Stanovy
Golf Club Semily z.s.
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I. Všeobecná ustanovení

Článek 1

Název, sídlo a trvání sdružení

1.1.
Tyto stanovy reflektují legislativní změny, které proběhly v ČR s účinností od
1.1.2014, zejména zavedení Občanského zákoníku a jeho prováděcích předpisů.
Sdružení má název:
Golf Club Semily z. s.
Při označování Klubu je možno používat pouze zkratky „Golf Club Semily z.s.“ nebo
„GCS“ (dále v textu je GCS označován jako Klub).
1.2.
Sídlem Klubu je Bořkov 101, 512 01 Slaná
1.3.
Klub je založen na dobu neurčitou.
1.4.
Klub má přidělené IČ: 15045234

Článek 2

Znak

Znakem Klubu jsou stylizovaná velká písmena „G“ a „C“ ve tvaru fervejí ve světle
zelené barvě a stylizované velké písmeno „S“ ve tvaru meandru řeky Jizery v barvě
modré s golfovým míčkem v bílé barvě uloženým ve vrchním ohybu písmene „S“.
Znak je ve čtvercovém poli ve tmavě zelené barvě.

Článek 3

Cíl činnosti

Cílem činnosti Klubu je vytváření a zajišťování podmínek pro golfový sport, včetně
veškerých služeb spojených s touto činností, především v zájmu sportovního a
společenského vyžití členů Klubu

Článek 4

Domovské hřiště

Domovským hřištěm je golfové hřiště nacházející se v katastru obce Slaná.

II. Členství

Článek 1

Kategorie členství

1.1.

Aktivní plnoprávné členství
Toto členství v Klubu lze nabýt po dovršení věku 18 let postupem dle těchto
stanov. Aktivní členové se podílejí na činnosti Klubu sportovně a mají
oprávnění užívat veškerá sportovní zařízení Klubu, včetně všech zařízení
v klubovně, tj. občerstvení, šatny a další hráčské prostory Klubu.

1.2.

Pasivní členství
Toto členství v Klubu lze nabýt po dovršení věku 18 let postupem dle těchto
stanov. Pasivní členové se nepodílejí na činnosti Klubu sportovně a nemají
oprávnění užívat bezúplatně sportovní zařízení Klubu s výjimkou zařízení
v klubovně. Ostatní sportovní zařízení tj. golfové hřiště, driving range,
putting green mohou používat po zaplacení hracích poplatků jako hosté
Klubu.

1.3.

Druhé členství
Toto členství v Klubu lze nabýt nejpozději po dovršení 18 let, postupem dle
těchto stanov a to pouze u člena jiného golfového Klubu, který má v evidenci
ČGF veden jako domovský Klub jiný než GCS.

1.4.

Členství mládeže
Toto členství v Klubu lze nabýt nejpozději do 18 let věku, postupem dle
těchto stanov. Pokud nedojde k transformaci členství dle kap.II. čl.1 těchto
stanov, toto členství zaniká k 31.12.roku, ve kterém člen mládeže dovršil
věku 18 let.

1.5.

Čestné členství
Čestné členství v Klubu navrhuje Výbor Klubu a schvaluje Valná hromada
členů Klubu postupem dle těchto stanov osobám, které se velmi významně

zasloužily o rozvoj Klubu. Čestný člen má stejná práva jako aktivní
plnoprávný člen a neplatí žádné příspěvky.
1.6.

Účelové členství
Účelové členství je členstvím v Klubu, které mohou nabývat hráči a hráčky,
kteří svými soutěžními výsledky mohou výrazně zvýšit výkonnost A družstev
mužů a žen při reprezentaci Klubu. Po souhlasu osloveného hráče nebo
hráčky z jiného Klubu nabude tento hráč nebo hráčka členství GCS v den
schválení Výborem Klubu a zanikne dnem 31.12. daného roku. O
prodloužení účelového členství o další roční období rozhoduje rovněž Výbor
Klubu. Účelové členství není vázáno na vstupní a v prvním roce ani členské
příspěvky. Takto přijatý člen má stejná práva a povinnosti jako plnoprávný
aktivní člen Klubu.

