
 

Členská schůze ČADG 2020 

Zápis ze členské schůze 12.12.2020 

 
21/24 přítomno 87,5% 
Hlasy všech klubů je 24, přítomno je 21, nadpoloviční většina je 11 
Schůze začala v 13:22 
v 13:58 se připojil EAGLES Uničov 
v 13:59 všichni vyjádřili souhlas s nahráváním schůze 
 
Členská schůze je usnášeníschopná. 
  
1) Volba orgánu 
a) Předseda schůze: 
Navržený: Petr Tanka 
Výsledky: Pro 100% Zdržel se: 0%, Proti 0% 
  
b) Zapisovatel: 
Michal Sviták 
Výsledky: Pro 100% Zdržel se: 0%, Proti 0% 
Hlasovalo 10 klubů – pouze zde 
  
c) Ověřovatel: 
Jakub Sýkora 
Výsledky: Pro 100% Zdržel se: 0%, Proti 0% 
  
d) Volební komise: 
Jakub Kudrna 
Daniel Konečný 
Kryštof Novák 
Výsledky: Pro 100% Zdržel se: 0%, Proti 0% 
Orgány členské schůze byly zvoleny (13:55) 
  
2) Schválení programu schůze 
Hlasování: 
Pro 100% Zdržel se: 0%, Proti 0% 
Hlasovalo 10 klubů (Uničov ještě nepřipojen) 
Program schůze schválen 
  
3) Zpráva o činnosti VR 
Odprezentováno Michalem Svitákem, zpráva přílohou zápisu 
  
4) Jednací řád 
Je o tom, jak budeme společně jednat 
Vychází z jednacího řádu minulého, zohledňuje nové stanovy. 
Dotazy nebyly 
Výsledky hlasování: 
Pro 100% Zdržel se: 0%, Proti 0% 
Jednací řád je přijat 
  
5) Disciplinární řád (DŘ) 
Petr Tanka vysvětlil změny v DŘ, zejména byl změněn způsob podávání podnětů, členové 
DK můžou být všichni členové ČADG zvoleni na ČS 



 

Caurus Egra: návrh – zapracovat do DŘ potrestání členů, kteří nepřijedou na turnaj a 
neodhlásí se 
DGC Fenix: chybí možnost dát napomenutí, nejsou aktuální propojení na PDGA DŘ, 
používání mobilu koliduje s Live scoringem, rozpor s odvoláním (15 a 30 dní), špatná 
formulace v lhůtách. 
Usnesení:  
Usnesení: Schvalujeme disciplinární řád ČADG. 
Výsledek hlasování (čas 14:51): 
Pro 100% Zdržel se: 0%, Proti :0% 
Usnesení: ČS se nařizuje disciplinární komisi (DK) přepracování DŘ do 28.2.2021  
Výsledek hlasování: 
Pro 100% Zdržel se: 0%, Proti: 0% 
  
6) Výsledek hospodaření 2019 
Viz příloha: Hospodaření 2019 
Usnesení: ČS schvaluje zprávu o hospodaření za rok 2019 
Výsledek hlasování: 
Pro 100% Zdržel se: 0%, Proti: 0% 
Výsledek hospodaření byl ČS schválen 
  
7) průběžná zpráva o hospodaření za rok 2020 
Viz příloha. Předseda ČADG informoval o příjmech a výdajích.  
  
8) EDCG 2021 
Kryštof Novák informoval o aktuálním stavu s přípravou EDGC 2021 
ČADG (ČALD) je spolupořadatel. 
Proběhne 11.-14.8.2021 
Systém rozdělování spotů: individuální (nejlepší hráči v Evropě), národní spoty (národní 
asociace – ČADG) - ind. spoty zůstávají. Kapacita turnaje 190 a 150 hráčů, aby dostaly šanci 
i nové "hvězdy". 
Výhoda posunu – větší zásah do populace (více lidi si zkusilo DG), jelikož DG hodně vyrostl.  
Nominace: v lednu širší nominace a do konce května finální nominace 
Usnesení: ČS schvaluje záměr pořádat EDCG a schvaluje předložený rozpočet. 
Výsledky hlasování: 
Pro 100% Zdržel se: 0%, Proti: 0% 
Usnesení schváleno 
  
9) Členské poplatky 
Více komunikovat, co ČADG přináší členům 
Hráči, kteří hrají málo turnajů, v tom nevidí výhodu. 
Loni bylo více členů 
CO získávají: pojištění, web pro přihlašování na turnaje, sleva na startovné, dotace na 
startovné juniorů. 
Návrhy: zvýšit ve startovném poplatek za nečlenství za ČADG a tím motivovat do vstupu do 
ČADG 
Sleva na člena, když poplatek bude platit klub (získávat členy klubu) 
Sleva pro nové členy asociace (např 50%) na první rok. 
Info brožura pro kluby – proč být členem, leták o ČADG - připravit s grafikem a dát k 
dispozici klubům (TD) 
Balíček pro nováčky – marker, pravidla, ... - zvážit náklady na rozesílaní, možná něco jiného 
RL – částka za nečlena (teď 20Kč), zvednout na 50Kč, u 1-a2L - 100Kč (i 200Kč) - většina 
klubů souhlasí 
Změnit členské příspěvky na hráčské licence (název) – přeložil Caurus Egra 
Turnaje jsou naplněné, členství může rozlišovat, kdo se na jaký turnaj dostane 



