STANOVY GOLFOVÉHO CLUBU KONOPIŠTĚ
I. Všeobecná ustanovení
1. Název, sídlo, trvání spolku, klubové barvy
1.1. Golfový Club Konopiště je spolkem dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Tento
spolek je právnickou osobou a může zřizovat pobočné spolky, zakládat jiné právní subjekty
nebo se dle těchto stanov stát součástí jiných právních subjektů.
1.2. Spolek má název GOLFOVÝ CLUB KONOPIŠTĚ, spolek. V textu těchto stanov je nadále
užívána zkratka „GCKO“ či „klub“.
1.3. Sídlem GCKO jsou Tvoršovice čp. 27, Bystřice.
1.4. GCKO je založen na dobu neurčitou.
1.5. Klubovými barvami GCKO jsou zelená, červená a černá.
1.6. Hlavní činností GCKO je sdružování osob za účelem provozování golfové hry a za tímto
účelem i vytváření a zajišťování podmínek pro golfový sport, včetně veškerých služeb
spojených s touto činností, především v zájmu sportovního a společenského vyžití členů
GCKO.
1.7. Stanovy GCKO jsou uloženy v úplném znění v sídle GCKO.
1.8. Seznam členů GCKO je neveřejný.

II. Členství
2. Nabývání členství
2.1. Členem GCKO se může stát každá fyzická i právnická osoba, která souhlasí s posláním a
hlavní činností GCKO a chce se na jejich naplňování podílet.
2.2. O nabytí členství rozhoduje výbor klubu, a to na základě žádosti uchazeče o členství v GCKO.
2.3. Přijetí do GCKO (nabytí členství) může být vázáno na zaplacení členských příspěvků,
případně splnění dalších podmínek. Výši a splatnost těchto příspěvků určuje výbor klubu.
2.4. Členství v GCKO vzniká přijetím uchazeče za člena výborem klubu.
3. Čestné členství

3.1. Čestné členství v GCKO navrhuje výbor klubu a uděluje členská schůze GCKO osobám, které
se významně zasloužily o GCKO.
3.2. Čestný člen GCKO má stejná práva a povinnosti jako člen GCKO, ale není povinen platit
žádné členské příspěvky.
4. Zánik členství
4.1. Členství v GCKO zaniká vystoupením člena nebo jeho vyloučením.
4.2. Člen GCKO může být výborem klubu vyloučen k 30. červnu kalendářního roku, pokud
neuhradí členský poplatek do 31. května kalendářního roku, a to ani přes písemnou výzvu
zaslanou mu GCKO.
4.3. Členství zaniká vyloučením z rozhodnutí členské schůze členů GCKO, způsobí-li svým
chováním újmu na dobrém jménu GCKO, jedná-li proti zájmům GCKO nebo při opakovaném
hrubém porušování stanov GCKO.
5. Práva a povinnosti členů
5.1. Členové GCKO mají práva a povinnosti dané těmito stanovami, vnitřními předpisy GCKO,
přijatými členskou schůzí GCKO, popřípadě rozhodnutími výboru GCKO.
5.2. Každý člen GCKO je povinen hradit členské příspěvky, a to ve výši a v termínech stanovených
příslušným orgánem GCKO.
5.3. Každý člen GCKO je povinen se podrobit rozhodnutím orgánů GCKO, zachovávat pravidla a
etiketu golfové hry a svým jednáním nepoškozovat GCKO ani omezovat práva ostatních
členů GCKO.
III. Organizace
6. Orgány GCKO
6.1. Orgány GCKO jsou:
 Členská schůze
 Výbor klubu
 Revizní komise
7. Členská schůze
7.1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku.
7.2. Právo zúčastnit se členské schůze má každý člen GCKO. Právo podílet se hlasováním na
rozhodování členské schůze, má každý člen GCKO po dovršení 18 let věku.
7.3. Členská schůze rozhoduje v těchto věcech:
 o změnách a doplnění stanov










volí a odvolává prezidenta GCKO a členy výboru GCKO
volí členy revizní komise
schvaluje roční zprávu o hospodaření GCKO
schvaluje rozpočet GCKO
rozhoduje o vyloučení člena GCKO dle čl. 4.3 stanov
uděluje návrh výboru GCKO na čestné členství
schvaluje zásadní dispozice s majetkem GCKO
rozhoduje o ukončení činnosti GCKO a likvidaci spolku

