STANOVY
GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S.
(dále jen „Klub“)
Článek I.
Název, sídlo, postavení Klubu
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Klub je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách a je spolkem ve smyslu
ustanovení § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Název Klubu zní: „Golfový klub Hluboká nad Vltavou, z.s.“.
Klub je samostatnou nepolitickou korporací, přičemž svou níže popsanou činnost vyvíjí
v souladu s právními předpisy České republiky.
Sídlem Klubu je Hluboká nad Vltavou.
Klub nemá pobočné spolky.
Kde se v těchto stanovách pojednává o členech, čestných členech, výboru, prezidentovi,
viceprezidentovi či členské schůzi, rozumí se tím členové Klubu, čestní členové Klubu, výbor
Klubu, prezident Klubu, viceprezident Klubu a členská schůze Klubu dle těchto stanov.

Článek II.
Účel Klubu
2.1
2.2

Účelem (hlavní činností) Klubu je sdružování členů Klubu za účelem provozování golfové hry,
jejího rozvoje a propagace.
Při zajišťování hlavní činnosti Klubu plní Klub tyto hlavní úkoly:
2.2.1
organizuje, řídí a koordinuje sportovní činnost v areálu Klubu,
2.2.2
organizuje a řídí golfové soutěže a podniky,
2.2.3
pořádá a organizuje společenské akce za účelem propagace golfové hry,
2.2.4
vytváří podmínky pro sportovní, společenské i kulturní vyžití svých členů,
2.2.5
usiluje o rozvoj golfové hry a výchovu a zvyšování kvalifikace odborných pracovníků,
2.2.6
zastupuje zájmy svých členů v jednání se státními orgány a jinými osobami,
2.2.7
podílí se na získávání finančních prostředků a materiálních prostředků k zajištění své
činnosti a k zajištění prostředků na činnost pro členy Klubu,
2.2.8
může provozovat vlastní hospodářskou činnost pro získání finančních a hmotných
prostředků na zabezpečení své činnosti,
2.2.9
vydává vnitřní předpisy.

Článek III.
Členství v Klubu
3.1
3.2
3.3

Členství v Klubu je dobrovolné.
Členy se mohou stát fyzické osoby (občané České republiky i cizí státní příslušníci) i právnické
osoby.
O přijetí člena rozhoduje předseda výboru na základě písemné či elektronické přihlášky.
Členství vzniká rozhodnutím předsedy výboru o přijetí člena.
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3.4

3.5
3.6

3.7
3.8

3.9

Výbor je oprávněn udělit čestné členství fyzickým osobám, které se zasloužily o rozvoj Klubu
či golfové hry, bez ohledu na to, zda jsou řádnými členy či nikoliv. Čestní členové, pokud
nejsou řádnými členy, mají stejná práva jako řádní členové. Čestní členové, pokud nejsou
řádnými členy, nejsou povinni hradit členské příspěvky, nerozhodne-li výbor jinak. Čestní
členové, pokud nejsou řádnými členy, nemají právo účasti na členské schůzi ani právo
k podání podnětu na svolání členské schůze, nerozhodne-li výbor jinak. Výbor je oprávněn
čestné členství odejmout.
Klub vede seznam svých členů. Zápisy a výmazy v tomto seznamu provádí výbor. Seznam
členů není přístupný členům, pokud výbor nerozhodně jinak.
Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od Klubu na své náklady potvrzení s výpisem
ze seznamu členů obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly
vymazány.
Členové okamžikem vzniku členství v Klubu souhlasí s tím, aby seznam členů, případně
neúplný seznamu členů, byl uveřejněn.
Členství v Klubu zaniká:
3.8.1
vyloučením; o vyloučení rozhoduje výbor; Klub může vyloučit člena v případě, že:
3.8.1.1
člen porušil některou z povinností stanovených mu v čl. IV. těchto
stanov,
3.8.1.2
člen nezaplatil řádně a včas členský příspěvek,
3.8.1.3
člen porušil jinou povinnost vyplývající mu z členství v Klubu,
3.8.1.4
člen poškodil jméno Klubu či některého z jeho členů,
členství v Klubu zaniká okamžikem rozhodnutí výboru o vyloučení;
3.8.2
vystoupením; vystoupení je účinné doručením oznámení o vystoupení výboru;
vystoupením zaniká členství vždy k 31. 12. kalendářního roku, v němž bylo
oznámení o vystoupení výboru doručeno,
3.8.3
zánikem Klubu,
3.8.4
smrtí člena nebo zánikem člena bez právního nástupce.
Nezaplacením členského příspěvku členství v Klubu automaticky nezaniká.

