STANOVY SPOLKU
GOLF CLUB BRNO
Článek 1
Název spolku
1.1. Název spolku je GOLF CLUB BRNO, z.s.
(dále v textu jen „spolek“)
1.2. Spolek je právnickou osobou upravenou dle zákona č. 89/2012 Sb. (dále v textu jen „zákon“).
1.3. Spolek má právní osobnost.
Článek 2
Sídlo spolku
Sídlo je na adrese: Štefánikova 110/41, 602 00 Brno, Česká republika.
Článek 3
Účel spolku
3.1. Účelem a hlavní činnosti spolku je vytváření podmínek k aktivnímu provozování golfové hry, především
se zaměřením na rozvoj a propagaci golfového sportu, jako prostředku aktivního odpočinku a také zajišťování
sportovní, společenské a klubové činnosti pro své členy, to vše zejména v rámci České golfové federace.
3.2. Vedle hlavní činnosti může spolek vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo
jiné výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném využití spolkového
majetku. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku.
3.3. Spolek je založen na dobu neurčitou.
Článek 4
Členství ve spolku
4.1. Členem spolku se může stát fyzická osoba, která splní všechny níže uvedené podmínky pro přijetí do
spolku, tedy:
řádně vyplní a podepíše písemnou přihlášku a doručí ji do kanceláře spolku,
správní rada schválí přijetí člena do spolku,
do 30 dnů od rozhodnutí správní rady uhradí stanovený vstupní členský příspěvek.
Po podání přihlášky, ke dni zaplacení vstupního členského příspěvku na základě schválení přijetí člena
správní radou se zájemce o členství stává členem spolku. V případě, že vstupní členský příspěvek nebude
v termínu zaplacen, členství nevznikne a přihláška je považována za neplatnou. Na přijetí zájemce o členství
ve spolku není právní nárok.
4.2. Kategorie členství
a)
Osobní členství
toto členství může získat fyzická osoba starší 18 let. Se vznikem osobního členství je spojena povinnost
zaplatit vstupní členský příspěvek a hradit roční členský příspěvek. Člen s Osobním členstvím má 1 hlas na
valné hromadě spolku.
b)
Přidružené osobní členství
toto členství může získat fyzická osoba starší 18 let, a to manžel/manželka nebo druh/družka člena s osobním
členstvím. Členství je odvozeno od Osobního členství manžela/manželky nebo druha/družky. Rozvodem
manželů, rozpadem vazby druh/družka, nebo zánikem členství prvního z manželů či druhů dochází
automaticky k transformaci Přidruženého osobního členství na Osobní členství. O této události jsou povinni
oba členové písemně informovat správní radu.
Se vznikem Přidruženého osobního členství je spojena povinnost zaplatit vstupní členský příspěvek a hradit
roční členský příspěvek. Člen s Přidruženým osobním členstvím má 1 hlas na valné hromadě spolku.
c)
Junior členství
toto členství mohou získat děti do 16 let. Se vznikem tohoto členství není spojena povinnost hradit vstupní
členský příspěvek. Je s ním spojena povinnost hradit roční členský příspěvek, který se může lišit dle věku
člena. Toto členství zaniká při dosažení věku 16 let. V případě dosažení 16 let může osoba získat do 6
měsíců Studentské členství doplacením vstupního členského příspěvku do plné výše příspěvku, který byl
platný v době vzniku jeho členství. S Junior členstvím není spojeno hlasovací právo na valné hromadě spolku.