1.7.

Roční členství
Toto členství v Klubu lze nabýt po dovršení věku 18 let postupem dle těchto
stanov, a to vždy na dobu jednoho kalendářního roku. Člen s ročním
členstvím má stejná práva jako aktivní plnoprávný člen, mimo práva
volebního.

Článek 2

Nabývání členství

2.1
O nabytí členství u kategorií členství dle kap 1.1.,1.2. 1.3.,1.4.,1.6. a 1.7. těchto
stanov rozhoduje Výbor Klubu, a to na základě písemné žádosti a dle zásad
schválených Valnou hromadou členů Klubu. Je vhodné, aby tyto žádosti byly
doporučeny podpisem dvou aktivních členů Klubu. O nabytí čestného členství dle
kap. II čl.1.5. těchto stanov rozhoduje Valná hromada členů Klubu. Nabytím
členství nevzniká členovi žádný majetkový nárok vůči Klubu.
2.2.
Přijetí do Klubu (nabytí členství) je vázáno na zaplacení vstupních příspěvků. Výbor
Klubu může v rámci marketingové akce na dobu určitou snížit nebo i zrušit vstupní
příspěvky. Výši a splatnost těchto příspěvků určuje Výbor Klubu rozdílně pro
jednotlivé kategorie členství, a to dle zásad schválených Valnou hromadou členů
Klubu. Valná hromada členů Klubu má právo udělit čestné členství bez zaplacení
příspěvků.
2.3.
Výbor Klubu může stanovit zvýhodněné vstupní poplatky pro rodinné příslušníky
členů Klubu – „členství dalšího člena rodiny“. Rodinným příslušníkem se pro
potřeby těchto stanov rozumí rodiče, manžel/manželka, děti, jejich

manželé/manželky a jejich děti. V případě složitých rodinných a osobních vztahů
rozhoduje o možnosti využít zvýhodněné vstupní příspěvky Výbor Klubu.
2.4.
Výbor Klubu může stanovit zvýhodněné vstupní poplatky pro druhé členství, viz
kap.II čl.1.3. V případě, že člen Klubu v kategorii druhé členství uhradí při vstupu
do Klubu zvýhodněné vstupní příspěvky a následně požádá Klub o to, aby
v evidenci ČGF měl jak domovský Klub GCS, musí doplatit rozdíl mezi
zvýhodněnými vstupními příspěvky, které zaplatil při vstupu do Klubu, a plnými
vstupními příspěvky platnými v době vstupu do Klubu, nerozhodne-li Valná
hromada členů Klubu jinak.
2.5.
Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí do Klubu se sdělí uchazeči písemně. Toto
rozhodnutí nevyžaduje žádné odůvodnění.
2.6.
Členství v Klubu může nabýt pouze fyzická osoba. Žádost o přijetí se doručuje na
adresu Klubu písemně nebo elektronicky. Žádost nezletilé osoby musí být
podepsána zákonnými zástupci.

Článek 3

Transformace členství

3.1.
Klub umožňuje transformaci mezi jednotlivými kategoriemi členství Klubu.
Transformace na vyšší kategorii členství Klubu nastane okamžikem, kdy člen Klubu
doplatí rozdíl mezi výši příspěvků původního členství a požadovaného členství
Klubu.

Článek 4

Zánik členství, vystoupení, vyloučení a vyškrtnutí

4.1.
Členství v Klubu zaniká úmrtím člena, zánikem členství u mládeže dle kap.II,
čl.1.4. těchto stanov, vystoupením, vyloučením nebo vyškrtnutím.
4.2.
Člen může z Klubu vystoupit. Musí tak učinit písemným prohlášením doručeným
předsednictvu Klubu nejpozději 31.12. kalendářního roku. Takto učiněné
vystoupení je platné a účinné od 1.1. roku následujícího.

