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STANOVY 

spolku 

Golf Club Mstětice, z.s. 

 

Část I.  

Základní ustanovení 

 

Čl. 1.  

Název a sídlo spolku 

1.1. Spolek má název “Golf Club Mstětice, z.s.”, dále též GCM. 

1.2. Spolek má sídlo na adrese Mstětice 35, Zeleneč, PSČ 250 91. 

 

Čl. 2.  

Charakteristika spolku 

2.1. GCM je spolkem ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, který může zřizovat 

pobočné spolky a zakládat jiné právní subjekty. 

2.2. GCM je založen na dobu neurčitou. 

 

Čl. 3.  

Účel spolku 

3.1. Účelem spolku je sdružování osob provozujících golfovou hru. K naplnění svého účelu GCM 

zejména: 

a) vytváří a zajišťuje příznivé podmínky pro golfový sport, své členy a ostatní hráče golfu; 

b) propaguje golf a navazující aktivity na veřejnosti; 

c) vytváří podmínky pro začínající hráče golfu; 

d) zajišťuje podmínky pro zlepšování úrovně hráčů golfu; 

e) zajišťuje podmínky pro přípravu a účast svých členů coby jednotlivců a účast družstev na 

mistrovských a dalších soutěžích včetně vytváření tréninkového zázemí; 

f) spolupracuje s Českou golfovou federací (dále též jen „ČGF“) a dalšími organizacemi 

zaměřenými na problematiku golfu a navazující aktivity, zejména v oblasti metodiky, 

přípravy hráčů, tréninkových procesů apod.; 

g) úzce spolupracuje se společností Golf City a.s., se sídlem Zeleneč, část Mstětice 35, PSČ 

250 91, IČO: 267 14 451 (dále též jen “Golf City a.s.”), která provozuje golfové hřiště  

v obci Zeleneč, část Mstětice, za účelem vytváření a zajištění materiálně-technického 

zázemí pro golfovou hru členům GCM; 

h) hájí zájmy GCM, svých členů a golfu jako takového. 



 

2 
 

 

Část II.  

Členství v GCM 

 
Čl. 4.  

Kategorie členství 

4.1. Kategoriemi členství v GCM jsou: 

a) řádné členství fyzických osob; 

b) řádné členství právnických osob; 

c) mládežnické členství; 

d) splátkové členství; 

e) čestné členství; 

f) roční členství. 

 

Čl. 5.  

Nabytí členství a členské příspěvky 

5.1. O nabytí členství v GCM u všech kategorií vyjma čestného členství rozhoduje výkonný výbor 

GCM na základě písemné žádosti podepsané žadatelem. Pokud je žadatelem právnická osoba, 

žádost podepisuje statutární orgán právnické osoby a přikládá výpis z rejstříku, ve kterém je 

tato osoba zapsána, ne starší tří měsíců (právnická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku 

předloží jiný doklad prokazující její existenci). Pokud je žadatelem fyzická osoba, která dosud 

nenabyla plné svéprávnosti, podepisuje za ni žádost její zákonný zástupce. 

5.2. O udělení čestného členství rozhoduje výkonný výbor GCM se souhlasem nabyvatele čestného 

členství. 

5.3. Jednotlivé kategorie členství jsou výběrové a žadateli o členství nevzniká právní nárok na 

nabytí členství. 

5.4. Proti rozhodnutí o nabytí členství učiněné výkonným výborem GCM není přípustný opravný 

prostředek. 

5.5. Nabyvateli členství, tj. novému členovi GCM, vydá výkonný výbor GCM členský certifikát  

s vyznačenou kategorií členství a vyznačeným okamžikem vzniku členství. 

5.6. Nabytí členství u jednotlivých kategorií může být vázáno na zaplacení vstupního členského 

příspěvku. Výši a splatnost vstupního členského příspěvku pro jednotlivé kategorie členství 

stanoví výkonný výbor GCM. Uhrazení vstupního členského příspěvku je podmínkou pro vydání 

členského certifikátu. 