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d)
Senior členství
toto členství mohou získat fyzické osoby starší 55 let (muži) nebo 50 let (ženy). Se vznikem Senior členství je
spojena povinnost zaplatit vstupní členský příspěvek a hradit roční členský příspěvek. Člen se Senior
členstvím má 1 hlas na valné hromadě spolku. Člen s Osobním členstvím má právo vždy do konce druhého
měsíce kalendářního roku po dosažení příslušného věku požádat správní radu o transformaci formy svého
členství na Seniorské členství. Touto transformací se nezakládá nárok člena na vrácení žádné části již
zaplaceného vstupního členského příspěvku.
e)
Studentské členství
může získat fyzická osoba, která je žákem či studentem na jakémkoliv typu základní, střední nebo vysoké
školy. Členství zaniká po ukončení studia, na které bezprostředně nenavazuje další studium na uvedených
typech škol nebo dosažením věku 26 let. Při zániku Studentského členství má majitel tohoto členství právo na
získání Osobního členství, a to doplacením vstupního členského příspěvku do plné výše vstupního členského
příspěvku, který byl platný v době vzniku jeho Studentského nebo Junior členství. V případě, že k uplatnění
práva na Osobní členství nedojde do 1 roku od zániku Studentského členství, nárok na vznik Osobního
členství za zvýhodněných podmínek zanikne.
Se vznikem Studentského členství je spojena povinnost zaplatit vstupní členský příspěvek a hradit roční
členský příspěvek. Člen se studentským členstvím má po dovršení 18 let 1 hlas na valné hromadě spolku.
f)
Čestné členství
může získat fyzická osoba na základě rozhodnutí správní rady spolku. Se vznikem Čestného členství není
spojena povinnost platit žádné členské příspěvky (vstupní nebo roční). Čestné členství může být správní
radou stanoveno na určitou dobu a může být také rozhodnutím správní rady zrušeno. S Čestným členstvím
není spojeno hlasovací právo na valné hromadě spolku.
4.3. Pokud není stanoveno jinak, vzniká členství ve spolku vždy na dobu neurčitou. Se souhlasem správní
rady spolku může být členství přerušeno na určitou dobu. Stejně tak může být přerušení na žádost člena se
souhlasem správní rady spolku ukončeno dříve, než bylo původně zamýšleno. Správní rada může ve
výjimečných případech snížit vstupní členský příspěvek. Členství není možné kombinovat. Jedena osoba
nemůže mít více druhů členství. Se souhlasem správní rady může dojít v kategorii osobní členství k převodu
členství na jinou fyzickou osobu. Předpokladem převodu členství je uzavření písemné dohody, ze které bude
vyplývat převod členství mezi stávajícím členem a členem novým s úředně ověřenými podpisy.
Se souhlasem správní rady může dojít v kategorii osobní členství v případě smrti člena k přechodu jeho
členství na jinou fyzickou osobu.
4.4. Členství může zaniknout jedním z níže uvedených důvodů:
a)
Dobrovolným vystoupením člena ze spolku.
b)
Vyloučením člena z důvodu nesplnění členských povinností, v případě, že nedojde k nápravě ani po
doručení písemné výzvy ke splnění členských povinností se stanovením lhůty k nápravě v délce
minimálně 30 dnů, a to na základě rozhodnutí správní rady.
c)
Úmrtím člena, nejde-li o případ přechodu členství popsaného v čl. 4.3. Stanov.
d)
Zánikem spolku.
Ve všech případech je zánik členství bez nároku na finanční vyrovnání ze strany spolku. V případě zániku
členství nemá osoba nárok na vrácení zaplaceného vstupního členského příspěvku.
4.5. Veškeré informace, výzvy a oznámení mezi členem a spolkem budou probíhat písemnou nebo
elektronickou formou. Člen spolku souhlasí s disponováním se svými osobními údaji v souladu se zněním
zákona č. 101/2000 Sb.
4.6. Každý člen spolku má právo:
a)
Využívat nabízených služeb spolku a účastnit se akcí pořádaných spolkem (dle propozic jednotlivých
akcí).
b)
Uplatňovat připomínky, požadavky a stížnosti u správní rady spolku a to výhradně písemnou nebo
elektronickou formou. Správní rada je povinna na tyto podněty odpovědět do 30 dnů od jejich přijetí.
V případě, že člen spolku dosáhl věku 18 let, je oprávněn kandidovat do orgánů spolku.