4.3.
Člen, který poruší stanovy Klubu nebo jeho předpisy a rozhodnutí orgánů Klubu,
nebo nedodržuje svoje závazky a povinnosti vůči klubu, nebo porušuje golfová
pravidla a etiketu, nebo svým jednáním poškozuje Klub a byl postupem dle kap.II
čl.6 těchto stanov varován, nebo byl varován se zákazem hry na golfovém hřišti
nebo byl varován se zákazem vstupu do celého areálu Klubu, může být
rozhodnutím Výboru Klubu vyloučen. Rozhodnutí o vyloučení musí být písemné a
odůvodněné a musí být doručeno doporučeně na adresu člena Klubu uvedenou
v evidenci členů. Vyloučení člena musí potvrdit následující Valná hromada členů
Klubu.
4.4.
Proti rozhodnutí o vyloučení se může člen odvolat do 15 dnů od doručení
rozhodnutí, a to písemným a odůvodněným podáním doručeným Výboru Klubu.
Výbor Klubu je povinen předložit odvolání k projednání na nejbližší Valné hromadě
členů Klubu. Rozhodnutí o vyloučení nabývá účinnosti dnem následujícím po
uplynutí 15-denní lhůty k odvolání v případě, že odvolání nebylo včas podáno.
V případě, že odvolání bylo podáno a Valná hromada členů Klubu potvrdila
rozhodnutí Výboru Klubu o vyloučení, nabývá rozhodnutí o vyloučení účinnosti
dnem následujícím po doručení rozhodnutí Valné hromadě členů Klubu o potvrzení
rozhodnutí Výboru Klubu.
4.5.
Roční členské příspěvky jsou splatné do 30.4. každého roku, datem úhrady je
datum připsání příslušné částky na bankovní účet Klubu nebo datum složení
příslušné částky v hotovosti v pokladně Klubu. Neuhradí-li člen roční členský
příspěvek včetně příslušenství do 31.12. roku, ve kterém je roční příspěvek
splatný, bude takový člen k 1.1. následujícího roku bez dalšího upozornění
vyškrtnut. Proti vyškrtnutí z uvedeného důvodu lze v rámci GCS podat opravný
prostředek odvoláním se k Valné hromadě členů Klubu. Povinnost vyškrtnutého
člena zaplatit roční členský příspěvek za poslední rok členství zůstává a Klub
oprávněn úhradu tohoto příspěvku po bývalém členovi vymáhat.
Dokud člen neuhradí roční členský příspěvek, vztahují se na něj omezení členských
výhod jako na člena s členstvím pasivním dle kap II čl. 1.2.
4.6.
Osoba, která vystoupila z Klubu, nebo byla vyloučena, nebo vyškrtnuta, nemá
žádné majetkové ani jiné nároky a práva vůči Klubu.

Článek 5

Práva a povinnosti členů

5.1.
Členové mají v rámci jednotlivých kategorií členství práva a povinnosti dané těmito
stanovami, rozhodnutími a předpisy orgánů Klubu. Členská práva mohou být
omezena nebo zrušena jen na základě těchto stanov nebo zákona. Práva a
povinnosti členů mohou být doplněna a upřesněna vnitřními předpisy Klubu
navrženými Výborem Klubu a schválenými Valnou hromadou členů Klubu.
Podmínky pro realizaci sportovní činnosti stanovuje Výbor Klubu.
5.2.
Každý člen Klubu je povinen plnit svoje příspěvkové povinnosti ve výši a termínech
stanovených Výborem Klubu. Je povinen se podrobit rozhodnutím orgánů Klubu,
zachovávat golfová pravidla a etiketu a svým jednáním nepoškozovat Klub.