5.7. Pro jednotlivé kategorie členství může výkonný výbor GCM stanovit roční členské příspěvky, 

včetně stanovení jejich splatnosti. Výši ročních členských příspěvků stanovuje výkonný výbor 

GCM pro každý kalendářní rok. Pokud výkonný výbor GCM pro nový kalendářní rok nestanoví 

novou výši členských příspěvků, zůstává v platnosti výše členských příspěvků pro uplynulý 

kalendářní rok. 
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5.8. Výkonný výbor je oprávněn stanovit zvláštní výši vstupního členského příspěvku nebo ročního 

členského příspěvku pro držitele průkazu pro zdravotně postižené, pro mladé členy, obvykle 

osoby mladší 15 let, a pro seniory. 

 

Čl. 6.  

Řádné členství fyzických osob 

6.1. Řádné členství fyzických osob může nabýt pouze fyzická osoba po splnění veškerých podmínek 

stanovených těmito stanovami a to na základě rozhodnutí výkonného výboru GCM. 

6.2. Základní podmínkou nabytí řádného členství fyzických osob je plné uhrazení vstupního 

členského příspěvku ve výši stanovené výkonným výborem. 

6.3. Řádné členství fyzických osob je nepřenosné, tj. práva a povinnosti z tohoto členství může 

vykonávat pouze osoba uvedená na členském certifikátu. 

6.4. Práva vyplývající z řádného členství fyzických osob jsou převoditelná na další osoby, které 

splňují podmínky pro nabytí členství v GCM, a to za podmínky, že stávající člen nemá žádné 

nedoplatky vůči GCM a že taková další osoba převezme závazky vyplývající z řádného členství 

stávajícího člena. Stávající člen je povinen informovat výkonný výbor GCM o úmyslu převést 

svá práva vyplývající z členství nejméně 30 dní před jejich převedením. Výkonný výbor GCM 

vydá nabyvateli převáděných práv nový členský certifikát s vyznačenou kategorií členství  

a vyznačeným okamžikem vzniku členství nabyvatele. 

6.5. Výkonný výbor GCM může v případě převodu práv vyplývajících z členství na další osobu 

stanovit administrativní poplatek za převod těchto práv až do výše 10 % z aktuální výše 

vstupního členského příspěvku platného pro tento druh členství. 

6.6. Řádné členství fyzických osob zaniká úmrtím člena, jeho vyloučením či vystoupením. 

Vystupující člen je povinen své vystoupení oznámit písemně výkonnému výboru GCM, přičemž 

členství vystoupivšího člena v GCM zanikne ke dni, kdy bylo výkonnému výboru doručeno 

oznámení o vystoupení. Vystupující člen nemá nárok na vrácení jakýchkoliv poplatků. 

6.7. Řádný člen GCM, fyzická osoba, má právo: 

a) využívat výhod vyplývajících z členství v GCM; 

b) podílet se na práci GCM a jeho rozvoji, předkládat návrhy, doporučení a podněty 

směřující ke zlepšení práce GCM a odstranění nedostatků; 

c) hlasovat na valném shromáždění členů GCM a být volen do orgánů GCM za podmínek 

stanovených těmito stanovami; 

d) domáhat se ochrany svých členských práv a oprávněných zájmů vyplývajících z členství  

v GCM. 

6.8. Řádný člen, fyzická osoba, je povinen:  

a) dodržovat stanovy spolku; 

b) chránit zájmy a dobré jméno GCM a jeho majetek; 

c) dodržovat pravidla a etiketu golfové hry; 
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d) uhradit členský příspěvek nejpozději do 31. ledna příslušného kalendářního roku, na 

který byl členský příspěvek stanoven. Ustanovení odst. 5.7. věty poslední stanov tím není 

dotčeno. 