Každý člen spolku má právo být přítomen na valné hromadě spolku. Člen spolku v kategorii členství: osobní
členství, přidružené členství, senior členství a studentské členství v případě, že dosáhl 18 let, má kromě toho
právo předkládat návrhy, požadovat vysvětlení a hlasovat na valné hromadě spolku.
4.7. Každý člen spolku má povinnost:
a)
Řídit se stanovami spolku a plně respektovat pokyny a rozhodnutí správní rady spolku.
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Oznámit spolku, písemnou nebo elektronickou formou, nejpozději však do 30 dnů, důležité změny,
především změnu doručovací adresy.
V případě, že tak stanoví tyto stanovy má člen spolku dle své kategorie členství ve spolku povinnost:
a)
Uhradit v termínu vstupní členský příspěvek.
b)
Uhradit v termínu roční členský příspěvek pro příslušný kalendářní rok.
b)

4.8. Spolek nevede seznam členů ve smyslu §236 zákona.
Článek 5
Orgány spolku
5.1. Spolek má tyto orgány:
a)
Valnou hromadu.
b)
Správní radu.
c)
Revizní komisi.
Článek 6
Valná hromada
6.1. Postavení a působnost valné hromady.
6.1.1. Nejvyšším orgánem spolku je valná hromada
6.1.2. Do působnosti valné hromady náleží zejména:
a)
Rozhodování o změně stanov.
b)
Volba a odvolání pěti členů správní rady.
c)
Volba a odvolání členů revizní komise.
d)
Schválení zprávy správní rady o činnosti spolku a o stavu jeho majetku.
e)
Schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky.
f)
Schválení rozpočtu spolku.
g)
Rozhodnutí o zrušení spolku s likvidací.
h)
Rozhodnutí o přeměně spolku.
j)
Rozhodnutí o založení, zrušení nebo přeměně pobočného spolku.
k)
Rozhodování o změně práv a povinností spojených s určitým druhem členství
6.2. Účast na valné hromadě
6.2.1. Každý, kdo je členem spolku, má právo být přítomen na valné hromadě.
6.2.2. Člen spolku v kategorii členství: osobní členství, přidružené členství, senior členství a studentské
členství v případě, že dosáhl 18 let, má krom toho práva být přítomen na valné hromadě také právo
předkládat návrhy, požadovat vysvětlení ohledně záležitostí týkajících se spolku, je-li takové vysvětlení
potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady a dále právo hlasovat na valné hromadě spolku.
6.2.3. Každý člen starší 18 let má právo hlasovat na valné hromadě a má 1 hlas, pokud není držitelem
členství, s nímž není spojeno hlasovací právo.
6.2.4. Svá práva člen vykonává na valné hromadě osobně anebo v zastoupení na základě zmocnění
v písemné formě.
6.2.5. Valné hromady se účastní rovněž členové správní rady a revizní komise.
6.2.6. Valné hromady se mohou rovněž zúčastnit třetí osoby na základě písemného pozvání správní rady.
Veřejnosti není valná hromada přístupná.
6.3. Svolání valné hromady
6.3.1. Svolat valnou hromadu je oprávněna správní rada, revizní komise nebo 1/3 všech členů spolku. Svolání
a průběh valné hromady zajišťuje Správní rada.
6.3.2. Správní rada zveřejní pozvánku na jednání valné hromady na webové stránky spolku a to nejpozději 30
dnů před termínem konání valné hromady.
Správní rada zveřejní pozvánku na jednání mimořádné nebo náhradní valené hromady na webové stránky
spolku a to nejpozději 15 dnů před termínem konání valné hromady.
6.3.3. Oznámení o konání valné hromady (řádné, mimořádní i náhradní) musí obsahovat alespoň údaje:
a)
O dni, hodině a místu konání valné hromady.
b)
Označení, zda se svolává valná hromada řádná, mimořádná či náhradní.
c)
Jaký je pořad jejího jednání.