Článek 6

Disciplinární pravomoc

6.1.
Disciplinární pravomoc v rámci Klubu vykonává Výbor Klubu. Tuto pravomoc může
Výbor Klubu přenést na disciplinární komisi Klubu. Je-li disciplinární komise
zřízena, předsedá jí a její činnost řídí pověřený člen Výboru Klubu. Počet členů
komise určuje a její členy jmenuje Výbor Klubu. Komise je ze své činnosti
odpovědná Výboru Klubu.
6.2.
Členovi, který poruší stanovy Klubu, nebo předpisy a rozhodnutí orgánů Klubu
nebo nedodržuje svoje závazky a povinnosti vůči Klubu nebo porušuje golfová
pravidla a etiketu, nebo svým jednáním poškozuje Klub, může být uděleno některé
z těchto disciplinárních opatření:
a) Varování
b) Varování se zákazem hry na golfovém hřišti
c) Varování se zákazem vstupu do celého areálu Klubu
6.3.
Disciplinární opatření se uděluje písemně se stručným odůvodněním. Zákaz hry a
zákaz vstupu do celého areálu může být udělen nejvýše do nejbližší Valné hromady
členů Klubu.

6.4.

Proti rozhodnutí o udělení disciplinárního opatření nelze v rámci Klubu podat
opravný prostředek. Pokud disciplinární opatření udělila disciplinární komise Klubu,
může varovaný člen písemně a odůvodněně požádat Výbor o nové projednání věci
ve Výboru Klubu. V tomto případě Výbor Klubu věc znovu projedná na svém
nejbližším jednání a disciplinární opatření buď potvrdí, zruší nebo změní. Tento
postup nemá odkladný účinek a disciplinární opatření nabývá účinnosti dnem
následujícím po doručení písemného rozhodnutí.

III. Organizace

Článek 1

Orgány klubu

Orgány Klubu jsou:
a) Valná hromada členů Klubu
b) Výbor Klubu
c) Kontrolní komise
Článek 2

Valná hromada členů klubu

2.1.
Valná hromada členů Klubu je nejvyšším orgánem sdružení. Valná hromada členů
Klubu rozhoduje o těchto věcech:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

O změnách a doplňcích stanov
Volí a odvolává členy Výboru Klubu
Volí a odvolává členy kontrolní komise
Schvaluje roční zprávu o činnosti Klubu a rozpočet Klubu
Schvaluje vstup Klubu do jiných právních subjektů
Schvaluje vytvoření jiných právních subjektů a organizačních
jednotek Klubu
g) Schvaluje volební řád pro volbu členů Výboru Klubu a kontrolní
komise a schvaluje složení přípravné a volební komise pro volby
do orgánů Klubu
h) O rozpuštění a ukončení činnosti Klubu
i) O odvolání proti rozhodnutí o vyloučení a vyškrtnutí
j) Schvaluje zásady přijímání členů a zásady pro stanovení výše
vstupních příspěvků a poplatků v Klubu
k) Schvaluje na návrh Výboru Klubu čestné členství
l) O dalších věcech, pokud tak určují tyto stanovy nebo zákon
m) Schvaluje prodej nemovitého majetku Klubu, včetně jeho použití
jako zástavy

