odstupující Mileně Keplové za dlouholetou práci a navrhl zvolit do

výboru p. Ctirada Matějku' který je v současnosti členem rcvizní komise CSGA.
Tento nový člen výboru byl schválen všemi 369 hlasy přítomných delegátů. Nikdo nebyl proti a

nikdo se nezdrŽel
M.Keplová poté informovala přítomné o stavu přípravy převodu členské zák|adny CSGA na

servr CGF s tím, Že v roce 2015 se tento krok nezdařIl, ale příslibem p. DaliboraProcházky je, že
členská základnadle předaných podkladů bude do konce r.201,5 jako klub zavedena na servr ČGF a
platnost členství v Čsca pro členy z roku 2015 bude trvat do 30.4,2016. Po tomto datu bude

členská základna na webu uvedena do stavu r.2016. Bylo by tedy vhodné vyzvat členy k platbě r.

2016 do tohoto data a to dále u svých důvěrníků (moŽno i v hotovosti, ale hromadná platba musí bý
na bankovní účet CSGA se zasláním Seznamu hÍáčů p. Ctiradu Matějkovi) nebo do banky.



Tímto krokem se zruší vydáváni členských legitimací CSGA vč. známek akaždý si po platbě
ročních členských přáspěvků bude moci na servru zkontrolovat své členství v této organizaci.
Tímto se ale neruší podávání přihlášek do CSGA p. Ctiradu Matějkovi.
Veškeré informace umístí M.Keplová na web CSGA.
M.Keplová požádáp.D.Procházku o udělení přístupového hesla p. Ctiradu Matějkovi, kterému
současně předala veškerou písemnou agendu vč, razítka a pokladnu pí. H.Popelkové vč. dosud
nepředaných dokladů. Veškeré písemnosti v elektronické podobě budou předány p. Ctiradu
Matěj kovi o bratem na e-mai lovou adresu ctirad. matej ka@ gmail. com.

bod 5) programu - úprava členských poplatků
Na výroční konferenci v březnu 2015 v Erpet Centru byl předloŽen návrh na zvýšení ročních
členských příspěvků CSGA ze současných 300.- Kč a to na 500.- Kč, 600.- Kč a 1.000.- Kč. Z
následné diskuze vyplynulo, Že hlasovat o jiné částce neŽ 500.- Kč je nereálné a bylo tedy
hlasováno o zvýšení na 500.- Kč.
Pro tento návrh hlasovali delegáti s 303 hlasy , delegáti s 66 hlasy byli proti.
Navýšení ročních členských příspěvků od t. 2016 na 500.- Kč bylo přijato delegáty s nadpoloviční
většinou hlasů.

bod 6) programu - diskuze k aktuálním tématům
J.Císař vznesl požadavek, aby závětečný tumaj ,,Finále regionů.. nebyl stále na stejném

hřišti i vzhledem k dosavadním zkušenostem. Měl by ale by't uprostřed CR v termínu daném
návrhem trunajového kalendáře. Delegáti s tímto návrhem všeobecně souhlasili a J.Císař dohodne
pořádání tohoto turnaje na jiném hřišti ,,v půli cesty...

K tématu regionálních tumajů se vyjádřilo několik delegátů a z diskuze vyplynul návrh
do usnesení této konference' aby C.Matějka projednal s vedoucími regionálních tour jejich
stanoviska k platbám ročních ročních členských příspěvků CSGA hÍáčů, kteří RT hrají a jejich
postoj kzaÍazování do Žebříčku Čcp.a pod.. Na ýroční konmferenci CSGA na jaře 2016 by byl
pak učiněn definitivní závěr'

J.Smrt upozornil, že d\e informace legislativně právního odboru CUS i nadále p\atí, že
spolky jsou povinny přizpůsobit svůj název nové právní úpravě, a to do konce roku 2015, ale oZ
obsahuje výjimku a to v $3042 oZ, pod\e kterého změna názvu není povinná tehdy, pokud spolek
svůj název užíval dlouhodobě a tento název je pro něj pÍíznačný azcela nezaměnitelný. Je však
třeba si uvědomit, že posouzení splnění této podmínky je zcela subjektivní' a proto může rejstříkový
soud vŽdy dospět knázoru, Že spolek tuto podmínku nesplňuje a musí si název změnit.
V rámci sportovního prostředí by bylo moŽné uvažovat o tom, že tuto podmínku splňují některé

národní sportovní svazy a střešní sportovní organizace
Bude tedy nutno úpravu stanov schválit na výroční konferenci CSGA a úpravu celých
stanov provést do konce r.2016.

bod 7) programu - návrh a schválení usnesení mimořádné konference

Návrh usnesení přednesl p. Vladimír Bouček a je přílohou tohoto zápisu"

Usnesení bylo přijato všemi 369 hlasy přítomných delegátů. Nikdo nebyl proti a nikdo se nezdrŽel.

Na závěr p. oldřich Uher poděkoval všem delegátům zaučast, svým kolegům ve výboru za
odvedenou práci a popřál všem klidné Vánoce a úspěšný vstup do sezóny 2016.