6.9. Řádné členství fyzické osoby, která nedovršila 26. rok věku a doručí výkonnému výboru 

potvrzení o studiu, je považováno za studentské řádné členství. Výkonný výbor je oprávněn pro 

studující řádné členy stanovit zvláštní výši členských příspěvků. Dovršením 26 let věku člen 

status studujícího řádného člena ztrácí. Stejně tak člen ztrácí status studujícího řádného člena 

v případě, že nedoručí výkonnému výboru potvrzení o studiu do 3 měsíců ode dne, kdy 

poslední doručené potvrzení o studiu pozbylo platnosti. Pro účely stanovení výše členského 

příspěvku je rozhodným dnem 1. leden příslušného kalendářního roku, za který je člen povinen 

uhradit členský příspěvek. Je-li k rozhodnému dni považován řádný člen za studujícího, vzniká 

mu poplatková povinnost na daný kalendářní rok ve výši stanovené pro studentské řádné 

členství. 

6.10. Řádné členství fyzické osoby, která dovršila 65. rok věku, je považováno za seniorské řádné 

členství. Výkonný výbor je oprávněn pro seniorské řádné členství stanovit zvláštní výši 

členského příspěvku. 

 

Čl. 7.  

Řádné členství právnických osob 

7.1. Řádné členství právnických osob může nabýt pouze právnická osoba po splnění veškerých 

podmínek stanovených těmito stanovami, a to na základě rozhodnutí výkonného výboru GCM. 

7.2. Na práva a povinnosti vyplývající z řádného členství právnických osob se přiměřeně použijí 

ustanovení Čl. 6 stanov s následujícími úpravami: 

a) práva a povinnosti vyplývající z řádného členství právnických osob vykonává statutární 

orgán právnické osoby, pověřený člen statutárního orgánu právnické osoby, nebo jiná, 

statutárním orgánem pověřená osoba; 

b) další práva a povinnosti, zejména pak způsob využívání výhod spojených s členstvím v 

GCM stanoví výkonný výbor GCM po dohodě s právnickou osobou; 

c) řádné členství právnických osob přechází na právního nástupce právnické osoby, 

nerozhodne-li výkonný výbor GCM jinak. 

 

Čl. 8.  

Mládežnické členství 

8.1. Mládežnické členství může nabýt pouze fyzická osoba mladší 18 let po splnění veškerých 

podmínek stanovených těmito stanovami, a to na základě rozhodnutí výkonného výboru GCM. 

8.2. Na práva a povinnosti vyplývající z mládežnického členství se přiměřeně použijí ustanovení  

Čl. 6 stanov s následujícími úpravami: 

a) mládežnické členství zaniká v okamžiku, kdy člen dovrší 18 let, v takovém případě vzniká 

členovi právo na řádné členství fyzických osob, a to za podmínek uvedených v 

transformačních kritériích, které pro tyto účely vydává výkonný výbor GCM; 
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b) mládežnický člen nemá právo hlasovat na valném shromáždění členů GCM a být volen do 

orgánů GCM. 

 

Čl. 9.  

Splátkové členství 

9.1. Splátkové členství může nabýt kterákoliv osoba po splnění veškerých podmínek stanovených 

těmito stanovami, a to na základě rozhodnutí výkonného výboru GCM. 

9.2. Na práva a povinnosti vyplývající ze splátkového členství se přiměřeně použijí ustanovení Čl. 6 

stanov s následujícími úpravami: 

a) práva vyplývající ze splátkového členství jsou nepřevoditelná; 

b) splátkové členství zaniká úmrtím člena, resp. zánikem právnické osoby bez právního 

nástupce; 

c) splátkové členství se mění na řádné členství fyzických, resp. právnických osob  

v okamžiku, kdy člen splní výkonným výborem GCM stanovené příspěvkové povinnosti, tj. 

doplacení veškerých splátek v určených termínech a zároveň uběhne doba pro trvání 

splátkového členství stanovená výkonným výborem; 

d) splátkový člen nemá právo hlasovat na valném shromáždění členů GCM a být volen do 

orgánů GCM; 

e) splátkové členství zaniká dále v souladu s podmínkami individuálních smluv o splátkovém 

členství. 

 

Čl. 10.  

Čestné členství 

10.1. Čestné členství uděluje výkonný výbor GCM se souhlasem čestného člena. 

