
Návrh změny stanov GCA ze dne 14.1.2022 

 

Důvodová zpráva: 

SR GCA na svém zasedání 14.1.2022 projednala a schválila návrh této změny stanov GCA. 

článek č.VII.5 písmeno b) se nahrazuje textem:                                                                                
studentské osobní členství – kategorie, ve které může být účasten člen po dobu řádného 
studia na jakémkoliv typu střední nebo vysoké školy, a to od kalendářního roku ve kterém 
dosáhl věku 16 let až do konce kalendářního roku, ve kterém dosáhl věku 26 let.                                                                                                                                      
SR klubu má právo požadovat k prokázání splnění podmínek předložení platného dokladu 
o studiu.                                                                                                                                                    
V kalendářním roce, ve kterém ukončí studium nebo dosáhne věku 26 let má člen stále 
nárok na studentské členství. V roce následujícím, bude automaticky přeřazen do 
kategorie řádného osobního členství nebo přidruženého členství.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
V souvislosti s přeřazením není člen povinen hradit žádný příspěvek, pokud v minulosti již 
uhradil transformační poplatek za osobní členství v kategorii studentské členství. Výši 
transformačního poplatku určuje VH klubu. Tuto částku je držitel studentského členství 
povinen uhradit nejpozději do 31.3. kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém 
dosáhne 18 let. 

článek č.VII.5 písmeno c) se nahrazuje textem:                                                                                   
seniorské osobní členství – kategorie, ve které může být účasten člen/ členka, jenž do této 
kategorie bude zařazen automaticky v kalendářním roce, ve kterém dosáhne věku 61 let.                                                                                                    
Členům v této kategorii nejsou krácena žádná práva a povinnosti. 

Usnesení: Tato změna se nevztahuje na členy, kteří již byli zařazeni do seniorské kategorie 
ke dni konání této Valné hromady. 

článek č.VII.6 se nahrazuje textem:                                                                                                            
Dětským členem může být nezletilá osoba, a to do konce kalendářního roku v němž 
dosáhne věku 15 let. Dětské členství je spojeno s členstvím v ČGF. 

Závěr:                                                                                                                                                                 
Těmito změnami stanov GCA bude spolu s navrhovanou změnou hracích poplatků pro 

jednotlivé kategorie členství v roce 2022 dosaženo vyrovnaného rozpočtu a budou narovnány 

disproporce mezi jednotlivými příspěvkovými kategoriemi osobního členství. 

 

Zpracoval: JUDr. Jiří Kovář 

Dne :17.1.2022 

 

 

 


