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Zpráva o činnosti prezidenta ASDS ČR 
 

 

1. GS předložil nový seznam členů ASDS ČR, zpracovaný v rozsahu a dle stanov, který 

zohledňuje uplynutí přechodného období. V důsledku toho došlo ke změně dříve přidělených 

čísel klubů. Po uplynutí schváleného přechodného období proto musely být provedeny výmazy 

klubů, které doposud nesplnily požadavky stanov. 

 

- Zapsaným spolkům, které byly z.s. do 31. 12. 2016, bylo přiřazeno členské číslo a bude jim 

zaslána Evidenční karta člena. 

 

- Na základě přiděleného čísla a vyplněné Evidenční karty člena budou přiřazena 

„zaplaceným“ závislým osobám nová evidenční čísla. 

 

 

2. Prezident ukládá GS, aby vyzval nově vzniklé spolky (potenciální zájemce) k předložení 

Přihlášky ke členství. 

 

- Na základě zaslané přihlášky do ASDS ČR a uhrazeného členského příspěvku, bude těmto 

přiděleno členské číslo. 

 

3. Ty osoby, které provedly úhradu na rok 2017 a nejsou řádnými spolky ASDS ČR, vyzývám k 

urychlené nápravě. Zároveň upozorňuji na skutečnost, že těm, kdo nesplní tyto povinnosti, 

nebude umožněna účast na závodech Level II. a vyšších a ani možnost uplatňovat další práva 

dle Stanov ASDS ČR. 

 

4. Proběhla diskuze nad novou formou legitimací (kartou) závislých členů, kde bude uvedeno 

pouze jméno a datum narození, popř. QR-kód a místo pro vylepení roční známky. Prezident 

zpracováním návrhů uložil prezidentu CNROI. 

 

5. Prezident uložil GS, aby zařídil aktualizace webu, odstraněním staré přihlášky, umístěním nové 

přihlášky pro členy a závislé členy.  

 

6. Prezident uložil GS, aby zaslal členům pozvánku na členskou schůzi s programem, sestaveným 

prezidentem a GS, na základě doručených podnětů a návrhů. 

 

7. Prezident CNROI informoval o stále pokračujícím jednání s JUDr. Deverovou a JUDr. 

Svejkovskou proto, že doposud nebyly těmito vydány veškeré materiály z jednání kongresu. 

 

8. Prezident předal GS notářský zápis z kongresu, týkající se Stanov, generálnímu sekretáři 

k naskenování a zaslání ověřovatelkám zápisu a následnému zveřejnění na stránkách ASDS ČR. 

 

Plzeň, dne 9. 2. 2017 

 

 

 

 

Za přítomnosti:  Romana Šedého, Jiřího Marka, Kvida Klecandy 