10.2. Na práva a povinnosti vyplývající z čestného členství se přiměřeně použijí ustanovení Čl. 6 

stanov s následujícími úpravami: 

a) práva vyplývající z čestného členství jsou nepřevoditelná; 

b) další práva a povinnosti spojená s čestným členstvím může stanovit výkonný výbor. 

 

Čl. 11.  

Omezení členských výhod 

11.1. Pokud člen neuhradí v termínu do 31. ledna členský příspěvek určený pro trvání členství na 

příslušný kalendářní rok výkonným výborem GCM, spolek omezí využívání členských výhod 

zablokováním člena na serveru ČGF pro soutěžní hru. O tomto úkonu není GCM povinen člena 

informovat. 

11.2. Uhradí-li člen nejpozději do 31. května příslušného kalendářního roku členský příspěvek, je 

oprávněn požádat GCM o odblokování člena na serveru ČGF pro soutěžní hru.  GCM po 

předložení dokladu o úhradě členského příspěvku ze strany člena a po ověření, že byl členský 

příspěvek připsán na účet GCM, neprodleně provede odblokování.  
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Čl. 12.  

Roční členství 

12.1. Roční členství je dočasným druhem členství v GCM, které trvá jeden rok ode dne, kdy žadatel o 

roční členství, jehož žádost byla schválena výkonným výborem GCM, uhradí členský příspěvek 

stanovený výkonným výborem pro roční členství. 

12.2. Práva a povinnosti stanovené pro řádné členství se přiměřeně použijí i na členství roční s tím, 

že držitel ročního členství není oprávněn se účastnit valného shromáždění a hlasovat na něm, 

ani nemůže být valným shromážděním volen do orgánů GCM. 

Čl. 13.  

Seznam členů 

13.1. GCM vede seznam svých členů, včetně uvedení údaje o druhu jejich členství. Zápisy a výmazy 

týkající se členství provádí výkonný výbor GCM a ten také odpovídá za řádné vedení seznamu 

členů. Příslušné údaje se zapisují či vymazávají bez zbytečného odkladu poté, kdy se o nich 

výkonný výbor GCM prokazatelně dozví. Seznam členů může být veden elektronickou formou. 

Další podmínky vedení seznamu členů, včetně údajů, které jsou o členech evidovány, stanoví 

svým vnitřním předpisem výkonný výbor GCM. 

13.2. Údaje o členech GCM mohou být zpřístupněny v nezbytném nebo požadovaném rozsahu 

orgánům státní správy a územních samospráv, a to zejména, nikoli však výlučně, v souvislosti 

s žádostmi o poskytnutí dotací, grantů či jiných příspěvků ze státního či jiného veřejného 

rozpočtu. Každý zájemce o členství v GCM podáním písemné přihlášky souhlasí s tím, aby údaje 

o něm vedené v seznamu členů byly tímto způsobem zpřístupněny. 

13.3. Součástí seznamu členů je i emailová a poštovní adresa zapsaných členů. Každý člen je povinen 

sdělit výkonnému výboru emailovou a poštovní adresu, na kterou je možno mu doručovat 

oznámení předvídaná těmito stanovami či jiná sdělení. Stejně tak je člen povinen neprodleně 

oznámit výkonnému výboru změnu takové adresy. Komunikace se členy probíhá přednostně 

formou emailové komunikace. Pokud člen emailovou adresu nemá, nebo se email vrátí 

odesílateli jako nedoručený, doručuje se členovi na poštovní adresu uvedenou v seznamu 

členů. Písemnost se považuje za doručenou rovněž odmítnutím převzetí zásilky nebo desátým 

dnem ode dne jejího uložení na poště. 

13.4. Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od GCM na jeho náklad potvrzení s výpisem ze 

seznamu členů obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly 

vymazány. 

 

Čl. 14.  

Zánik členství v GCM 

14.1. Každý člen je oprávněn z GCM kdykoli vystoupit. Oznámení o vystoupení z GCM doručí člen na 

adresu sídla spolku k rukám výkonného výboru. Členství v GCM zaniká dnem doručení tohoto 

oznámení. Vystoupivší člen nemá nárok na vrácení již zaplacených členských příspěvků, ani 

jejich poměrné části. 
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14.2. Mimo způsoby zániku členství uvedené pro jednotlivé kategorie členství, zaniká členství v GCM 

také vyloučením na základě rozhodnutí výkonného výboru GCM okamžikem účinnosti tohoto 

rozhodnutí. 