6.3.4. Správní rada svolá bez zbytečného odkladu mimořádnou valnou hromadu:
a)
Pokud o svolání valné hromady požádali členové, kteří mají alespoň 20 % hlasů.
b)
V dalších případech, kdy svolání valné hromady nestrpí odklad a je třeba jejího rozhodnutí
v určité záležitosti.
6.3.5. Kdo valnou hromadu svolal, může ji odvolat nebo odložit stejným způsobem, jakým byla svolána.
Náklady členům, kteří se na zasedání dostavili podle pozvánky, se nehradí.
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6.4. Schopnost usnášení valné hromady
6.4.1 Valná hromada je způsobilá usnášet se za přítomnosti členů, kteří mají alespoň 5 % hlasů. K přijetí
rozhodnutí o zrušení spolku a jeho rozpuštění a dále o ukončení smlouvy mezi spolkem a provozovatelem
domovského hřiště v Brně Jinačovicích je valná hromada usnášeníschopná v případě, že jsou přítomni členi,
kteří mají alespoň 75% hlasů.
6.4.2. Pokud není valná hromada schopna usnášet se ani po uplynutí jedné hodiny od stanoveného začátku
jednání, svolá správní rada náhradní valnou hromadu, a to tak, aby se tato náhradní valná hromada konala do
šesti týdnů od termínu stanoveného pro konání původně svolané valné hromady. Náhradní valná hromada
musí mít nezměněný pořad jednání a je způsobilá usnášet se v případě za účasti libovolného počtu členů.
6.5. Jednání valné hromady
6.5.1. Valná hromada volí svého předsedu, zapisovatele, a osobu pověřené sčítáním hlasů.
6.5.2. Jednání valné hromady řídí její předseda. Do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu prezident
nebo pověřený člen správní rady.
6.5.3. Člen je oprávněn hlasovat na valné hromadě, má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí
týkajících se spolku, které jsou předmětem jednání valné hromady a uplatňovat návrhy a protinávrhy.
6.5.4. Členové hlasují na valné hromadě aklamací. Při hlasování se členové řídí pokyny předsedy valné
hromady, prezidenta nebo pověřeného člena správní rady. Vždy se nejprve hlasuje o návrhu správní rady
spolku. Pokud je návrh k určitému bodu pořadu jednání valnou hromadou schválen, o dalších protinávrzích k
tomuto bodu se již nehlasuje. Valná hromada může přijmout rozhodnutí, že hlasování bude tajné.
6.5.5. Nastane-li situace neřešená obecně závaznými právními předpisy nebo těmito stanovami spolku,
rozhoduje o dalším postupu předseda valné hromady nebo, nebyl-li ještě zvolen, prezident, popřípadě
pověřený člen správní rady.
6.5.6. Ten, kdo řídí valnou hromadu, musí zajistit její důstojný a nerušený průběh. Je oprávněn zakročit nebo
dát pokyn k zakročení proti komukoliv, kdo svým chováním, jednáním či vystupováním narušuje nebo
ohrožuje průběh jednání valné hromady a také je oprávněn takovou osobu vyloučit z dalšího jednání valné
hromady a vykázat ji z jednací místnosti.
6.5.7. O průběhu valné hromady se pořizuje zápis, který podepisuje předseda valné hromady a zapisovatel.
Každý člen má právo na své náklady požádat o kopii zápisu z valné hromady.
6.5.8. Přítomní členové se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje jméno a bydliště fyzické osoby, která je
členem, popřípadě jejího zástupce, číslo člena spolku, popřípadě údaj o tom, že člen nemá hlasovací právo.
Správnost listiny přítomných potvrzují svými podpisy předseda valné hromady a zapisovatel.
6.6. Rozhodování valné hromady
Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. K přijetí rozhodnutí o zrušení spolku
a jeho rozpuštění a dále o ukončení smlouvy mezi spolkem a provozovatelem domovského hřiště v Brně
Jinačovicích je třeba souhlas alespoň 75% hlasů přítomných členů.
