
S T A N O V Y 

občanského sdružení 

GOLF CLUB HRADEC KRÁLOVÉ 

 
I. 

Název klubu 

Sdružení je sportovním klubem (dále v textu jen klub) a nese název 

GOLF CLUB HRADEC KRÁLOVÉ 

 

II. 

Sídlo klubu 

Sídlem klubu je Hradec Králové, Rybova 1908/31, PSČ 500 09 

 

III. 

Právní postavení klubu 

1. Klub je samostatnou právnickou osobou založenou podle zákona č. 83/1990 Sb. 

o sdružování občanů v platném znění. 

 

IV. 

Poslání a cíle klubu 

1. Vytvářet pro své členy podmínky a předpoklady pro sportovní golfovou činnost. 

2. Zabezpečovat organizování klubových turnajů a soutěží. 

3. Organizačně zajišťovat reprezentaci klubu v soutěžích ČGF. 

4. Podílet se na výchově, podpoře a vyhledávání mladých talentů pro golfovou hru, 

vytvářet podmínky pro rozšiřování golfu mezi veřejnost. 

5. Hájit zájmy klubu a svých členů a za tím účelem spolupracovat s ČGF,  

orgány tělovýchovy a státní správy a s fyzickými i právnickými osobami.   

6. Provádět nezbytné organizační a hospodářské činnosti nutné pro realizaci 

uvedených cílů klubu. 

 

V. 

Členství v klubu 

1. Členem klubu se může stát každá svéprávná fyzická osoba starší 18 let,  

která souhlasí s posláním a stanovami klubu, projeví aktivní zájem podáním přihlášky,  

je výborem klubu přijata a uhradí vstupní členský příspěvek. 

Osoby mladší jsou vedeny jako čekatelé.  

2. Vstoupit do klubu podle bodu 1 mohou za výhodnějších podmínek naráz nebo postupně 

životní partneři (i nesezdaní) a jejich děti, nebo naráz skupiny osob. 

3. Hostujícím členem klubu může být člen jiného klubu přijatého do ČGF, 

pokud je fyzickou osobou a uhradí členský poplatek pro hostujícího člena 

(v rámci tzv. druhé členství). Hostující člen se může plně účastnit klubového života, 

ale nemůže volit a být volen do orgánů klubu. 

4. Člen, který uhradil roční členský poplatek, případně nový člen, který uhradil vstupní 

poplatek, obdrží členský průkaz vydaný ČGF, platný pro daný kalendářní rok. 

  

 

 

 

 



5. Členové a čekatelé klubu mají tato základní práva: 

- podílet se na činnosti klubu, účastnit se schůzí a akcí 

- volit a být volen (netýká se čekatelů) 

- předkládat návrhy a připomínky 

- žádat o metodickou a materiální pomoc 

- získávat pravidelné informace o dění v klubu 

- na přiznání a správu hendikepu dle hendikepového řádu ČGF 

6. Členové a čekatelé včetně hostujících členů mají tyto základní  

povinnosti: 

- řídit se stanovami a usneseními klubu a jeho výboru 

- platit včas příspěvky klubu 

- podílet se na společné práci pro klub 

- dodržovat zásady golfové etikety, respektovat řád hřišť a pokynů správců,  

šetřit klubový majetek a majetek jiných členů, nepoškozovat dobrou pověst 

a zájmy klubu 

       Čekatelé se v následujícím roce po dovršení 18 let stávají za podmínek uvedených  

            v odst. č.4, čl. V. automaticky řádnými členy klubu.  

7. Valná hromada může na návrh výboru udělit čestné členství osobě zvláštního 

významu nebo osobě, která se významně zasloužila o rozvoj klubu. 

Čestný člen klubu se může plně zúčastnit na klubovém životě s výjimkou  

volit a být volen do orgánů klubu. 

8. Řádný člen může oznámit klubu přerušení aktivního členství. V takovém případě 

zůstává členem klubu, hradí po dobu přerušení snížené poplatky, neobdrží průkaz ČGF a 

nemůže být členem orgánů klubu. Minimální doba přerušení členství je jeden rok. 

Přerušení členství musí člen oznámit písemně výboru klubu včetně předpokládané doby 

přerušení nejpozději do konce kalendářního roku, který předchází prvnímu roku, kterého 

se přerušení týká. 