14.3. Výkonný výbor GCM je oprávněn o vyloučení člena rozhodnout, pokud člen:  

a) porušuje stanovy GCM;  

b) poškozuje zájmy či dobré jméno GCM; 

c) neuhradí řádně a včas členský příspěvek; 

V takových případech výkonný výbor GCM dotyčného člena písemně upozorní na možnost jeho 

vyloučení z GCM a stanoví mu přiměřenou lhůtu ke zjednání nápravy. Nedojde-li v ani 

v takovéto lhůtě ke zjednání nápravy, rozhodne výkonný výbor GCM o vyloučení člena. 

14.4. Výkonný výbor GCM člena vyloučí, neuhradí-li členský příspěvek ani v náhradním termínu do 

31. května kalendářního roku, pro který je členský příspěvek stanoven.  

14.5. Rozhodnutí výkonného výboru o vyloučení člena z GCM se doručuje členovi v souladu 

s pravidly doručování dle odst. 13.3. stanov. Vyloučení člena je účinné ke dni doručení 

oznámení. Nepodaří-li se rozhodnutí členovi takto doručit, nebo není-li to možné, oznámí 

výkonný výbor vyloučení člena na internetových stránkách spolku s tím, že vyloučení člena je 

účinné okamžikem takového oznámení. 

14.6. Proti rozhodnutí o vyloučení se může člen ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení 

odvolat. Odvolání se zasílá na adresu sídla GCM k rukám presidenta. 

14.7. O odvolání rozhoduje výkonný výbor GCM. Jeho rozhodnutí je konečné a není proti němu 

přípustný další opravný prostředek. Pro doručení rozhodnutí výkonného výboru GCM  

o odvolání platí přiměřeně ustanovení článku 14.5. této části stanov.  

14.8. Po pravomocném vyloučení člena má výkonný výbor GCM právo vymazat člena ze seznamu 

členů GCM a zajistit výmaz z evidence na serveru ČGF. GCM nemá povinnost o tomto úkonu 

vyloučeného člena informovat. 

14.9. Vyloučený člen nemá nárok na vrácení jakýchkoli příspěvků či poplatků zaplacených GCM. 

 

Část III.  

Orgány GCM 

 
Čl. 15.  

15.1. Orgány GCM jsou: 

- valné shromáždění členů; 

- výkonný výbor; 

- president; 

- vicepresident; 

- sekretář; 

- další ad-hoc orgány zřizované výkonným výborem GCM. 
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15.2. Člen orgánu GCM může ze své funkce odstoupit. Odstupující člen oznámí své odstoupení 

orgánu, který jej zvolil, nebo osobě, která ho jmenovala, a jeho funkce končí uplynutím 

jednoho měsíce ode dne doručení tohoto oznámení, neschválí-li příslušný orgán nebo osoba na 

žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce. 

15.3. Člen orgánu GCM může být kdykoli odvolán orgánem, který jej zvolil, nebo osobou, která jej 

jmenovala. 

 

Čl. 16.  

Valné shromáždění členů 

16.1. Valné shromáždění členů je nejvyšším orgánem GCM. 

16.2. Valné shromáždění členů GCM svolává výkonný výbor GCM alespoň jedenkrát ročně nebo vždy 

pokud o to požádá nejméně jedna polovina členů GCM, v takovém případě je výkonný výbor 

GCM povinen svolat valné shromáždění do dvou měsíců ode dne, kdy požadavek od členů 

obdržel. 

16.3. Valné shromáždění členů svolává výkonný výbor písemnou pozvánkou vyvěšenou v sídle GCM 

a na webových stránkách GCM alespoň 15 dní před konáním valného shromáždění. 

16.4. Právo účastnit se valného shromáždění GCM mají všichni členové GCM starší 18 let a dále 

oprávnění zástupci členů, právnických osob.  