Článek 7
Správní rada
7.1. Postavení a působnost správní rady
7.1.2. Správní rada jako statutární orgán řídí činnost spolku a zastupuje jej na venek. Správní rada je
kolektivní orgán, který rozhoduje o všech záležitostech spolku, pokud je právní předpisy nebo tyto stanovy
nesvěřují do působnosti jiného orgánu spolku.
7.1.3. Správní radě náleží zejména:
a)
Rozhodovat ve všech věcech spolku.
b)
Svolávat valnou hromadu a organizačně zajišťovat její průběh.
c)
Zajišťovat řádné vedení předepsané evidence, zejména účetnictví spolku, obchodních knih a
ostatních dokladů spolku.
d)
Schvalovat vnitřní předpisy spolku k provedení stanov spolku nebo podrobnější úpravě práv a
povinností členů spolku, práce správní rady, případně dalších orgánů.
e)
Stanovovat svým rozhodnutím výši a splatnost vstupního a ročního členského příspěvku.
f)
Zřizovat či rušit za účelem řešení konkrétních situací výbory, komise či rady.
g)
Rozhodovat o přijetí, změnách v kategorizaci členství a zániku členství člena spolku.
7.2. Složení, ustavení a funkční období správní rady
7.2.1. Správní rada má devět členů. Ze svého středu si správní rada volí prezidenta spolku a dva
viceprezidenty.
7.2.2. Členem správní rady může být pouze fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, má právní osobnost a
svéprávnost,, která je bezúhonná a je členem spolku.
7.2.3. Pět členů správní rady volí a odvolává valná hromada a další čtyři členy jmenuje zástupce společnosti,
provozující domovské hřiště v Brně Jinačovicích (tedy společnost GOLF BRNO a.s., se sídlem Brno,
Štefánikova 41/110, PSČ 602 00, IČ: 26907089, zapsaná u KS v Brně, oddíl B, vložka 4016), na kterém se
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provozuje sportovní činnost spolku.
7.2.4. Jednotliví členové správní rady jsou voleni na pětileté funkční období. Právo člena správní rady
odstoupit ze své funkce není tímto dotčeno. Opětovná volba člena správní rady je možná. Funkce člena
správní rady zaniká po uplynutí funkčního období volbou nového člena správní rady, nejpozději uplynutím tří
měsíců od skončení jeho funkčního období.
7.2.5. Člen správní rady může z této funkce odstoupit písemným rezignačním prohlášením doručeným
správní radě. Odstoupení člena správní rady z funkce projedná správní rada na svém nejbližším zasedání
následujícím po doručení prohlášení, nejpozději však ve lhůtě tří měsíců. Dnem projednání rezignace nebo
dnem, kdy mělo dojít k projednání rezignace, zaniká funkce odstupujícího člena správní rady. V případě, že
člen správní rady odstoupí na jednání správní rady a správní rada nepřijme na žádost odstupující osoby jiné
rozhodnutí, zaniká funkce odstupujícího člena správní rady uplynutím dvouměsíční lhůty.
7.2.6. Za člena, který odstoupil nebo jinak ztratil členství ve správní radě a přitom počet členů správní rady
neklesl pod polovinu, jmenuje správní rada náhradního člena do příští valné hromady.
7.3. Jednání a podepisování za spolek
7.3.1. Za spolek jedná prezident nebo viceprezidenti, a to každý samostatně nebo dva členové správní rady
společně.
7.3.2. Za spolek podepisuje prezident nebo viceprezidenti, a to každý samostatně nebo dva členové správní
rady společně.
7.3.3. Podepisování za spolek se děje tak, že k vypsanému názvu spolku či k otisku razítka připojí svůj podpis
oprávněné osoby.
Článek 8
Revizní komise
8.1. Postavení a působnost revizní komise
8.1.1. Revizní komise je kontrolní orgán spolku. Dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li
spolek činnost v souladu se stanovami a právními předpisy, a na to, jak správní rada vykonává svoji
působnost.
