Golf & Country Club Svobodné Hamry z.s.

Stanovy

Schválené dne 16. 3. 2014

I. Všeobecná ustanovení
§1
Název, sídlo a trvání spolku
1.1. Golf & Country Club Svobodné Hamry z.s. je spolkem dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v platném znění. Tento spolek je právnickou osobou a může zřizovat pobočné spolky
jako organizační jednotky, zakládat jiné právní subjekty, nebo se dle těchto stanov stát součástí
jiných právních subjektů.
1.2. Spolek má název: Golf & Country Club Svobodné Hamry z.s. V textu těchto stanov je nadále
užívána zkratka "GCCSH".
1.3. Sídlem GCCSH jsou Svobodné Hamry č.p.1, 539 01 Hlinsko v Čechách.
1.4. GCCSH je založen na dobu neurčitou.

§2
Účel spolku
2.1. Účelem činnosti spolku je :
•
•
•
•

Rozšíření golfu do východních Čech
Vytvoření podmínek pro aktivní provozování golfové hry včetně služeb spojených s touto
činností
Výchova a výuka golfu se zaměřením na nové členy a mládež
Napomáhání rozvoji turistického ruchu ve východních Čechách

II. Členství
§3
Kategorie členství
3.1. Aktivní členství
Toto členství v GCCSH lze nabýt postupem dle těchto stanov. Aktivní členové se podílejí na
činnosti spolku sportovně a mají oprávnění užívat veškerá sportovní zařízení GCCSH včetně
zařízení příslušejících ke golfovému hřišti.
3.2.Kolektivní členství.
Jiný golfový klub se může stát kolektivním členem GCCSH na určitou dobu s tím, že členové
kolektivního člena, po dobu jeho členství v GCCSH, nabývají časově omezeného druhého
členství v GCCSH a získávají veškerá práva, výhody a povinnosti člena GCCSH s výjimkou práva
hlasovat na Shromáždění členů GCCSH a práva být volen do orgánů GCCSH. Kolektivní členství
jiného golfového klubu se uděluje zpravidla za podmínky reciprocity.
3.3. Časově omezené členství
Toto členství lze nabýt bez ohledu na věk fyzické osoby, a to postupem dle těchto stanov,
zpravidla na dobu jednoho roku. Toto členství zaniká uplynutím stanovené doby trvání. Člen
s časově omezeným členstvím nemá hlasovací práva.

3.4. Čestný prezident
Titul čestného prezidenta je udělován za dlouhodobou, cílevědomou a intenzivní práci v zájmu rozvoje
golfu s GCCSH. Titul je udělován doživotně. Je udělován Shromážděním členů GCCSH na
základě návrhu prezidenta a výboru GCCSH. Může být odejmut pouze hlasováním Shromáždění
členů GCCSH v případě úmyslného, prokazatelného a zásadního poškození GCCSH nebo golfu
jako takového. Čestný prezident nemá výkonné pravomoci.
Čestný prezident:
- je zván na základě rozhodnutí prezidenta GCCSH nebo výboru GCCSH na jednání výboru
GCCSH k projednání otázeksouvisejících s externí prezentací a činností GCCSH
- jedná na základě pověření od výboru GCCSH na úrovni prezidentů a čestných členů
ostatních golfových klubů s odpovídajícími orgány ČGF (Česká golfová federace)
- reprezentuje na základě rozhodnutí prezidenta nebo výboru GCCSH na charitativních,
prezentačních a jiných akcích, pořádaných ČGF, státními orgány nebo orgány samosprávy
3.5. Transformace členství
Mezi různými kategoriemi členství dle § 3 těchto stanov je možné změnit kategorii členství. O
změnu kategorie je třeba písemně požádat výbor GCCSH. Převod členství dle čl. 3.1. a 3.3. je
možný na základě písemné žádosti a po schválení výborem GCCSH.
3.6. Seznam členů
Spolek vede seznam svých členů, do kterého se zapisuje každý nový člen. Do seznamu se
zapisují identifikační údaje poskytnuté členem v přihlášce do spolku. V případě zániku členství je
proveden výmaz ze seznamu členů. Seznam členů není veřejně přístupný.

