STANOVY

Golf Club Hodkovičky, z.s.
Článek I.
Základní ustanovení
1. Golf Club Hodkovičky, z.s. (dále jen „Klub“) je spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, sdružujícím občany, kteří provozují golf. Uvedený název je novým
názvem bývalého občanského sdružení / spolku Golf & Country Club Prague.
2. Sídlo Klubu je na adrese Vltavanů 546, 147 00, Praha 4 – Hodkovičky.
3. Znak Klubu tvoří čtyři kruhové kvadranty, znázorňující siluetu golfového míčku a jamkového
praporku, která je obkroužena nápisem „Golf Club Hodkovičky”.
4. Klubu bylo přiděleno IČ 65992814 a je zapsaný ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl L, vložka 6881.
5. Klub je členem České golfové federace (ČGF).
Článek II.
Účel a činnost
1. Základním účelem a hlavní činností Klubu je veřejně prospěšná činnost, spočívající
v provozování golfu a s ním spojených sportovních a společenských aktivit, zejména:
a) pořádat golfové soutěže
b) zajišťovat účast a podporu svých členů v golfových soutěžích
c) organizovat trénink a další vzdělávání v oblasti golfu
d) zajišťovat výchovu dětí a mládeže v oblasti golfového sportu
e) zajišťovat pro své členy, jejich rodinné příslušníky a další zájemce o sportovní činnost
podmínky pro využití domovského hřiště Klubu - golfového resortu Hodkovičky
f) podílet se na provozování, udržování a rozvoji domovského hřiště Klubu
g) vést své členy a ostatní zájemce o golf k dodržování základních sportovních, etických,
estetických a mravních pravidel
h) hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a
samosprávy, školami a ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci
i) napomáhat rozvoji veřejného života, sportu, kultury a zdraví v obvodu MČ Praha 4 a na
území hlavního města Prahy.
2. Klub působí v golfovém resortu v Praze 4 - Hodkovičkách, Vltavanů 546 (dále jen
„domovské hřiště“) společnosti Golf & Country Club Hodkovičky, a.s. (dále jen
„Společnost“). Členové Klubu požívají ve vztahu k užívání domovského hřiště zvláštních
práv a výsad. Přesnější specifikaci vztahu mezi Klubem a Společností stanoví zvláštní
smlouva.
3. Klub může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost,
spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti.
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Článek III.
Členství
1. Členem Klubu může být fyzická osoba, která souhlasí s posláním a cíli Klubu a chce se na
jejich naplňování podílet.
2. Členství může být řádné, přidružené a čestné.
3. Řádnými členy Klubu jsou:
- kmenoví členové
- akcionáři Společnost, jejich rodinní příslušníci a členové orgánů Společnosti.
4. Přidruženými členy jsou:
- členové PLAY
- členové PLAY-STUDENT - studenti do konce roku, v němž dovrší 26 let
- členové KID - děti a mládež do konce roku, v němž dovrší 18 let.
5. Čestným členem se může stát pouze osoba, která se svou záslužnou činností dlouhodobě a
významně podílela na činnosti Klubu nebo Společnosti, nebo která dosáhla výjimečného
úspěchu v oblasti sportu.
6. Kmenové členství vzniká na základě přijetí za člena výborem Klubu a je podmíněno
písemným souhlasem Společnosti a zaplacením vstupního členského příspěvku.
Výši vstupního členského příspěvku stanoví smlouva mezi Klubem a Společností. Smlouva
rovněž stanoví způsob výběru vstupního členského příspěvku a jeho rozdělení mezi Klub a
Společnost. Klub je oprávněn přijmout nového kmenového člena a vydat mu členskou kartu
až v okamžiku, kdy byla Společnosti řádně zaplacena část vstupního členského příspěvku,
která jí náleží.
7. Kmenové členství může být se souhlasem výboru Klubu převedeno na rodinného