2.2.
Právo zúčastnit se Valné hromady členů Klubu má každý člen Klubu. Právo podílet
se na rozhodování Valné hromady členů Klubu, tj. uplatňovat hlasovací právo má
každý člen Klubu po dovršení 18 let mimo členů s ročním členstvím. Účast na Valné
hromadě členů Klubu je nejvýznamnějším právem člena Klubu a člen Klubu svou
účastí vyjadřuje svůj zájem o činnost a rozhodování Klubu. Zastoupení člena na
Valné hromadě členů Klubu na základě plné moci proto není možné.
2.3.
Valnou hromadu členů Klubu svolává Výbor Klubu nejméně jednou za rok. Dále je
Výbor povinen svolat Valnou hromadu členů Klubu, pokud o to písemně požádá
nejméně jedna pětina všech členů Klubu s hlasovacím právem. Ze závažného
důvodu může Valnou hromadu členů svolat i kontrolní komise. Konání Valné
hromady členů Klubu musí být členům Klubu oznámeno písemně nebo jiným
vhodným způsobem nejméně tři týdny před termínem stanoveným Výborem Klubu
nebo kontrolní komisí Klubu. Jako oznámení o konání Valné hromady členů Klubu
je považováno vyvěšení pozvánky na Valnou hromadu členů Klubu na oficiálních
webových stránkách Klubu a v tištěné formě na vývěsce Klubu v Semilech. Valná
hromada se svolává na semilském golfovém hřišti, nebo na jiném místě v katastru
obce Semily.
2.4.
Valná hromada členů Klubu rozhoduje hlasováním. Volba prezidenta se provádí
samostatně a tajným hlasováním, tj. hlasovacími lístky. Volba členů Výboru se
provádí společně a tajným hlasováním. Rozhodování o vyloučení a o odvolání proti
vyloučení členů se provádí tajným hlasováním. Volba členů kontrolní komise a
o ostatních věcech rozhoduje Valná hromada členů Klubu veřejným hlasováním –
aklamací.
2.5.
K platnosti rozhodnutí Valné hromady členů Klubu je zapotřebí ve všech věcech
s výjimkou věcí uvedených v čl.2.1. písm. h) a l) stanov, shodných hlasů
nadpoloviční většiny přítomných členů s hlasovacím právem, za podmínky
přítomnosti nejméně 30 členů Klubu s hlasovacím právem. K platnosti rozhodnutí
Valné hromady členů Klubu ve všech věcech uvedených v čl.2.1. písm. h) a l)
stanov je zapotřebí shodných hlasů nejméně dvou třetin přítomných členů
s hlasovacím právem, za podmínky přítomnosti nejméně 30 členů Klubu
s hlasovacím právem.
2.6.
V případě, že není zajištěna usnášeníschopnost Valné hromady členů Klubu, tj.
není přítomno 30 členů Klubu s hlasovacím právem, svolá Výbor Klubu novou

Valnou hromadu členů Klubu, a to v termínu nejpozději do 60 kalendářních dní
ode dne konání poslední Valné hromady členů Klubu. Pokud ani tato Valná
hromada členů Klubu nebude usnášeníschopná dle výše uvedených ustanovení,
rozhoduje tato Valná hromada členů Klubu nadpoloviční většinou hlasů přítomných
členů s hlasovacím právem.
2.7.
Valnou hromadu členů Klubu řídí prezident Klubu nebo jiný člen Klubu, pověřený
Výborem Klubu dle pořadu jednání navrženého Výborem Klubu. Valná hromada
členů Klubu může pořad jednání doplnit nebo pozměnit. O jednání se pořizuje
zápis. Valná hromada členů Klubu zvolí nejméně dva ověřovatele, kteří ověří
správnost a úplnost zápisu. Zápisy z jednání Valné hromady členů Klubu se
archivují nejméně po dobu pěti let.
2.8.
K pozvánce výroční, tj. první Valné hromady Klubu v kalendářním roce, musí být
přiložen program Valné hromady členů Klubu.
Výbor Klubu připravuje a na Valné hromadě členů Klubu předkládá Výroční zprávu.
Výroční zpráva musí obsahovat:
a) zhodnocení uplynulého roku po stránce hospodářské, společenské a
sportovní, včetně výsledků hospodaření a plnění rozpočtu za uplynulý rok
b) návrh rozpočtu na příslušný rok
c) návrh plánu golfových soutěží a dalších akcí Klubu na příslušný rok

Článek 3

Výbor klubu

3.1.
Výbor Klubu je výkonným a statutárním orgánem Klubu. Rozhoduje ve všech
věcech nevyhrazených těmito stanovami k rozhodování Valné hromadě členů
Klubu. Výbor Klubu především rozhoduje a řídí veškeré obchodní, sportovní a
právní záležitosti Klubu. Výbor Klubu má sedm členů. Ve výboru Klubu se vždy
ustanovují a obsazují tyto funkce:
3.1.1. Prezident Klubu
Prezident Klubu řídí jednání Výboru Klubu a zastupuje Klub navenek, a to ve
všech věcech pokud nejsou vyhrazena Valné hromadě členů Klubu nebo
jiným orgánům nebo funkcionářům Klubu.
3.1.2. Viceprezident Klubu
Viceprezident Klubu zastupuje prezidenta Klubu v době jeho nepřítomnosti,
a to ve všech věcech příslušejících prezidentovi Klubu.