Článek IV.
Práva a povinnosti členů Klubu
4.1
4.2
4.3

4.4

Členové jsou povinni podle svých možností a schopností přispívat k naplnění účelu Klubu.
Členové jsou dále povinni platit řádně a včas členské příspěvky a dodržovat stanovy a vnitřní
předpisy Klubu.
Členové mají právo podílet se na činnosti Klubu, jakož i využívat veškerých služeb Klubem jim
poskytovaných, zejména využívat sportovní zařízení Klubu, a to dle pravidel stanovených
výborem.
Členové mají dále právo být voleni do orgánů Klubu za předpokladu plné svéprávnosti,
podávat návrhy všem orgánům Klubu a obracet se na ně se svými připomínkami.

Článek V.
Orgány Klubu
5.1

Orgány Klubu jsou:
5.1.1
předseda Klubu,
5.1.2
výbor Klubu,
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5.1.3
5.1.4
5.1.5

6.1.

6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

6.6.

prezident Klubu, byl-li zvolen,
viceprezident Klubu, byl-li zvolen,
členská schůze Klubu.

Článek VI.
Předseda
Předseda je statutárním orgánem Spolku a je oprávněn jednat v jeho jménu a zastupovat
Spolek navenek. Předseda řídí činnost Spolku a rozhoduje o všech záležitostech Spolku,
pokud nejsou těmito stanovami vyhrazené do působnosti jiných orgánů Spolku.
Předseda je volen Výborem. Předsedou může být zvolena stejná osoba opakovaně.
Předsedou se může stát pouze Člen Spolku.
Funkční období Předsedy Spolku je dvacetileté (20). Právo Předsedy na odstoupení z funkce
tím není dotčeno.
Předseda zabezpečuje a kontroluje plnění usnesení Členské schůze a Výboru.
Do působnosti Předsedy patří:
6.5.1.
koordinace a řízení činností, kterými jsou naplňovány poslání, cíle a předmět
činnosti Spolku,
6.5.2.
svolávání Členské schůze a Výboru, předkládání návrhů na jednání Členské schůze a
Výboru a zpracování podkladů pro rozhodnutí Členské schůze a Výboru,
6.5.3.
zabezpečení vedení účetnictví, příprava účetní závěrky a zprávy o hospodaření
Spolku a předložení účetní závěrky a zprávy o hospodaření Spolku ke schválení
Výboru,
6.5.4.
návrh rozpočtu Spolku, který je předkládán ke schválení Výboru,
6.5.5.
vedení evidence členů Spolku,
6.5.6.
jmenování likvidátora.
Pro jednotlivé úkoly může Předseda jmenovat osoby zmocněné k jednání v příslušné věci.

Článek VII.
Výbor Klubu
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.

Nejvyšším orgánem Klubu je výbor.
Výbor má tři (3) členy.
Funkční období člena výboru je časově neomezené. Právo člena výboru na odstoupení
z funkce tím není dotčeno.
Výbor volí a odvolává předsedu Klubu.
Zanikne-li funkce jednoho (1) člena výboru, zvolí dva (2) zbývající členové výboru na svém
nejbližším zasedání nového člena výboru z řad členů.
Zanikne-li funkce dvou (2) nebo všech členů výboru tak, že nebude možné postupovat dle čl.
7.5. těchto stanov, zvolí z řad členů nového člena či nové členy výboru předseda Klubu.
Zanikne-li funkce dvou (2) členů výboru, zvolí prezident jednoho (1) nového člena výboru.
Zanikne-li funkce všech členů výboru, zvolí prezident dva (2) nové členy výboru.

