
Golf club Příbram, občanské sdružení
S T A N O V Y

 
občanského sdružení 

Golf club Příbram

Čl. 1
Název 
 
Název sdružení je:  

Golf club Příbram (ve zkratce GCPBR)
(dále jen klub)
 
  
Čl. 2
Sídlo

Sídlo klubu je na adrese:

Legionářů 400
Příbram VII, PSČ 261 01
Česká republika

Kontaktní a doručovací adresa klubu je na adrese:

Mokropeská 2026
252 28  Černošice
Česká republika
 
 
Čl.3
Cíle činnosti klubu
 
3.1.

Cílem činnosti klubu je vytváření podmínek k aktivnímu provozování golfové hry, především se zaměřením na:
 rozvoj a propagaci golfového sportu jako prostředku aktivního odpočinku,
 zajišťování sportovní činnosti svých členů se zřetelem na mládež a výkonnostní golf.

Tyto cíle bude klub rozvíjet za podpory svých členů, které za tímto účelem hodlá sdružovat ve sdružení (klubu).

3.2.

Klub bude sportovní činnost koordinovat s činností České golfové federace (dále jen „ČGF“).

3.3.

Za účelem realizace výše uvedených záměrů bude klub zabezpečovat nezbytnou organizační a hospodářskou 
činnost.

Čl.4
Členství v klubu

4.1. Vznik a zánik členství:

Členem klubu se může stát fyzická nebo právnická osoba po schválení přijetí za člena klubu správní radou  
klubu, pokud splní následující podmínky:

 předá  písemnou  vlastnoručně  podepsanou  přihlášku  (u  právnických  osob  statutární  zástupce) 
v kanceláři  klubu nebo členům správní rady, čímž se přihlásí  k respektování členských povinností 
vyplývajících ze stanov klubu.

Správní rada má právo odmítnout bez udání důvodu kteroukoli písemnou přihlášku.

Členství v klubu zaniká:
 úmrtím člena;
 zrušením společnosti u právnických osob;
 písemným oznámením člena;
 zrušením členství z rozhodnutí správní rady klubu.
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4.2.

Formy členství:

- řádné členství - přináleží vždy jeden platný hlas, a to jak pro fyzickou i pro právnickou osobu,

- mimořádné členství - přináleží vždy jeden platný hlas, a to jak pro fyzickou i pro právnickou osobu,

- čestné členství - nepřináleží žádný platný hlas.

4.3. 

Po schválení přijetí za člena klubu správní radou obdrží každý člen členskou kartu klubu.
 
4.4.

Členství v klubu bude členovi pozastaveno, pokud nesplní v termínu členské povinnosti. Pozastavením členství 
se rozumí zrušení možnosti užívání golfového hřiště, golfových zařízení a příslušenství, zablokování členství na 
serveru ČGF. Na tuto skutečnost bude člen kanceláří klubu písemně upozorněn. Pokud člen sjedná nápravu do 
60-ti dnů ode dne písemného upozornění, bude pozastavení členství zrušeno. V opačném případě bude členovi 
zasláno písemné upozornění na možnost zrušení členství správní radou klubu.
 
4.5.

Jestliže ani po písemném upozornění ze strany správní rady nesplní člen do následujících 30-ti dnů veškeré své  
povinnosti  vůči  klubu,  bude členství  členovi  zrušeno. Zrušením členství  se  rozumí výmaz člena z evidence 
klubu.
 
4.6.

Členské záležitosti budou řešeny písemnou formou na adresu člena klubu nebo na e-mailovou adresu sdělenou 
klubu,  k čemuž  člen  svým  podpisem  přihlášky  dává  výslovný  souhlas.  Současně  tím  stvrzuje  i  možnost 
pro pověřeného správce disponovat jeho osobními údaji a to vše v souladu se zněním zákona č. 101/2000 Sb., 
ve  znění  pozdějších  předpisů.  V případě  všeobecných  informací  si  klub  nebo  pověřený  správce  vyhrazuje 
možnost informovat členy na svých internetových stránkách nebo elektronickou formou. 
 
4.7.

Práva člena klubu:
 účastnit se valné hromady klubu 
 uplatňovat požadavky a stížnosti u správní rady klubu, a to výhradně písemnou formou
 odvolat se proti rozhodnutí kanceláře klubu u správní rady a proti rozhodnutí správní rady v rámci 

jednání valné hromady
 kandidovat na prezidenta, do správní rady a sportovně- technické komise (dále jen „STK“)
 využívat golfové a klubové zázemí
 účastnit se akcí klubu v návaznosti na propozice jednotlivých akcí.

 
4.8.

Povinnosti člena klubu:
 svým vystupováním a jednáním přispívat k dobrému jménu klubu
 řídit se stanovami klubu  a provozním řádem
 uhradit v termínu členské vstupní a členské roční příspěvky ve výši stanovené a odsouhlasené valnou 

hromadou klubu a to vstupní příspěvek do 7-mi dnů po podání přihlášky (se souhlasem správní rady je 
možný splátkový kalendář), roční příspěvek do 31. března kalendářního roku.

 oznámit klubu případnou změnu adresy pro doručování nebo jiné důležité změny. 
 
4.9.