9. Členství v klubu může být členovi pozastaveno, pokud nesplní v řádném termínu  

finanční či jiné povinnosti ke klubu. Pozastavením členství se rozumí především 

neposkytování členských výhod a může být oznámeno i příslušným orgánům ČGF. 

Pokud člen zjedná nápravu, tj. splní své členské povinnosti do 30 dnů od odeslání 

písemného upozornění, bude pozastavení členství zrušeno. V opačném případě může být 

členovi jeho členství ukončeno dle odst. č. 10, čl. V. 

10. Členství v klubu zaniká: 

- vystoupením člena na základě písemného sdělení adresovaného výboru klubu  

- vyloučením pro závažný přestupek, přičemž rozhodnutí o vyloučení v písemné 

formě spolu s odůvodněním obdrží vylučovaný od výboru klubu 

(vyloučení může předcházet písemné upozornění na možnost vyloučení) 

- úmrtím člena v případě fyzické osoby 

- zánikem klubu 

Ukončením členství se rozumí výmaz člena z evidence klubu a současně i z evidence 

klubu vedené u České golfové federace. 

Ukončením členství nevzniká členovi nárok na finanční či jiné vyrovnání. 

Případné finanční závazky člena vůči klubu zůstávají nedotčené. 

 

 

 

 

 

 



VI. 

Orgány klubu 

1. Nejvyšším orgánem klubu je valná hromada a je složena z řádných členů klubu. 

Valná hromada se schází zpravidla jednou ročně v prvním čtvrtletí roku. 

Valná hromada může být svolána i v jiném termínu z podnětu výboru nebo alespoň 

30 členů klubu. Pozvánku na valnou hromadu spolu s programem rozesílá výbor klubu 

alespoň 21 dní předem. 

Valná hromada 

- rozhoduje o změně stanov 

- volí členy výboru klubu, nezávislého revizora a rozhoduje o jejich odvolání 

- potvrzuje následně kooptaci členů výboru, změnu revizora a vyloučení člena 

klubu 

- schvaluje výroční zprávu o činnosti klubu 

- schvaluje programové záměry klubu 

- schvaluje účetní závěrku klubu a návrh rozpočtu klubu 

- rozhoduje o rozpuštění klubu nebo jeho transformaci  

      Každý řádný člen klubu má jeden hlas a může písemnou plnou mocí pro    

      hlasování pověřit zastupováním jiného řádného člena klubu. Pokud se na valnou  

      hromadu nedostaví anebo nezplnomocnil jiného člena, a byl v předstihu daném  

      těmito stanovami řádně na valnou hromadu pozván, ztrácí pro tuto valnou  

      hromadu svůj hlas. Není-li těmito stanovami v konkrétních případech stanoveno  

      jinak, je usnesení valné hromady přijímáno prostou většinou přítomných hlasů. 

      Z jednání valné hromady se pořizuje zápis a usnesení, které podepisuje předsedající  

      a předsedové všech komisí. Zápis a usnesení musí být vhodným způsobem zveřejněny. 

 

2. Výbor klubu je řídícím orgánem klubu v době mimo konání valné hromady. 

Je nejméně pětičlenný a volí ze svého středu prezidenta klubu. 

Dalšími členy výboru jsou jednatel, hospodář, předseda sportovně-technické komise 

a člen 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 klubu. 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 klubu. Výbor klubu 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 klubu. 

Výbor zastupuje klub navenek a každoročně skládá účty valné hromadě. 

Funkční období výboru je čtyřleté.  

Výbor klubu mimo jiné rozhoduje o 

- výši vstupních poplatků 

- výši ročních poplatků 

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

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

výboru odejít 

- pozastavení členství dle odst. č. 9, čl. V. 

- vyloučení člena z klubu dle odst. č. 10, čl. V. 

 

 

 



 

      Prezident klubu vystupuje jako statutární zástupce klubu, zastupuje klub při jednáních   

      s ČGF a jinými subjekty a řídí a kontroluje činnost výboru klubu.  

      Činnost prezidenta klubu vychází z těchto stanov, z usnesení valné hromady a usnesení  

      výboru klubu.  

      Rozhodnutím výboru může být výjimečně pro určitou přesně vymezenou záležitost 

      zmocněna písemnou plnou mocí k zastupování zájmů klubu i jiná osoba. 

 

      Jednatel klubu zastupuje prezidenta klubu dle potřeby v celém rozsahu jeho pravomocí. 