Členská schůze má právo si vyhradit nezastupitelné rozhodování i v dalších věcech týkajících
se GCKO.
7.4. Členskou schůzi svolává k zasedání výbor klubu nejméně jedenkrát za rok. Výbor klubu je
dále povinen svolat členskou schůzi z podnětu alespoň jedné pětiny členů GCKO. Pozvánka
na členskou schůzi bude vždy zveřejněna na webových stránkách GCKO, dostupných na
www.gcko.cz, nejpozději 30 dní před konáním členské schůze. Z pozvánky musí být zřejmé
místo, čas a pořad zasedání.
7.5. Členská schůze rozhoduje hlasováním. Volba prezidenta GCKO, členů výboru klubu a členů
revizní komise je prováděna veřejným hlasováním – aklamací. Do orgánů GCKO mohou být
voleni členové GCKO starší 18 let.
7.6. K platnosti rozhodnutí členské schůze je třeba souhlasných hlasů nadpoloviční většiny
přítomných členů s hlasovacím právem za podmínky nejméně jedné čtvrtiny všech členů
GCKO s hlasovacím právem.
K platnosti rozhodnutí členské schůze o ukončení činnosti GCKO a likvidaci spolku je třeba
souhlasných hlasů tříčtvrtinové většiny přítomných členů s hlasovacím právem za podmínky
přítomnosti nejméně tří čtvrtin všech členů GCKO s hlasovacím právem.
7.7. Není-li na řádně svolané členské schůzi přítomna usnášeníschopná většina členů dle čl. 7.6
stanov, bude do 1 hodiny svolána další členská schůze, která je usnášení schopná za účasti
přítomných členů GCKO.
7.8. Členskou schůzi řídí pověřený člen výboru klubu. Z jednání členské schůze se pořizuje
písemný zápis.
8. Výbor klubu
8.1. Výbor klubu je výkonným, statutárním a rozhodovacím orgánem GCKO. Výbor klubu je
tvořen prezidentem GCKO a dalšími 4 členy, kteří jsou voleni členskou schůzí. Výbor klubu je
volen na období 4 let. Výbor klubu rozhoduje o všech věcech týkajících se GCKO, s výjimkou
věcí, které jsou stanovami vyhrazené členské schůzi, revizní komisi či prezidentovi GCKO
nebo těch, které si členská schůze ve svých usneseních k rozhodování vyhradí.
8.2. Prezident GCKO:





svolává a řídí jednání výboru klubu a zastupuje GCKO navenek
je oprávněn provádět jménem GCKO právní úkony, a to na základě rozhodnutí
výboru klubu nebo členské schůze
řídí a kontroluje činnost pracovníků GCKO

8.3. Ve výboru klubu se vždy ustavují tyto funkce:
 předseda sportovně-technické komise
 pokladník
Jiné funkce mohou být zřízeny podle potřeby GCKO.
8.4. Výbor klubu rozhoduje hlasováním na základě nadpoloviční většiny souhlasných hlasů členů
výboru klubu za podmínky přítomnosti více než poloviny členů výboru klubu.
8.5. Za GCKO může platně jednat a podepisovat prezident GCKO a další členové výboru klubu.
K platnosti a účinnosti takového jednání je potřebné, aby společně jednali nejméně dva
členové výboru klubu či prezident společně s dalším členem výboru klubu. Toto se netýká
běžné korespondence GCKO.
9. Revizní komise
9.1. Revizní komise je kontrolním orgánem klubu a má 3 členy. Revizní komise má právo
průběžně kontrolovat účetnictví GCKO a účetní závěrku klubu.
9.2. Revizní komise má povinnost připravit písemnou zprávu o kontrole hospodaření GCKO pro
členskou schůzi GCKO.
9.3. Členové revizní komise nesmí být současně členy výboru klubu.
9.4. Členové revizní komise jsou voleni na období 4 let.

IV. Zásady hospodaření
10.1. GCKO hospodaří jako právnická osoba se samostatnou právní osobností a způsobilostí
právně jednat dle svého rozpočtu a s odpovědností za své závazky. Za své závazky ručí
GCKO výhradně do výše vlastního jmění. GCKO samostatně vyřizuje své daňové a
poplatkové povinnosti.
10.2. Obchodním a účetním rokem GCKO je kalendářní rok.

V. Platnost a účinnost stanov
11.1. Tyto stanovy byly schváleny členskou schůzí GCKO 19.3.2014 a nabyly účinnosti dnem
20.3.2014.