Správní rada klubu může uchazeči o členství snížit výši členského vstupního příspěvku a ročního příspěvku na 
základě vlastního rozhodnutí, případně jej může i prominout úplně.
 
Čl.5
Orgány klubu

5.1.

Nejvyšším orgánem klubu je valná hromada.
Valná hromada projednává a schvaluje stanovy a změny stanov, zprávy předložené prezidentem a správní 
radou klubu. Dále volí a odvolává prezidenta, viceprezidenta, člena správní rady a potvrzuje případně v období 
mezi volbami doplňovací volbu (volby) správní rady do stanoveného počtu členů.

Valná hromada se na svém jednání řídí  schváleným programem, jednacím, volebním a hlasovacím řádem. 
Správní rada je povinna svolat valnou hromadu nejméně jedenkrát za rok. Valná hromada je usnášení schopná 
při účasti více jak 10% členů z celkového počtu řádných členů klubu v den konání valné hromady. Při podání 
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písemného požadavku více jak 50% členů z celkového počtu členů klubu správní radě je tato povinna svolat 
mimořádnou valnou hromadu do 30-ti dnů. 
5.2.

Svolání valné hromady se provádí písemnou formou na adresu všech členů klubu a to minimálně 14 dnů před 
konáním valné hromady.

5.3.

Pro volby na valné hromadě se stanovuje následující způsob hlasování:
 veřejné u všech hlasování.

Návrh bude přijat, případně bude zvolen ten, kdo obdrží nadpoloviční většinu platných hlasů přítomných členů 
na jednání valné hromady. V případě zvolení více členů správní rady nadpoloviční většinou je pořadí zvolení 
dáno větším počtem hlasů.  V případě rovnosti  hlasů se volba opakuje,  ale  pouze pro nezvolené kandidáty 
s rovností hlasů, v případě že ani následné kolo nerozhodne mezi kandidáty s rovným počtem hlasů rozhodne 
mezi nimi los.
 
5.4.

Výkonným, řídícím a odpovědným orgánem za činnost klubu v době mezi valnými hromadami je 7-mi členná 
správní  rada.  Její  funkční  období  je  pětileté.  V čele  správní  rady  stojí  prezident klubu,  viceprezident 
a  členové správní rady. Správní rada volí ze svých řad  členy a  předsedu sportovně-technické komise 
(STK).
 
5.5.

Voleným sportovně-technickým orgánem je  1  až  3-členná  STK,  členy  STK na návrh  předsedy  STK volí  a 
odvolává správní rada klubu. Její funkční období je pětileté. STK volí členové správní rady na svém zasedání 
nejpozději do 60 dnů po konání valné hromady.
 
5.6.

Kandidátem na prezidenta, viceprezidenta a člena správní rady může být pouze člen, jehož členství v klubu trvá 
v té době nepřetržitě nejméně 36 měsíců. Toto ujednání se nevztahuje na volbu prováděnou v roce 2012.
 
5.7.

V průběhu pětiletého funkčního období správní rady je uvolněné místo po dobrovolném odchodu z pozice člena 
vyjádřené písemnou formou správní  radě řešeno kooptací.  Kandidáty  na post  člena správní  rady navrhuje 
a schvaluje správní rada nadpoloviční většinou všech členů. Může být zvolen pouze člen, jehož členství v klubu 
trvá v té době nepřetržitě nejméně 36 měsíců.
 
5.8.

Organizační podporu správní rady, STK a další potřebné činnosti klubu zajišťuje kancelář klubu (tajemník klubu)  
prostřednictvím svých zaměstnanců nebo jinou formou.
 
5.9.

Vykonávání každé z funkcí ve správní radě může být na základě rozhodnutí správní rady honorováno.
 
5.10.

Jménem klubu je v plném rozsahu oprávněn jednat vždy prezident klubu.
 
5.11.

Člen správní rady může být zmocněn prezidentem klubu k jednání jménem klubu v předem vymezené oblasti 
a to jednorázově nebo bez časového omezení.
 
5.12.

Zaměstnanci klubu jsou oprávněni jednat pouze v rozsahu svých zplnomocnění udělených správní radou.

Čl.6
Zásady hospodaření klubu
 
6.1

Klub vede řádné účetnictví v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů a zákonem o účetnictví 
č. 563/1991 Sb. 

6.2
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Hospodaření klubu se uskutečňuje na základě ročního vyrovnaného rozpočtu schváleného valnou hromadou.
6.3

Zdroje příjmů sdružení mohou být zejména členské příspěvky, dary, granty, dotace a pod. Tyto příjmy mohou 
být použity pouze v souladu se schváleným vyrovnaným rozpočtem sdružení a zároveň v souladu s právními 
předpisy ČR.

6.4

Kontrolu účetnictví zajišťuje správní rada klubu pověřením některého ze svých členů vždy do konání řádné 
valné hromady klubu.
 
Čl. 7
Způsob majetkového vypořádání při zániku klubu

V případě zániku klubu je jeho majetek po provedené likvidaci bezplatně převeden na jinou právnickou osobu 
neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům klubu. Jestliže nebude tato osoba nalezena do 3 měsíců  
od ukončení likvidace, rozdělí se zbývající majetek rovným dílem mezi členy klubu.

V Příbrami dne 3.11.2012
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