      Dále zodpovídá za přípravu materiálů pro schůze výboru klubu i pro valnou hromadu 

      a za vypracování materiálů a dokumentů z těchto jednání. Současně koordinuje  

      marketingovou činnost nezbytnou pro rozvoj a plnění cílů klubu.  

 

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

      s platnými předpisy. Dále zajišťuje kontrolu plnění příspěvkových povinností členů  

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

     daňových povinností klubu. 

 

      Předseda sportovně-technické komise zajišťuje organizaci soutěží a turnajů pořádaných  

      klubem, zodpovídá za přípravu a výběr reprezentací klubu pro mistrovské soutěže  

      pořádané ČGF a zajišťuje řádnou činnost klubových rozhodčích.  

      Zodpovídá za aplikaci jednotného hendikepového systému. 

       

      Člen výboru pro řešení úkolů bez předběžného určení je pověřován řešením aktuálních  

      úkolů, které nejsou v kompetenci ostatních členů výboru klubu, a také zastupuje ty členy  

      výboru, kteří kvůli dlouhodobé absenci nemohou plnit své úkoly. 

 

3. Revizor klubu provádí nezávislý dozor nad dodržováním stanov a řádným hospodařením 

klubu. O své činnosti podává zprávy valné hromadě a výboru klubu. 

Revizor není členem výboru klubu, ale je oprávněn se účastnit jeho jednání. 

V případě nutnosti může revizor klubu se souhlasem valné hromady jmenovat ze členů 

klubu revizní komisi, které předsedá a řídí její činnost. 

 

VII. 

Symbolika klubu 

Klub má název a znak. Současně klub používá zkratku názvu klubu, která zní GCHK. 

O symbolech klubu rozhoduje na návrh výboru valná hromada. 

Každý člen klubu je oprávněn nosit nebo používat klubový znak pouze v povolené 

formě a barvách tak, aby důstojně reprezentoval GCHK.  

 

VIII. 

Hospodaření klubu 

1. Klub vede řádně účetnictví v souladu se zákonem podle pro sdružení občanů obecně 

závazných předpisů.  

2. Kontrolu účetnictví zajišťuje samostatný revizor, který je oprávněn si dle svého uvážení 

ke kontrole přizvat odborníka z řad auditorů. Výši finanční úhrady auditorovi za 

takovéto konzultace musí revizor předem projednat s výborem klubu.  

3. Klub používá svých příjmů k naplnění svých cílů a programu.  

Klub může k naplnění svých cílů nabývat majetek.  

 



 

IX. 

Zánik klubu 

1. Klub zaniká rozhodnutím valné hromady 2/3 většinou všech řádných členů klubu 

nebo z vnějších příčin podle příslušných zákonných postupů. 

2. V případě zániku klubu se provede jeho likvidace. O likvidátorovi rozhoduje valná  

hromada. Při likvidaci se postupuje přiměřeně podle příslušných zákonných předpisů. 

Likvidační zůstatek se rozdělí mezi řádné členy alikvótně podle délky jejich členství 

v klubu. Na podíl mají nárok pouze ti řádní členové, kteří jsou členy v době likvidace. 

 

X. 

Závěrečná ustanovení 

1. Stanovy klubu mohou být měněny nebo doplňovány pouze písemnou formou 

dodatky schválenými valnou hromadou stejným způsobem jako stanovy samé. 

2. Návrh na změnu stanov může podat každý člen klubu. Návrh se podává výboru 

klubu nejpozději do 30. září kalendářního roku. Výbor je povinen posoudit, 

jak by se návrh dotkl stávajícího znění stanov, a je povinen připravit pro valnou hromadu 

textový návrh změn s rozborem a odůvodněným doporučením, případně proč změnu 

valné hromadě nedoporučuje ke schválení. Text návrhu rozešle řádným členům spolu 

s pozvánkou na valnou hromadu. 

3. Změny stanov, které plynou ze změn obecně závazných předpisů, provádí výbor klubu  

a členy klubu o takovýchto změnách informuje na nejbližší valné hromadě. 

4. Tyto stanovy nahrazují dosud platné stanovy klubu včetně změn vzatými na vědomí 

23.5.2006 MV ČR pod č.j. II/s-0S/1-26936/95-R. 

 

 

 

  

 

Tyto stanovy byly přijaty dne 11. 3. 2011 valnou hromadou členů GCHK. 

 

 

 

  

 

 

 

 

     

 

       

 

  

 

 

 

 

 

 


