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Stanovy 

Golf Club Hradec Králové z. s. 

 

   

I Základní ustanovení 
 

1.1. Název spolku: Golf Club Hradec Králové z. s. (dále jen „spolek“) 

 

1.2. Sídlo spolku: Hradec Králové, Rybova 1908/31, PSČ 500 09 

 

1.3. Spolku bylo přiděleno IČ: 626 91 899 

 

 

Účel spolku: 

 

1.4.1. Hlavní činnost spolku: 

- organizování sportovní činnosti svých členů i veřejnosti v rámci zapojení do 

sportovních aktivit, tuto činnost organizovat a vytvářet pro ni materiální a tréninkové 

podmínky 

- organizování sportovních, zejména golfových soutěží 

- propagace golfu jako sportu vhodného pro veškeré děti a mládež z různých 

sociálních skupin i pro osoby zdravotně hendikepované, 

- podpora výkonnostního růstu členů zajišťováním kvalitní tréninkové přípravy, 

podpora členů při jejich účasti na sportovních (zejména golfových) soutěžích, 

podpora golfu jako sportu pro celou rodinu, 

- organizování využití volného času dětí a mládeže jako prevenci sociálně 

patologických jevů 

- vést své členy a ostatní zájemce o sport k dodržování základních sportovních, 

etických a mravních pravidel 

 

  1.4.2. Vedlejší hospodářská činnost spolku je: 

 

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

 

II Členství 

 

2.1. Podmínky členství 

Členem spolku se může stát jakákoliv osoba, která souhlasí se stanovami spolku. 

Nezletilá fyzická osoba se může stát členem pouze se souhlasem zákonného zástupce, 

členská práva však bude mít dočasně omezena takto: 

- do dosažení zletilosti nemá hlasovací pro a právo svolávat členskou schůzi 

- do dosažení zletilosti nemá právo být volen do orgánů spolku 

 

2.2. Vznik členství 

Členství vzniká rozhodnutím výkonného výboru o přijetí za člena, zaplacením 

vstupního poplatku a příspěvku na dané období. 

Hostujícím členem spolku může být člen jiného spolku přijatého do ČGF, pokud je 

fyzickou osobou (v rámci tzv. druhého členství). Hostující člen se může plně účastnit 

spolkového života, ale nemůže volit a být volen do orgánů spolku. Hostujícímu členu 
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může být vstupní poplatek a členský příspěvek snížen, pokud tak rozhodne výkonný 

výbor 

 

 

2.3. Základní práva člena spolku: 

- účastnit se naplňování cílů činností spolku 

- účastnit se všech pořádaných akcí spolku 

- požívat výhod poskytovaných spolkem 

- účastnit se jednání členské schůze osobně nebo prostřednictvím zástupce 

- podat návrh na vyloučení člena 

 

2.4. Základní povinnosti člena spolku: 

- zodpovědně naplňovat cíle, které si dobrovolně zvolil členstvím ve spolku 

- dodržovat stanovy, směrnice, pokyny a nařízení přijaté usneseními orgánů spolku 

- svým jednáním a vystupováním reprezentovat a propagovat dobré jméno spolku, 

projevovat vzájemnou úctu nejen mezi členy spolku, ale i navenek 

- hradit členské poplatky a příspěvky ve lhůtě a výši schválené členskou schůzí 

 

2.5. Členství zaniká: 

- vystoupením z rozhodnutí člena 

- pro neplacení stanovených poplatků a příspěvků ve lhůtě 

- pro jednání neslučitelná s členstvím ve spolku 

- pro porušení povinností spojených se členstvím 

- úmrtím člena 

- zánikem spolku 

 

2.6. Seznam členů: 

Spolek vede seznam členů, který je veřejně přístupný na webových stránkách spolku. 

Vedením seznamu členů je pověřen hospodář, nebo jiný člen pověřený výkonným 

výborem. Do seznamu členů se zapisuje každý člen spolku, a to ve lhůtě do 30 dnů 

ode dne, kdy mu členství vzniklo. Člen musí být z veřejně přístupného seznamu 

vymazán bez zbytečného odkladu poté, co mu členství zaniklo, nejpozději ve lhůtě 30 

dnů ode dne, kdy se spolek prokazatelně dozvěděl, že členství zaniklo.  

 

III Orgány spolku 
 

Orgány spolku jsou: 

- Členská schůze jako orgán nejvyšší 

- Výkonný výbor jako orgán výkonný 

- Prezident jako orgán statutární 

- Kontrolní komise jako orgán kontrolní 

 

3.1. Členská schůze 

Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze. 

