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Rozhodnutí prezidenta ČMGS
Prezident Českého minigolfového svazu (dále jen „ČMGS“) jako svolavatel konference ČMGS příslušný
podle článku IX. odst. 3 Stanov ČMGS, ve znění ze dne 23. března 2019 (dále jen „Stanovy ČMGS“),
v souladu s § 250 odst. 1. zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto
rozhodnutí:
I.
1. Zasedání Výroční konference ČMGS 2020 (dále jen „Konference“) s datem konání 21. března
2020 a místem konání v Náměšti nad Oslavou s e o d k l á d á .
2. Náhradní datum a místo konání, nová pozvánka a program zasedání Konference s e u r č í
v souladu se Stanovami ČMGS a o z n á m í členům ČMGS.
Odůvodnění:
Rozhodnutí prezidenta ČMGS je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve
výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v České
republice. Toto rozhodnutí je reakcí na mimořádná opatření orgánů veřejné správy České republiky.
V zájmu prevence a ochrany zdraví všech delegátů, členů prezídia a hostů Konference není možné
uskutečnit zasedání Konference v ohlášeném datu a místě konání. Stanovy ČMGS nepřipouští rozhodování
Konference v písemné formě nebo s využitím technických prostředků. Náhradní datum a místo konání,
nová pozvánka a program zasedání Konference bude členům ČMGS oznámen v souladu s lhůtami
stanovenými ve Stanovách ČMGS e-mailem zaslaným na kontaktní e-mailovou adresu, která byla zadána
ve formuláři pro členskou evidenci k 31. prosinci 2019, a prostřednictvím webových stránek ČMGS.
Vzhledem k tomu, že bylo zasedání Konference odloženo a uskuteční se v náhradním termínu a místě
konání, platí všechna ustanovení Jednacího řádu konference ČMGS ve znění ze dne 12. března 2016 (dále
jen „Jednací řád“) a Stanov ČMGS, a to zejména:
a) Lze podat návrhy včetně odůvodnění písemně prezídiu ČMGS před zveřejněním nového programu
Konference. Tyto návrhy posoudí prezídium ČMGS a v případě jejich schválení se zařadí na
program Konference.
b) Lze podat návrhy včetně odůvodnění, které musí být předloženy Konferenci písemně
prostřednictvím prezidenta svazu nejpozději do 21 dnů před zveřejněným termínem konference, v
případě mimořádné konference nejpozději do 14 dní před jejím zveřejněným termínem.
c) Lze podat návrhy předložené po lhůtě uvedené v bodě 2.3 Jednacího řádu, které se zařadí na
program Konference, pokud s tím vysloví souhlas tříčtvrtinová většina přítomných delegátů.
Ing. Tomáš Navrátil
prezident ČMGS
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