§4
Nabývání členství
4.1. O nabytí členství u všech kategorií rozhoduje výbor GCCSH, a to na základě písemné přihlášky
uchazeče o členství v GCCSH.
4.2. Přijetí do GCCSH může být vázáno na zaplacení poplatků, tj. vstupního poplatku a ročních
poplatků. Výši a splatnost těchto poplatků určuje výbor GCCSH, a to dle zásad schválených
Shromážděním členů GCCSH.

§5
Zánik členství
5.1. Členství v GCCSH zaniká smrtí fyzické osoby, zánikem právnické osoby v případě kolektivního
členství, uplynutím stanovené doby u časově omezeného členství, vystoupením, vyloučením a
nezaplacením členského příspěvku ani v přiměřené lhůtě, kterou spolek určil dodatečně ve výzvě
k zaplacení, ačkoliv byl na tento následek ve výzvě upozorněn.
5.2. O vyloučeníčlena rozhoduje Shromáždění členů GCCSH.
5.3. Návrh na vyloučení může v písemné podobě podat kterýkoliv člen, návrh musí obsahovat
okolnosti osvědčující důvod pro vyloučení. Člen, kterého se návrh týká, má právo se ke všemu
vyjádřit a doložit důkazy o opaku.
5.4. Vystoupením nebo vyloučením člena není dotčena jeho povinnost platby již splatných poplatků a
plnění dalších povinností vůči GCCSH.
5.5. Vyloučený člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí v písemné formě navrhnout, aby
jeho vyloučení přezkoumal výbor GCCSH.

5.6. Člen může kdykoliv bez udání důvodů vystoupit z GCCSH podáním písemného oznámení o
vystoupení výboru GCCSH. Členství v tomto případě zaniká dnem doručení oznámení výboru
GCCSH.

§6
Práva a povinnosti členů
6.1. Členové mají v rámci jednotlivých kategorií členství práva a povinnosti dané těmito stanovami,
vnitřními předpisy, popř. rozhodnutími výboru GCCSH.
6.2. Každý člen GCCSH je povinen plnit svoje poplatkové povinnosti ve výši a v termínech
stanovených usnesením výboruGCCSH. Každý člen je povinen podrobit se rozhodnutím orgánů
GCCSH, zachovávat pravidla a etiku golfové hry a svým jednáním nepoškozovat GCCSH ani
neomezovat práva ostatních členů GCCSH.

III. Organizace
§7
Orgány GCCSH
7.1. Orgány GCCSH jsou :
•
•
•
•

Shromáždění členů GCCSH
Prezident GCCSH
Výbor GCCSH
Revizor

§8
Shromáždění členů GCCSH
8.1. Shromáždění členů GCCSH je nejvyšším orgánem spolku. Shromáždění členů GCCSH
rozhoduje v těchto věcech:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

o změnách a doplňcích stanov
volí a odvolává prezidenta GCCSH
volí a odvolává členy výboru GCCSH
volí revizora
schvaluje roční zprávu a rozpočet
schvaluje závazky klubu přesahující částku 500.000 Kč
rozhoduje o rozpuštění a ukončení činnosti GCCSH
schvaluje zásady přijímání členů a zásady pro stanovení výše poplatků v GCCSH
rozhoduje i v dalších věcech, pokud tak určují tyto stanovy nebo příslušný právní předpis, popř. si
rozhodnutí o takových věcech svým usnesením vyhradí
rozhoduje o spojování s jinými právnímisubjekty a zakládání jiných právních subjektů podle § 1
stanov

8.2. Právo zúčastnit se Shromáždění členů GCCSH má každý člen GCCSH. Právo podílet se na
rozhodování má každý člen GCCSH po dovršení věku 18 let, kromě členů s časově omezeným
členstvím dle čl. 3.3 těchto stanov.
8.3. Shromáždění členů GCCSH svolává výbor GCCSH nejméně jednou za kalendářní rok. Dále je
výbor GCCSH povinen svolat Shromáždění členů GCCSH pokud o to požádá nejméně jedna