 

3.1.1. Do působnosti členské schůze náleží: 

- schválení stanov a jejich případných změn 

- volba a odvolání prezidenta, kontrolní komise a výkonného výboru 

- projednání a schválení výsledků všech činností 
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- rozhodování o zatěžování majetku spolku zástavním právem, ručením či jiným 

omezením nebo zatížením 

- schvalování výše a splatnosti vstupního poplatku, členských poplatků a příspěvků 

- schvalování plánu činností a hospodaření spolku 

- schvalování jednacího, hlasovacího a volebního řádu členské schůze 

- rozhodování o dobrovolném rozpuštění spolku nebo o sloučení s jiným spolkem 

- rozhodování o nevyjmenovaných záležitostech, které si členská schůze vyhradí a 

které nejsou v rozporu s těmito stanovami nebo právními předpisy 

 

3.1.2. Hlasování a usnášení schopnost členské schůze: 

Každý člen, kromě člena – nezletilé fyzické osoby a hostujícího člena, má jeden hlas. 

Členská schůze je schopna usnášet se za účasti přítomných členů bez ohledu na počet 

přítomných členů. 

K platnosti usnesení členské schůze je zapotřebí souhlasu prosté většiny přítomných 

členů spolku s hlasovacím právem nebo jejich zástupců, vyjma rozhodování o 

dobrovolném rozpuštění spolku nebo o sloučení s jiným spolkem, ke kterému je 

zapotřebí 2/3 většiny přítomných členů spolku s hlasovacím právem nebo jejich 

zástupců. 

 

3.1.3. Svolávání členské schůze: 

Členská schůze se svolává písemnou, nebo e-mailovou pozvánkou, adresovanou všem 

členům spolku. 

Řádná členská schůze se svolává alespoň 1x ročně, nejpozději však do 6 měsíců od 

konce každého účetního období. 

Mimořádná nebo náhradní členská schůze se svolává nejpozději do 6 týdnů ode dne, 

kdy nastaly důvody jejího svolání. 

Členskou schůzi svolává výkonný výbor. Pokud výkonný výbor nesplní svou 

povinnost svolat členskou schůzi, je oprávněn svolat členskou schůzi kterýkoliv 

z členů spolku s hlasovacím právem. 

 

3.1.3.1. Povinné náležitosti pozvánky na členskou schůzi: 

- název a sídlo spolku 

- datum, hodina a místo konání členské schůze 

- označení, zda se svolává řádná, mimořádná nebo opakovaná členská schůze 

- pokud členskou schůzi nesvolává výkonný výbor, uvedení jména a příjmení a 

připojení podpisu člena spolku, který členskou schůzi svolává 

- program jednání členské schůze 

Pozvánka musí být odeslána nejpozději do 21 dnů přede dnem konání členské schůze. 

 

3.2. Výkonný výbor 
Výkonný výbor má 5 členů. Členy výkonného výboru volí Členská schůze. Volební 

období členů výkonného výboru je čtyřleté. 

Členem výkonného výboru je vždy prezident jakožto statutární orgán spolku. 

Výkonný výbor zabezpečuje plnění hlavní i vedlejší činnosti spolku v období mezi 

zasedáními Členské schůze. 

Výkonný výbor svolává prezident, a to podle potřeby, obvykle jednou za měsíc. 

Výkonný výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. 

K platnosti rozhodnutí výkonného výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny 

přítomných.  



 4 

Do působnosti výkonného výboru náleží rozhodování ve všech záležitostech, pokud 

nejsou svěřeny těmito stanovami do výlučné pravomoci Členské schůze nebo jiných 

orgánů spolku. 

Dalšími členy výkonného výboru jsou vedle prezidenta a hospodáře, předseda 

sportovně - technické komise a dva členové výboru pro řešení úkolů bez 

předběžného určení. Každý člen výboru má právo vzdát se kdykoliv své funkce ke 

dni, kdy písemné rozhodnutí o vzdání se funkce bylo doručeno výboru spolku. Je 

však povinen neprodleně předat výboru veškerou agendu spojenou s funkcí. 

Za rozdělení funkcí ve výboru a za dohled nad jejich řádným vykonáváním 

zodpovídá prezident spolku. Výbor spolku může v případě potřeby zřídit z členů 

klubu komise, které jsou poradními orgány bez přímé rozhodovací pravomoci 

s možností na ně určité pravomoci rozhodnutím výboru přenést. Jmenovaným 

komisím předsedají vždy členové výboru spolku. 

Výbor zastupuje spolek navenek a každoročně skládá účty valné hromadě. 

Výkonný výbor mimo jiné rozhoduje o 

- pravidlech pro výši různých příspěvků členům v souladu s cíly spolku 

- kooptaci členů výboru pokud se některý z členů výboru rozhodne z funkce 

člena výboru odejít 

- pozastavení členství  

- vyloučení člena ze spolku  

 

      Prezident je statutárním orgánem spolku. Prezident mimo jiné zastupuje spolek při 

jednáních s ČGF a jinými subjekty a řídí a kontroluje činnost výkonného výboru.  

     

      Prezident může  písemnou plnou mocí zplnomocnit k zastupování  spolku i jinou 

osobu, a to pro určitou záležitost.  

      Prezident dále zodpovídá za přípravu materiálů pro schůze výkonného výboru i 

pro členskou schůzi a za vypracování materiálů a dokumentů z těchto jednání. 

Současně koordinuje marketingovou činnost nezbytnou pro rozvoj a plnění cílů 

spolku.  