příslušníka člena Klubu. V případě úmrtí člena přechází kmenové členství na jednoho
dědice, který je přidruženým členem Klubu. Tento dědic může být určen závětí, v případě
vypořádání dědictví dle tzv. zákonné posloupnosti přechází členství na nejstaršího dědice,
který je přidruženým členem Klubu.
8. Členství
- akcionáře Společnosti
- rodinného příslušníka akcionáře Společnosti
- člena orgánů Společnosti
uděluje výbor Klubu na návrh Společnosti.
Členství trvá pouze po dobu vlastnictví akcií Společnosti, resp. po dobu členství v orgánech
Společnosti.
9. Přidružené členství vzniká na základě přijetí přihlášky pověřeným členem výboru Klubu, po
zaplacení ročního členského příspěvku.
10. Čestné členství uděluje členská schůze na návrh výboru Klubu, po projednání se
Společností a se souhlasem osoby, které má být uděleno. Čestný člen je osvobozen od
placení ročních členských příspěvků.
11. Dokladem členství v Klubu je členská karta, vydaná členům s hráčským HCP na žádost
Klubu Českou golfovou federací. Dokladem členství členů bez hráčského HCP,
neregistrovaných na serveru ČGF, je držení klubové karty Klubu, nebo výbor Klubu vydá
členům doklad o členství, pokud o to požádají.
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Článek IV.
Členská práva a povinnosti
1. Rozsah členských práv a povinností je dán druhem členství.
2. Členská práva, která přísluší všem členům:
- účastnit se sportovní a společenské činnosti Klubu
- podílet se na práci Klubu a na jeho rozvoji v souladu se stanovami a svými schopnostmi
a možnostmi
- být informován o činnosti Klubu
- účastnit se jednání orgánů Klubu, jedná-li se o činnost či chování daného člena
- uplatňovat své názory a předkládat podněty k činnosti Klubu
- být volen do kontrolní komise Klubu
- užívat služeb poskytovaných členům Klubu Společností při provozu domovského hřiště
za podmínek, stanovených pro jednotlivé druhy členství
- být registrován, v případě získání hráčského HCP, ve výjimečných případech i BEZ
HCP, jako hráč na serveru České golfové federace.
3. Členská práva, která přísluší jen řádným členům, kteří dovršili 18 let:
- podílet se na řízení Klubu
- účastnit se osobně jednání členské schůze a hlasovat o jejich rozhodnutích
- volit členy výboru Klubu a členy kontrolní komise Klubu
být volen do výboru Klubu.
4. Členské povinnosti:
- podrobit se rozhodnutím výboru, případně dalších orgánů Klubu, jednajících v rámci své
kompetence v souvislosti s organizačním uspořádáním a provozem mateřského hřiště
- platit řádně členské příspěvky; výši členských příspěvků a jejich splatnost stanoví výbor
Klubu po dohodě se Společností, přehled všech členských příspěvků podle druhu
členství bude zveřejněn na webových stránkách Klubu a v sídle Klubu
- dodržovat stanovy a ostatní vnitřní pravidla Klubu, schválená členskou schůzí
- dodržovat provozní řád domovského hřiště
- dodržovat základní normy sportovního chování a respektovat obecně platné zásady fair
play
- vykonávat funkce, do kterých byl zvolen, s péčí řádného hospodáře
- řádně plnit úkoly, kterými byl pověřen, s péčí řádného hospodáře.
5. Snížení ročních členských příspěvků:
V případě, že kmenový člen nemůže z důvodu dlouhodobého pobytu v zahraničí,
dlouhodobé nemoci (6 měsíců a více) nebo jiných vážných důvodů využívat svých
členských práv, zejména služeb poskytovaných členům Klubu, může požádat výbor Klubu o
přiměřené snížení ročních členských příspěvků.
6. Od placení ročních členských příspěvků jsou osvobozeni:
- řádní členové České golfové asociace hendikepovaných (CZDGA)
- členové reprezentačních družstev klubu.