3.1.3. Hospodář Klubu
Hospodář Klubu řídí veškeré hospodaření Klubu včetně vnějších
ekonomických vztahů a vedení účetní evidence. Hospodář Klub současně řídí
informační systémy Klubu a Klubový marketing.
3.1.4. Předseda sportovně-technické komise
Řídí činnost sportovně - technické komise jmenované a odvolávané Výborem
Klubu. Je zodpovědný za organizaci a řídí chod sportovních soutěží Klubu,
vedení sportovně-technické evidence včetně výsledků a hráčských
vyrovnání. Spolupracuje s předsedou komise pro mládež a Klubovou
reprezentací při zajišťování podmínek pro Klubovou reprezentaci všech
skupin.
3.1.5. Předseda komise pro hřiště
Řídí činnost komise pro hřiště jmenované a odvolávané Výborem Klubu. Je
zodpovědný za řádný stav a rozvoj golfového hřiště ve správě Klubu, včetně
všech dalších objektů Klubu.
3.1.6. Předseda technické komise
Řídí činnost komise jmenované a odvolávané Výborem Klubu. Je
zodpovědný za řádný stav a údržbu strojů a technického vybavení ve správě
Klubu.
3.1.7. Předseda komise pro mládež a Klubovou reprezentaci
Řídí činnost komise pro mládež a Klubovou reprezentaci jmenované a
odvolávané Výborem Klubu. Je odpovědný za hráčskou úroveň a výchovu
členů Klubu s tzv. členstvím mládeže. doporučuje a organizuje v rámci
komise pro mládež transformaci členství mládeže na jiné druhy členství dle
kap.II čl.3 těchto stanov. Spolupracuje s předsedou sportovně-technické
komise při zajišťování podmínek pro Klubovou reprezentaci všech skupin.
3.1.8. Všechny komise jmenované a odvolávané Výborem Klubu mohou být
jednočlenné.

3.2.
Z činností spojených s výkonem funkcí v Klubu jsou členové Výboru Klubu osobně
odpovědni Výboru Klubu a Valné hromadě členů Klubu.
3.3.
Výkon člena Výboru Klubu je neslučitelný s výkonem funkce člena komise.

Do funkce člena Výboru Klubu může být volen člen Klubu starší 21 let Členem
Klubu musí být ke dni volby nejméně dva roky.
Členem Výboru Klubu nemůže být osoba v zaměstnaneckém poměru ke Klubu a
dále nemůže být členem Výboru statutární zástupce podnikatelského subjektu,
který má dlouhodobý smluvní vztah s Klubem. Pokud tato situace nastane
v průběhu jeho funkčního období ve Výboru Klubu, je povinen neprodleně
rezignovat. Pokud tak neučiní, musí jej Výbor Klubu na nejbližší schůzi z Výboru
Klubu vyloučit.
V případě jednorázového nebo krátkodobého obchodního vztahu podnikatelského
subjektu, jehož statutárním zástupcem je zároveň i člen Výboru Klubu, pro něj
platí oznamovací povinnost Výboru Klubu. Takovýto člen s v tomto případě nesmí
zúčastnit rozhodovacích procesů spojených s tímto obchodním vztahem.
Výjimku může v odůvodněném případě udělit Valná hromada členů Klubu.
3.4.
Výbor Klubu je oprávněn určit v odůvodněných případech jiné rozdělení pravomocí
a odpovědností v rámci Výboru Klubu. Výbor Klubu může ustanovit, jmenovat a
pověřit určitými pravomocemi i další komise a jiné pomocné a poradní orgány.
Ustanovení, jmenování a pověření musí projít zápisem Výboru Klubu.
3.5.
Výbor Klubu rozhoduje veřejným hlasováním s požadavkem shodných hlasů
nadpoloviční většiny všech zvolených členů Výboru Klubu.
3.6.
O jednání Výboru Klubu se pořizuje zápis. Zápisy se archivují nejméně po dobu
pěti let.
3.7.
Členové Výboru Klubu jsou voleni Valnou hromadou členů Klubu na dobu dvou let.
Volbu organizuje a zajišťuje přípravná a volební komise Klubu zvolená na základě
návrhů Výboru Klubu Valné hromadě členů Klubu, a to dle volebního řádu
schváleného rovněž Valnou hromadou členů Klubu. Členové Výboru jsou
osvobození od ročních poplatků.