 

      Hospodář je odpovědný za přípravu a kontrolu čerpání rozpočtu spolku v souladu 

s platnými předpisy. Dále zajišťuje kontrolu plnění příspěvkových povinností členů 

spolku, vede majetkovou a členskou evidenci spolku a zabezpečuje plnění případných 

daňových povinností spolku. 

 

      Předseda sportovně-technické komise zajišťuje organizaci soutěží a turnajů 

pořádaných spolkem, zodpovídá za přípravu a výběr reprezentací spolku pro 

mistrovské soutěže pořádané ČGF a zajišťuje řádnou činnost spolkových rozhodčích.  

      Zodpovídá za aplikaci jednotného hendikepového systému. 

       

      Členové výboru pro řešení úkolů bez předběžného určení jsou pověřováni řešením 

aktuálních úkolů, které nejsou v kompetenci ostatních členů výkonného výboru, a také 

zastupují ty členy výboru, kteří kvůli dlouhodobé absenci nemohou plnit své úkoly. 

 

 

3.3. Prezident 

Statutárním orgánem spolku je prezident. Statutární orgán má jednoho člena. Prezident 

zastupuje spolek ve všech záležitostech samostatně. Prezident zastupuje spolek v 

souladu s těmito stanovami,  rozhodnutím členské schůze a výkonného výboru. V 
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případě, že prezident zastupuje spolek v rozporu s těmito rozhodnutími nebo 

stanovami, je povinen nahradit spolku případnou škodu, kterou tímto zastupováním 

způsobí. 

 

Funkční období prezidenta je čtyřleté. 

 

3.4. Kontrolní komise 

 

3.4.1. Kontrolní komise se skládá ze tří členů, které volí a odvolává členská schůze. 

Členství v kontrolní komisi je neslučitelné s členstvím ve statutárním orgánu nebo 

členstvím ve výkonném výboru. Volební období členů kontrolní komise je čtyřleté. 

 

3.4.2. Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li 

spolek činnost v souladu se stanovami a právními předpisy, nesvěří-li jí stanovy další 

působnost. Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně statutární orgán, jakož 

i výkonný výbor. 

 

3.4.3. V rozsahu působnosti kontrolní komise může její pověřený člen nahlížet do 

dokladů spolku a požadovat od členů dalších orgánů spolku nebo od jeho zaměstnanců 

vysvětlení k jednotlivým záležitostem. 

 

3.4.4. Členové kontrolní komise se mohou z vlastního rozhodnutí účastnit všech 

schůzí výkonného výboru. 

 

 

 

IV Zásady hospodaření 
 

4.1. Zdroji příjmů na krytí nákladů souvisejících se zajišťováním cílů spolku mohou 

být: 

- členské příspěvky, dotace, dary, granty, poplatky apod. přijaté od svazových orgánů, 

orgánů státní správy, obcí a jiných organizačních složek státu, popř. evropských 

institucí, ostatních právnických nebo fyzických osob  

- výnosy z kulturně společenské činnosti 

- výnosy z vedlejší hospodářské činnosti 

- cizí zdroje tj. úvěry, půjčky, atd. 

 

4.2. Hospodaření spolku se řídí platnými právními předpisy a v jejich mezích 

usneseními členské schůze. 

 

4.3. Veškerý pořízený majetek nebo majetek vytvořený vlastní činností je ve 

vlastnictví spolku a musí sloužit k účelům, které jsou v souladu s jeho cíli. 

 

4.4. Případný kladný výsledek hospodaření (zisk po zdanění) může být užit pouze ve 

prospěch naplňování cílů spolku. 

 

V Zrušení a zánik spolku 

 

5.1. Spolek se zrušuje: 

dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem 
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pravomocným rozhodnutím soudu o jeho rozpuštění. 

 

5.2. V případě rozhodnutí členské schůze o dobrovolném rozpuštění spolku, zvolí tato 

členská schůze likvidátora, který provede majetkové vypořádání. 

 

5.3. Spolek zaniká výmazem ze spolkového rejstříku.  

 

VI Ustanovení přechodná a závěrečná 

 

6.1 Golf Club Hradec Králové vznikl 21. 3. 1995 

 

6.2. Tyto stanovy byly přijaty dne 1. dubna 2016 členskou schůzí členů spolku. 

 

6.3 Současný výkonný výbor (a prezident) zvolený řádně na valné hromadě 14.3.2014 

dokončí své čtyřleté volební období. Přitom veškerá činnost spolku Golf Club Hradec 

Králové z.s. bude probíhat již podle těchto stanov. Volby nového výboru a presidenta 

podle těchto stanov proběhnou v roce 2018, pokud nedojde k jiné situaci. 

 

6.4 Podle těchto stanov bodu 3.4 bude zvolena tříčlenná Kontrolní komise v co 

nejkratším čase po schválení stanov. 

 

 

V Hradci Králové dne 1. 4. 2016 

 

 

 

 

 

……….....……….......   

Prezident GCHKR 
 

 