 

Zpoplatnit N-kove turnaje na idiscgolf – cca 100-200kč 
Člen klubu 400, nečlen 500 
Usnesení: 
ČS stanovuje výši členských poplatků pro rok 2021 ve výši: pro člena klubu 400, pro nečlena 
500kč a pro juniory 50%. Klub musí být členem ČADG. 
Výsledky hlasování: Pro 100% Zdržel se: 0%, Proti: 0% 
ČS schválila členské poplatky dle návrhu 
Usnesení: 
ČS navrhuje slevu 50% pro první rok členství v ČADG, která se sčítá s případnými dalšími 
slevami 
Výsledky hlasování: Pro 100% Zdržel se: 0%, Proti: 0% 
ČS schválila slevu pro nové členy ČADG 
Usnesení: 
Poplatek 50kč na turnajích regionální ligy, 200 Kč na turnajích 1. a 2. ligy pro nečleny ČADG 
za účast na turnaji. 
Výsledky hlasování: Pro 100% Zdržel se: 0%, Proti: 0% 
ČS schválila poplatky za nečleny  
Usnesení: 
ČS stanovuje poplatek výši 100 Kč za vypsání neligového turnaje na webu idiscgolf.cz. 
Výsledky hlasování: Pro 100% Zdržel se: 0%, Proti: 0% 
ČS schválila poplatky za N-kové turnaje. 
  
10) Rozpočet 2021 
Usnesení: Změna výše částky a název položky vizuální identita ČADG ze 70 000 Kč na 
marketingová strategie a vizuální identita ČADG 100 000 Kč. 
Výsledky hlasování: Pro 100% Zdržel se: 0%, Proti: 0% 
ČS schválila rozpočtové opatření 
Usnesení: ČS souhlasí s návrhem rozpočtu ČADG pro rok 2021 se všemi jeho přijatými 
změnami 
Výsledky hlasování: Pro 100% Zdržel se: 0%, Proti: 0% 
ČS schválila rozpočet 2021 
  
11) Plán činnosti a směřování ČADG v dalších letech 
Vašek Bednář představil vizi turnajů pro 2022 + - RL. 1.L. 2.L – prodiskutováno, směřování v 
diskusi podpořeno 
  
12)  Komunikace klubů s VR 
Představy klubů – více se setkávat i osobně 
Naplánujeme na začátku roku 2-3 setkání 
  
13) Volba VR, DK,KK 
Výkonná rada 
Kandidáti se krátce představili 
Bez námitek bylo odsouhlaseno, že volba nebude tajná, k výsledkům budou mít přístup jen 
členové volební komise 
Výsledky voleb do výkonné rady – celkový počet hlasů 21, potřeba pro zvolení 11 
Veronika Fabíková - 21 hlasů – zvolena 
Michal Sviták 21 hlasů – zvolen 
Tomáš Šustek 21 hlasů – zvolen 
Václav Bednář 18 hlasů – zvolen 
Filip Carlan 19 hlasů – zvolen 
Petr Tanka 21 hlasů – zvolen 
  
Kontrolní komise 

http://idiscgolf.cz/


 

Kandidáti se představili 
Výsledky volby do Kontrolní komise – celkový počet hlasů 21, potřeba pro zvolení 11 hlasů 
Petr Ryšánek 20 hlasů – zvolen 
Vlastimil Janda 20 hlasů – zvolen 
Ľubomíra Tanka Bílková 20 hlasů – zvolena 
(Slovácko nehlasovalo, spadlo jim připojení) 
  
Disciplinární komise 
Výsledky voleb do disciplinární komise – celkový počet hlasů 21, potřeba pro zvolení 11 
hlasů 
Petr Ryšánek 20 hlasů – zvolen 
Michael Rádl 20 hlasů – zvolen 
Ondřej Roblík 20 hlasů – zvolen 
(Slovácko nehlasovalo, spadlo jim připojení) 
  
14) Různé 
Mediální stránka – příspěvky na facebook – zlepšit kontrolu překlepů a gramatiky 
Idiscgolf – hlásit dříve potřebné změny 
nastavení lig – STK dodá info s VR 
Rozdělení regionálních lig – moc v praxi nefunguje 
 

V Praze dne 13.12.2020 

 

……………………………………   ……………………………. 
Zapisovatel      Ověřovatel 