8.1.2. Revizní komisi dále přísluší zejména:
a)
Kontrolovat jak jsou ve spolku dodržovány právní předpisy, tyto stanovy a usnesení valných hromad.
b)
Přezkoumat účetní závěrku, jakož i projednávat zprávu o činnosti a stavu majetku spolku.
c)
Svolat mimořádnou valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy spolku.
d)
Předkládat valné hromadě a správní radě svá vyjádření, doporučení a návrhy, týkající
se spolku.
e)
Nahlížet, prostřednictvím svého pověřeného člena, kdykoli do evidence, účetnictví, obchodních knih a
ostatních dokladů spolku a požadovat od členů dalších orgánů spolku nebo od jeho zaměstnanců
vysvětlení k jednotlivým záležitostem.
f)
Schvalovat jednací řád revizní komise.
8.1.2. Zjistí-li revizní komise nedostatky, upozorní na ně správní radu.
8.2. Složení, ustavení a funkční období revizní komise
8.2.1. Revizní komise má tři členy.
8.2.2. Jednotliví členové revizní komise jsou voleni na pětileté funkční období. Právo člena revizní komise
odstoupit ze své funkce není tímto dotčeno. Opětovná volba člena revizní komise je možná.
8.2.3. Členy revizní komise volí valná hromada spolku.
8.2.4. Členem revizní komise může být pouze fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, má právní osobnost a
svéprávnost, která je bezúhonná a je členem spolku.
8.2.5. Člen revizní komise může z této funkce odstoupit písemným rezignačním prohlášením, doručeným
revizní komisi. Odstoupení z funkce projedná revizní komise na svém nejbližším zasedání následujícím po
doručení prohlášení. Dnem projednání rezignace nebo dnem, kdy měla být rezignace projednána, zaniká
funkce odstupujícího člena revizní komise.
8.2.6. Za člena, který odstoupil nebo jinak pozbyl členství v revizní komisi, je revizní komise oprávněna
kooptovat náhradníka na období do nejbližšího zasedání valné hromady. Kooptace náhradníků je přípustná i
při
skončení
členství
několika
členů
revizní
komise,
avšak
jen
za předpokladu, že počet zbývajících členů revizní komise neklesne pod polovinu. Dojde-li k tomu, pak již
kooptace není možná a musí být bezodkladně svolána valná hromada tak, aby zvolila nové členy revizní
komise do tří měsíců.
8.2.7. Revizní komise si volí ze svého středu předsedu.
8.3. Revizní komise je způsobilá usnášet se za přítomnosti minimálně dvou členů revizní komise. Při
rozhodování má každý z členů revizní komise jeden hlas.
8.4. Revizní komise přijímá svá rozhodnutí prostou většinou hlasů všech svých členů. Je-li však
při hlasování dosaženo rovnosti hlasů, rozhoduje hlas předsedy.
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Článek 9
Hospodaření spolku
9.1. Majetek spolku tvoří hmotný i nehmotný majetek.
9.2. Zdrojem příjmů spolku jsou především:
a)
Vstupní a roční členské příspěvky.
b)
Příjmy z akcí pořádaných spolkem.
c)
Dotace, dary a ostatní příspěvky.
d)
Vedlejší hospodářská činnost nebo jiné výdělečné činnosti.
9.3. Spolek užívá svých příjmů ke zlepšování sportovních a společenských podmínek svých členů.
9.4. Spolek hospodaří na základě rozpočtu, který schvaluje valná hromada. Vede své záznamy o hospodaření
řádným účetnictvím v souladu s obecně závaznými předpisy.
Článek 10
Závěrečná ustanovení
10.1. Spolek se může stát členem ostatních spolků na všech úrovních.
10.2. Stanovy nabývají platnosti jejich schválením. Změna stanov nabývá platnosti dnem přijetí změny stanov
valnou hromadou.
Stanovy byly schváleny Valnou hromadou GOLF CLUB BRNO z.s.
dne 13.února 2014.
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