Článek VIII.
Zasedání výboru Klubu
8.1

Členové výboru jsou povinni se účastnit všech zasedání a aktivně se podílet na činnosti
výboru. Členové výboru mají nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů při plnění úkolů
souvisejících s výkonem jejich funkce.
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8.2

8.3

8.4
8.5
8.6
8.7
8.8

Zasedání výboru svolává jeho předseda Spolku dle potřeby, zpravidla nejméně jednou za šest
(6) měsíců, a to pozvánkou doručenou všem členům výboru. V pozvánce nemusí být uveden
pořad jednání.
Předseda výboru je povinen svolat zasedání výboru vždy, požádá-li o to některý z členů
výboru, a to do 15-ti dnů ode dne doručení této žádosti. V případě, že předseda výboru takto
neučiní, je oprávněn svolat zasedání výboru kterýkoliv další člen výboru.
Zasedání se koná v sídle Klubu, ledaže výbor rozhodne jinak.
Zasedání výboru řídí předseda Klubu. V případě jeho nepřítomnosti, řídí zasedání pověřený
člen výboru.
K účasti na zasedání výboru může být se souhlasem většiny přítomných členů výboru
přizvána kterákoliv osoba.
O průběhu zasedání se zpravidla pořizuje zápis.
Náklady spojené se zasedáním i s další činností výboru nese Klub.
Článek IX.
Rozhodování výboru Klubu

9.1
9.2
9.3

Výbor je způsobilý usnášet se, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho
členů, přičemž musí být vždy přítomen předseda.
Výbor rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Každý člen má jeden (1) hlas.
Při rovnosti hlasů má rozhodující hlas předseda Klubu.

Článek X.
Působnost výboru Klubu
10.1
10.2

10.3

10.4

Výbor jako nejvyšší orgán Klubu rozhoduje o všech záležitostech Klubu, pokud je stanovy
nevyhrazují do působnosti jiného orgánu Klubu.
Výbor Klubu zejména:
10.2.1 rozhoduje o vyloučení člena,
10.2.2 rozhoduje o výši členských příspěvků a jejich splatnosti,
10.2.3 schvaluje rozpočet Klubu,
10.2.4 zajišťuje řádné vedení účetnictví Klubu,
10.2.5 podle svých potřeb zřizuje administrativní aparát Klubu či poradní orgány výboru,
přičemž při jejich zřízení / jmenování, určí rozsah jejich působnosti a pravomoci.
Výbor Klubu dále též:
10.3.1 rozhoduje o základních otázkách existence Klubu, jakož i o jeho zrušení a zániku,
10.3.2 rozhoduje o změně stanov Klubu,
10.3.3 schvaluje hlavní směry činnosti Klubu,
10.3.4 schvaluje vnitřní předpisy Klubu a veškeré jejich změny,
10.3.5 schvaluje změnu účelu Klubu, včetně zaměření hlavní a případné vedlejší činnosti,
10.3.6 uděluje o odjímá čestné členství v Klubu,
10.3.7 svolává členskou schůzi,
10.3.8 rozhoduje o fúzi nebo rozdělení Klubu,
10.3.9 projednává a schvaluje změnu názvu Klubu.
Výbor je oprávněn, nikoliv však povinen, zvolit a odvolat jednoho (1) prezidenta a až dva (2)
viceprezidenty.
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Článek XI.
Prezident Klubu
11.1
11.2
11.3

11.4

12.1.
12.2.
12.3.