3.8.
Funkce člena Výboru Klubu zaniká:
a) úmrtím

b)
c)
d)
e)
f)

odvoláním dle kap.III. čl.2.1.písm.b) těchto stanov
vyloučením z Klubu dle kap.II. čl.4 těchto stanov
vyloučením z Výboru Klubu dle kap.III. čl.3.3. těchto stanov
vyškrtnutím
uplynutím volebního období; v tomto případě však ne dříve, než je
provedena nová volba na tuto funkci
g) rezignací na funkci; v tomto případě však ne dříve, než je provedena
nová volba nebo kooptace na tuto funkci
3.9.
Pokud z důvodů uvedených v kapitole III čl. 3.8. nebude obsazena některá funkce
ve Výboru Klubu, Výbor Klubu jmenuje (kooptuje) do příští Valné hromady členů
Klubu náhradního člena předsednictva. Kooptovaný člen předsednictva musí
splňovat podmínky v kap.III čl. 3.3. těchto stanov. Na příštím shromáždění členů
bude provedena doplňovací voleb na takto dočasně obsazenou funkci. Kooptovaní
členové nesmí tvořit většinu členů Výboru Klubu. Pokud počet členů Výboru Klubu
zvolených Valnou hromadou členů Klubu klesne pod polovinu, bude kontrolní
komisí bezodkladně svolána volební Valná hromada členů Klubu za účelem
provedení nových voleb na neobsazené funkce ve Výboru Klubu. Pokud z důvodů
uvedených v kapitole III. Čl.3.8. nebude obsazena funkce prezidenta Klubu, bude
výkonem funkce prezidenta pověřen viceprezident Klubu za podmínky, že tento
viceprezident byl do funkce zvolen Valnou hromadou členů Klubu. Jestliže tato
podmínka nemůže být splněna, postupuje se shodně jako v situaci, kdy počet členů
Výboru Klubu zvolených Valnou hromadou členů Klubu klesne pod polovinu.

Článek 4

Kontrolní komise

4.1.
Valná hromada členů Klubu volí na dobu dvou let tři členy kontrolní komise. Volený
člen komise musí splňovat stejné podmínky jako člen Výboru Klubu, tj. podmínky
dle kap.III. čl.3.3 stanov. Kontrolní komise provádí kontrolu činnosti Výboru Klubu
a dalších komisí a orgánů ustanovených Výborem, tj. kontroluje plnění povinností
těchto orgánů dle stanov a dalších předpisů a rozhodnutí Klubu. Kontrolní komise
kontroluje v tomto smyslu soulad se stanovami a předpisy a nikoliv vhodnost a
výhodnost rozhodnutí pro Klub. Nemá proto
doplňovat, měnit nebo rušit
rozhodnutí Výboru Klubu. Může pouze vydávat doporučení a následně informovat
Valnou hromadu členů Klubu. Kontrolní komise provede kontrolu roční účetní
závěrky a pro Valnou hromadu členů Klubu připraví písemnou zprávu o kontrole
hospodaření Klubu. Za tím účelem je kontrolní komise oprávněna nahlížet do všech
dokumentů, které jsou právním podkladem či titulem pro ten, který účel nebo které
mají konkrétní ekonomické důsledky v hospodaření Klubu.
4.2.