Článek V.
Vznik, pozastavení a zánik členství
1. Vznik členství v Klubu se řídí ustanoveními čl. III. těchto stanov.
2. Členství kmenového člena v Klubu zaniká:
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a) na základě písemné žádosti člena
b) při prodlení se zaplacením ročního členského příspěvku více než 9 měsíců po splatnosti
podle čl. IV., b. 4
c) zánikem Klubu.
3. Členství akcionáře Společnosti a jeho rodinných příslušníků v Klubu zaniká dnem pozbytí
práv k akciím Společnosti. Členství člena orgánů Společnosti, který není jejím akcionářem,
zaniká dnem ukončení výkonu funkce v orgánech Společnosti.
4. Čestné členství v Klubu zaniká na žádost člena nebo rozhodnutím členské schůze na návrh
výboru Klubu.
5. Přidružené členství v Klubu (PLAY, PLAY-STUDENT, KID) se pozastavuje při nezaplacení
ročního členského příspěvku v termínu podle čl. IV., b. 4, obnovuje se po zaplacení
příslušného ročního členského příspěvku, a zaniká při prodlení se zaplacením ročního
členského příspěvku více než 9 měsíců po splatnosti.
6. Členství kmenového člena a přidruženého člena může zaniknout vyloučením za hrubé
porušení povinností, vyplývajících z členství v Klubu, pokud ani v přiměřené době po výzvě
Klubu nezjednal nápravu nebo mu nebyl uložen jiný druh sankce. O vyloučení člena
z Klubu rozhoduje výbor Klubu.