Výbor je oprávněn, nikoliv však povinen, zvolit a odvolat jednoho (1) prezidenta z řad členů.
Funkční období prezidenta je časově neomezené.
Prezident čestně reprezentuje Klub navenek, není však statutárním orgánem Klubu. Prezident
není oprávněn Klub zastupovat v žádných záležitostech, ani svým jednáním zakládat jakákoliv
práva a povinnosti Klubu.
Prezident má pouze pravomoci svěřené mu těmito stanovami nebo svěřené mu rozhodnutím
výboru.
Článek XII.
Viceprezident Klubu
Výbor je oprávněn, nikoliv však povinen, zvolit a odvolat jednoho (1) nebo dva (2)
viceprezidenty z řad členů Klubu.
Funkční období viceprezidenta je časově neomezené.
Viceprezident čestně reprezentuje Klub navenek, není však statutárním orgánem Klubu.
Viceprezident není oprávněn Klub zastupovat v žádných záležitostech, ani svým jednáním
zakládat jakákoliv práva a povinnosti Klubu.

Článek XIII.
Členská schůze Klubu
13.1.
13.2.

13.3.
13.4.

13.5.
13.6.
13.7.

Členskou schůzi svolává výbor dle potřeby, zpravidla jednou za pět (5) let.
Výbor svolá zasedání členské schůze z podnětu alespoň třetiny všech plně svéprávných členů,
vyjma členů čestných. Nesvolá-li výbor zasedání členské schůze do třiceti (30) dnů od
doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání členské schůze na náklady
Klubu sám.
Zasedání členské schůze se svolává uveřejněním pozvánky na internetových stránkách Klubu
nejméně třicet (30) dní před jejím konáním, případně jiným vhodným způsobem.
Členská schůze je způsobilá usnášet se, jsou-li na jejím zasedání přítomny alespoň dvě třetiny
(2/3) všech plně svéprávných členů, vyjma členů čestných. Usnesení přijímá většinou hlasů
členů přítomných v době usnášení; každý člen má jeden hlas.
Zasedání členské schůze nelze konat formou dílčích členských schůzí, náhradní členská schůze
není přípustná.
Členská schůze není nejvyšším ani statutárním orgánem Klubu.
Členská schůze má právo:
13.7.1. projednat zprávu o činnosti výboru,
13.7.2. schvalovat záměr udělení čestného členství v Klubu,
13.7.3. navrhovat přijetí vnitřních předpisů Klubu a jejich změn,
13.7.4. navrhovat změnu výše členských příspěvků a jejich splatnosti,
13.7.5. navrhovat vyloučení člena,
13.7.6. požadovat od členů orgánů Klubu nebo od jeho zaměstnanců vysvětlení
k jednotlivým záležitostem.
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Článek XIV.
Jednání za Klub
14.1.

Za Klub jedná Předseda samostatně a to tak, že k názvu Spolku připojí svůj podpis.
Článek XV.
Závěrečná ustanovení

15.1.
15.2.
15.3.

15.4.
15.5.

Klub vznikl původně jako občanské sdružení dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů,
registrací Ministerstva vnitra České republiky dne 28. 6. 2000 pod č.j. VS/1-1/44 126/00-R.
K okamžiku schválení těchto stanov měl výbor tři (3) členy, kteří nadále zůstávají členy výboru
i po schválení těchto stanov.
K okamžiku schválení těchto stanov měl Klub předsedu, který nadále zůstává ve své funkci
i po schválení těchto stanov. Funkční období předsedy výboru dle čl. 6.3. těchto stanov začíná
běžet okamžikem schválení těchto stanov.
K okamžiku schválení těchto stanov měl Klub prezidenta, který nadále zůstává ve své funkci
i po schválení těchto stanov.
Tyto stanovy byly schváleny výborem dne 27.3.2018 a okamžikem schválení nabývají
účinnosti.

Za správnost vyhotovení:

______________________
Bc. Antonín Loužek
předseda Klubu
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