Funkce člen kontrolní komise zaniká:
a)
b)
c)
d)
e)

úmrtím
odvoláním dle kap.III.čl.2.1.písm.b) těchto stanov
vyloučením z Klubu dle kap.II.čl.4 těchto stanov
vyškrtnutím
uplynutím volebního období; v tomto případě však ne dříve, než je
provedena nová volba na tuto funkci
f) rezignací na funkci; v tomto případě však ne dříve, než je provedena
nová volba nebo kooptace na tuto funkci
Pokud z výše uvedených důvodů nebude kontrolní komise obsazena v plném počtu
členů, zbývající členové mohou jmenovat (kooptovat) náhradního člena do této
komise do příští Valné hromady členů Klubu. Na příští Valné hromadě členů Klubu
bude provedena doplňovací volba na takto dočasně obsazenou funkci.
4.3.
Kontrolní komise je za výkon kontrolní činnosti odpovědná Valné hromadě členů
Klubu. Ze svého středu si tato komise volí předsedu. Předseda komise je oprávněn
účastnit se jednání Výboru Klubu s hlasem poradním.
4.4.
O jednání kontrolní komise se pořizuje zápis. Zápisy se archivují nejméně po dobu
pěti let.
4.5.
Kontrolní komise rozhoduje veřejným hlasováním s požadavkem nadpoloviční
většiny hlasů všech zvolených členů komise.

IV. Zásady hospodaření, příspěvky a poplatky

Článek 1

Zásady hospodaření

1.1.
Klub hospodaří jako právnická osoba se samostatnou právní subjektivitou dle
svého rozpočtu a s odpovědností za svoje závazky. Za svoje závazky ručí Klub
výhradně do výše svého vlastního jmění. Klub samostatně vyřizuje svoje daňové
a poplatkové povinnosti.
1.2.
Obchodním a účetním rokem je kalendářní rok.

Článek 2

Členské příspěvky a hrací poplatky

Výši a splatnost vstupních příspěvku (nabytí členství) a výši ročních příspěvků
určuje Výbor a to odlišně pro jednotlivé kategorie členství dle zásad schválených
Valnou hromadou členů Klubu. Výbor Klubu rovněž stanoví výši hracích poplatků
pro nečleny (hosty) Klubu a výši dalších poplatků za doplňkové služby. Všechny
tyto příspěvky a poplatky jsou příjmem Klubu a musí být řádně evidovány a
vykazovány.

V. Jednání klubu

Článek 1

Podepisování a jednání klubu

1.1. Za Klub podepisuje ve všech věcech samostatně prezident Klubu nebo
viceprezident. U veškerých finančních operací Klubu nad 50 tis. Kč jsou
požadované dva podpisy a to v kombinaci prezident Klubu spolu s hospodářem
Klubu nebo viceprezident Klubu spolu s hospodářem Klubu.
1.2.
Za Klub jedná ve všech věcech buď prezident Klubu, nebo v jeho nepřítomnosti
viceprezident Klubu, přičemž musí být respektováno ustanovení kap.III čl.3.1.1.
těchto stanov. V hospodářských věcech stanovených rozhodnutím Výboru Klubu
jedná hospodář Klubu.
1.3.
Výbor Klubu může písemnou plnou mocí zmocnit k podepisování a jednání za Klub
v určité vymezené věci jinou fyzickou osobu.

VI. Zánik Klubu

Článek 1

Zánik Klubu

Klub zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě
rozhodnutí Valné hromady členů Klubu nebo pravomocným rozhodnutím soudu o
jeho rozpuštění.
Článek 2

Likvidace Klubu Klubu

V případě rozhodnutí Valné hromady o dobrovolném rozpuštění Klubu zvolí tato
Valná hromada likvidátora, který povede majetkové vypořádání.

VII. Závěrečná ustanovení
Článek 1

Platnost a účinnost stanov

Tyto stanovy byly schváleny Valnou hromadou členů Klubu dne 20.2.2016 a nabyly
účinnosti dnem jejich vzetí na vědomí Ministerstvem vnitra České republiky.

V Semilech dne 20.2.2016

Golf Club Semily

Golf Club Semily

Ing. Tomáš Kraus

RNDr. Lubor Lukeš

Prezident

Viceprezident