Článek VI.
Seznam členů
1. Klub vede seznam členů, kteří jsou registrovanými hráči a nemají pozastavené členství, na
serveru České golfové federace podle pravidel ČGF.
2. Výbor Klubu vede pro vnitřní potřebu Klubu neveřejný seznam všech členů Klubu. Zápisy a
výmazy týkající se členství osob v Klubu se v tomto seznamu provádějí průběžně a archivují
se po dobu pěti let.
Článek VII.
Orgány Klubu
1. Orgány Klubu jsou:
a) členská schůze jako orgán nejvyšší
b) výbor Klubu jako orgán statutární a výkonný
c) prezident a viceprezidenti Klubu
d) kontrolní komise jako orgán kontrolní.
Článek VIII.
Členská schůze
1. Členská schůze Klubu je nejvyšším orgánem Klubu a je složena ze všech řádných členů
Klubu starších 18 let. Každý řádný člen má na členské schůzi jeden hlas. Přidružení a čestní
členové nemají na členské schůzi právo hlasovat.
2. Členskou schůzi svolává výbor nejméně jedenkrát za rok. Dále je výbor Klubu povinen
svolat členskou schůzi, pokud o to prokazatelně požádá nejméně jedna třetina řádných
členů Klubu. Členská schůze se svolává pozvánkou zaslanou dopisem nebo e-mailovou
zprávou a vyvěšenou v sídle Klubu nejméně 10 dnů předem. Pozvánka musí obsahovat
místo, datum, hodinu a program jednání.
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3. Členská schůze rozhoduje svým usnesením v těchto věcech:
- název, sídlo, znak a jiná symbolika
- změny stanov
- schválení výroční zprávy o hospodaření, schválení rozpočtu
- určení hlavních směrů rozvoje a činnosti
- vstup Klubu do jiných spolků a organizací a členství v nich
- vnitřní pravidla Klubu
- volba a odvolání jednoho člena výboru Klubu
- volba a odvolání dvou členů kontrolní komise
- zánik Klubu.
4. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina řádných členů
Klubu. V případě, že 30 minut po plánovaném zahájení není členská schůze
usnášeníschopná, koná se náhradní členská schůze, která je usnášeníschopná v počtu
přítomných. K přijetí usnesení členské schůze je nutná nadpoloviční většina přítomných
řádných členů Klubu.
5. Jednání členské schůze řídí do zvolení předsedy schůze pověřený člen výboru.
6. Členská schůze volí tyto své orgány:
- předsedu schůze
- zapisovatele
- ověřovatele zápisu
- skrutátory (pouze je-li členská schůze schůzí volební).
7. O členské schůzi se pořizuje zápis, který podepisuje předseda schůze, zapisovatel a
ověřovatel zápisu.
Článek IX.
Výbor Klubu
1. Statutárním orgánem Klubu je tříčlenný výbor Klubu. Členem výboru může být jen fyzická
osoba, která je řádným členem Klubu. Jednoho člena výboru volí a odvolává členská
schůze. Člena výboru, voleného členskou schůzí, může navrhnout kterýkoliv z řádných
členů Klubu.
Dva členy výboru jmenuje a odvolává Společnost. Tito dva členové výboru, jmenovaní
Společností, se stávají jeho členy okamžikem jmenování představenstvem Společnosti.
Společnost je povinna o jmenování či odvolání těchto dvou členů výboru bezodkladně
informovat výbor Klubu, vůči Klubu je jmenování či odvolání účinné až okamžikem jeho
oznámení.
2. Výbor zabezpečuje plnění usnesení členské schůze a dále rozhoduje a vykonává veškerou
činnost, která není vyhrazena do působnosti členské schůze. Výbor rozhoduje také o výši
ročních členských příspěvků členů Klubu, a to po dohodě se Společností.
3. Zasedání výboru svolává prezident nebo kterýkoli jeho člen podle potřeb. Zasedání výboru
je svoláváno písemnou (e-mailovou) pozvánkou, která obsahuje program jednání, datum,
čas a místo konání. Zasedání výboru může být svoláno i jiným vhodným způsobem
v případě, že s takovýmto svoláním vysloví souhlas všichni členové výboru.
4. Výbor není povinen provést ta usnesení členské schůze, která jsou v rozporu s právními
předpisy. Na tuto skutečnost musí výbor členskou schůzi upozornit.
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5. Výbor je usnášeníschopný, jsou-li přítomni alespoň dva jeho členové, z nichž alespoň jeden
je volený členskou schůzí. K platnosti usnesení výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční
většiny přítomných členů výboru.
6. Funkční období výboru je čtyřleté.
7. Pokud v průběhu funkčního období výboru přestane volený člen výboru vykonávat svoji
funkci, kooptuje výbor do jednoho měsíce náhradního člena výboru na období do nejbližší
členské schůze, která pak provede volbu nového člena výboru na zbytek funkčního období.
Přestane-li člen výboru jmenovaný Společností vykonávat svojí funkci, je Společnost
povinna do jednoho měsíce jmenovat nového člena výboru na zbytek funkčního období.
8. Výbor zpracovává zprávu o činnosti Klubu, kterou schvaluje členská schůze.

Článek X.
Prezident a viceprezidenti Klubu
1. V čele výboru Klubu stojí prezident Klubu. Jeho zástupci jsou dva viceprezidenti.
2. Prezident Klubu je volen výborem Klubu po volbě a jmenování členů výboru v souladu
s článkem IX. odst. 1. Zbylí dva členové výboru se stávají viceprezidenty.
3. V případě, že prezident Klubu přestane vykonávat svou funkci, výbor Klubu nejpozději do
jednoho měsíce od takového zjištění zvolí nového prezidenta v souladu se stanovami.