pětina členů GCCSH. Konání Shromáždění členů GCCSH musí být členům GCCSH oznámeno
písemně nejméně tři týdny před termínem Shromáždění členů GCCSH, s uvedením přesného
termínu, místa konání a pořadu jednání.
8.4. Shromáždění členů GCCSH rozhoduje hlasováním. Volba prezidenta GCCSH a členů výboru
GCCSH je prováděna tajným hlasováním - hlasovacími lístky. V ostatních věcech rozhoduje
Shromáždění členů GCCSH veřejným hlasováním - aklamací.
8.5. K platnosti rozhodnutí Shromáždění členů GCCSH je třeba souhlasu nadpoloviční většiny
přítomných členů s hlasovacím právem, za podmínky přítomnosti nejméně 25 % všech členů
GCCSH s hlasovacím právem. Není-li v okamžiku zahájení Shromáždění členů GCCSH přítomno
požadovaných 25 % všech členů s hlasovacím právem, pokračuje jednání bez hlasování a po 30
minutách od zahájení je Shromáždění členů GCCSH ukončeno a znovu zahájeno. Pro
usnášeníschopnost opětovně zahájeného Shromáždění členů GCCSH je pak třeba účasti
minimálně 10 % všech členů s hlasovacím právem a pro platnost usnesení je třeba souhlasu
nadpoloviční většiny přítomných.
8.6. Každý člen GCCSH s hlasovacím právem může být na Shromáždění členů GCCSH zastoupen na
základě plné moci. Tato plná moc nemusí být s úředně ověřeným podpisem. Každý člen
s hlasovacím právem může na Shromáždění členů GCCSH zastupovat na základě plné moci
pouze jednoho dalšího člena GCCSH s hlasovacím právem.
8.7. Shromáždění členů GCCSH řídí výborem pověřený člen GCCSH dle pořadu jednání,
navrženého výborem
GCCSH
a
schváleného
s případnými změnami a
doplňky
Shromážděním členů GCCSH.
8.8. O jednání Shromáždění členů GCCSH se pořizuje zápis.

§9
Prezident GCCSH
9.1.
•
•
•
•

je vždy členem výboru GCCSH
svolává minimálně jednou za čtvrt roku a řídí jednání výboru GCCSH a reprezentuje GCCSH
navenek, a to ve všech věcech, nejsou-li vyhrazeny Shromáždění členů GCCSH.
právní jednání je oprávněn činit pouze s dalším členem výboru GCCSH
řídí a kontroluje činnost pracovníků GCCSH

§ 10
Výbor GCCSH

10.1. Výbor GCCSH je výkonným, statutárním a rozhodovacím orgánem GCCSH majícím 5 - 9 členů
volených Shromážděním členů GCCSH na období dva roky. V čele výboru GCCSH stojí
prezident GCCSH. Výbor GCCSH rozhoduje ve všech věcech nevyhrazených těmito stanovami
k rozhodování Shromáždění členů GCCSH.
GCCSH zastupuje prezident GCCSH společně s dalším členem výboru GCCSH.
10.2. Ve výboru GCCSH se vždy ustanovují a volbou obsazují tyto funkce :

Pokladník GCCSH
Předseda sportovně - technické komise
Předseda komise pro mládež

Pokladník řídí veškeré hospodaření GCCSH a průběžně o něm informuje výbor GCCSH.

10.4 Výbor GCCSH rozhoduje veřejným hlasováním s požadavkem shodných hlasů nadpoloviční
většiny přítomných členů výboru GCCSH. Výbor GCCSH je schopen se usnášet za účasti
nadpoloviční většiny členů výboru GCCSH. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas
prezidenta.O jednání výboru GCCSH se pořizuje zápis.

§ 11
Revizor
11.1. Revizor přezkoumá roční účetní uzávěrku a pro řádné výroční Shromáždění členů GCCSH
připraví písemnou zprávu o kontrole hospodaření GCCSH.

IV. Zásady hospodaření
§ 12
12.1. GCCSH hospodaří jako právnická osoba se samostatnou právní subjektivitou dle svého
rozpočtu a s odpovědností za svoje závazky. Za svoje závazky ručí GCCSH výhradně do výše
vlastního jmění. GCCSH samostatně vyřizuje své daňové a poplatkové povinnosti.
12.2. Obchodním a účetním rokem je kalendářní rok.

V. Platnost a účinnost stanov
Tyto pozměněné stanovy byly řádně schváleny Shromážděním členů GCCSH dne 16.03.2014
v Pardubicích a nahrazují tímto dnem v plném rozsahu dosavadní schválené stanovy ze dne
18.03.2007.