Článek XI.
Kontrolní komise
1. Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti Klubu řádně vedeny a vykonává-li Klub činnost
v souladu s právními předpisy, stanovami, případně dalšími vnitřními předpisy Klubu.
2. Kontrolní komise má tři členy. Dva členy kontrolní komise volí a odvolává členská schůze,
jednoho člena kontrolní komise jmenuje a odvolává Společnost. Členství v kontrolní komisi
není slučitelné s výkonem funkce člena výboru.
3. Kontrolní komise volí ze svého středu předsedu, který jedná jejím jménem ve vztahu
k orgánům Klubu a členům Klubu.
4. Funkční období kontrolní komise je čtyřleté.
5. Pokud v průběhu funkčního období výboru přestane volený člen kontrolní komise vykonávat
svoji funkci, kooptuje komise do jednoho měsíce náhradního člena komise na období do
nejbližší členské schůze, která pak provede volbu nového člena komise na zbytek funkčního
období. Přestane-li člen kontrolní komise jmenovaný Společností vykonávat svojí funkci, je
Společnost povinna do jednoho měsíce jmenovat nového člena kontrolní komise na zbytek
funkčního období.
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Článek XII.
Jednání vůči třetím osobám
1. Jednat jménem Klubu a činit veškeré právní úkony ve vztahu ke Společnosti je oprávněn
nejvyšší funkcionář výboru, zvolený členskou schůzí, tj. prezident, resp. viceprezident.
2. Jednat jménem Klubu a činit veškeré právní úkony ve vztahu ke členům Klubu jsou
oprávněni prezident nebo viceprezidenti, a to každý samostatně.
3. Jednat jménem Klubu a činit veškeré právní úkony v ostatních záležitostech jsou oprávněni
vždy nejméně dva členové statutárního orgánu, tedy prezident společně s nejméně jedním
viceprezidentem, nebo dva viceprezidenti. Podepisování za Klub se děje tak, že nejméně
dva členové statutárního orgánu připojí své podpisy k celému názvu Klubu, nebo ke zkratce
Klubu, vyplývá-li z textu listiny, že běží o klub.
4. Prezident spolu s viceprezidentem nebo oba viceprezidenti společně mohou pověřit plnou
mocí jiného člena výboru nebo člena Klubu k samostatnému jednání jménem Klubu
v záležitostech, specifikovaných v plné moci.

Článek XIII.
Hospodaření Klubu
1. Základem hospodaření Klubu je rozpočet. Rozpočet navrhuje výbor a schvaluje členská
schůze. O hospodaření Klubu je vedeno řádné účetnictví.
2. Za vedení účetnictví Klubu odpovídá výbor Klubu. Výbor může faktickým vedením účetnictví
pověřit hospodáře, který je pak za jeho vedení odpovědný výboru. Účetnictví je vedeno
v souladu s právními předpisy.
3. Za hospodaření s majetkem a ostatními prostředky Klubu, finanční situaci a hospodářský
výsledek Klubu je odpovědný výbor Klubu.
4. Úkony běžného hospodaření do částek stanovených schváleným rozpočtem Klubu může
provádět výborem pověřený člen nebo hospodář.

Článek XIV.
Příjmy Klubu
1. Příjmy Klubu tvoří:
- vstupní členské příspěvky
- roční členské příspěvky
- příjmy dosahované v souvislosti s hlavní činností, zejména v souvislosti s organizováním
sportovní činnosti
- dotace
- sponzorské příspěvky
- dary
- příjmy z vedlejší hospodářské činnosti provozované k podpoře hlavní činnosti v souladu
s čl. II., b. 3.
2. Výše členských příspěvků se řídí ustanoveními čl. III., b. 6, čl. IV., b. 5 a 6 a čl. IX., b. 2.
Schváleno členskou schůzí dne 25.1.2016
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Článek XV.
Vztah mezi Klubem a Společností
Vztah mezi Klubem a Společností, zejména pak rozsah práv a nároků na různá plnění a služby
členům Klubu ze strany Společnosti při užívání domovského hřiště, je specifikován zvláštní
smlouvou, která vycházejí z principů, zakotvených v těchto stanovách.

Článek XVI.
Závěrečná ustanovení
Tyto stanovy byly schváleny členskou schůzí dne 25.1.2016.

Schváleno členskou schůzí dne 25.1.2016
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