16.5. Hlasovat na valném shromáždění členů mohou pouze fyzické osob starší 18 let. V případě 

hlasování členů, právnických osob, může za tyto hlasovat pouze fyzická osoba starší 18 let, 

která je statutárním orgánem právnické osoby, pověřeným členem statutárního orgánu 

právnické osoby, nebo jinou, statutárním orgánem pověřenou fyzickou osobou starší 18 let. Na 

valném shromáždění členů rovněž nejsou oprávněni hlasovat členové, kterým toto právo 

nepřísluší dle Části II. těchto stanov. 

16.6. Valné shromáždění členů GCM je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina všech 

členů GCM s právem hlasovat. 

16.7. V případě, že valné shromáždění členů není v souladu s odst. 16.6 stanov usnášeníschopné, 

může výkonný výbor GCM po uplynutí 30 minut zahájit náhradní valné shromáždění členů, 

které je usnášeníschopné bez ohledu na počet přítomných členů GCM s právem hlasovat. 

16.8. Valné shromáždění rozhoduje ve všech věcech prostou většinou hlasů přítomných členů 

oprávněných k hlasování kromě hlasování o zrušení GCM, o němž je třeba rozhodnout alespoň 

dvoutřetinovou většinou hlasů všech členů s právem hlasovat. 

16.9. Zasedání valného shromáždění členů řídí president GCM či jiná osoba pověřená výkonným 

výborem. 

16.10. Sčítání hlasů provádí skrutátor určený výkonným výborem. 

16.11. Valné shromáždění členů si může vyhradit rozhodování o jakékoliv otázce týkající se spolku 

nebo jeho členů, vyjma jmenování orgánů, které je těmito stanovami svěřeno do působnosti 

jiného orgánu nebo subjektu. V rámci své působnosti zejména: 

a) schvaluje na návrh výkonného výboru stanovy GCM a jejich změny; 
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b) schvaluje na návrh výkonného výboru úkoly GCM pro další období; 

c) volí a odvolává dva členy výkonného výboru; 

d) hodnotí činnost výkonného výboru za uplynulé období; 

e) rozhoduje o přeměně spolku; 

f) rozhoduje o zrušení spolku. 

16.12. Ze zasedání valného shromáždění členů pořizuje výkonný výbor zápis, který podepisují všichni 

přítomní členové výkonného výboru. 

 

Čl. 17.  

Výkonný výbor 

17.1. Výkonný výbor je výkonným orgánem GCM a zajišťuje vnitřní chod spolku. 

17.2. Výkonný výbor rozhoduje o všech věcech a záležitostech GCM, které tyto stanovy nevyhrazují 

jiným orgánům GCM. 

17.3. Schvalování výsledku hospodaření spolku náleží do působnosti výkonného výboru. 

17.4. Výkonný výbor je pětičlenný a funkční období jeho členů je čtyřleté. Funkční období člena 

výkonného výboru začíná okamžikem zvolení či jmenování. 

17.5. Výkonný výbor je stálým orgánem a nemá funkční období. Funkční období mají jeho jednotliví 

členové. 

17.6. Členem výkonného výboru se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let. 

17.7. Členové výkonného výboru jsou voleni podle následujících pravidel: 

- dva členy výkonného výboru volí valné shromáždění členů z řad řádných členů GCM; 

v případě, že dva kandidáti na jeden post obdrží stejný nejvyšší počet hlasů, se koná 

nové hlasování, přičemž se hlasuje pouze o těchto dvou kandidátech. Pokud oba 

kandidáti obdrží opět rovný počet hlasů, rozhodne los, který za svědectví osob 

přítomných na zasedání valného shromáždění provede osoba řídící zasedání valného 

shromáždění; 

- tři členy výkonného výboru jmenuje společnost Golf City a.s. 

17.8. Klesne-li počet členů výkonného výboru pod pět, je výkonný výbor oprávněn svým 

rozhodnutím doplnit zbývající členy výkonného výboru (kooptace). Tito kooptovaní členové 

výkonného výboru vykonávají svou funkci až do okamžiku, kdy valné shromáždění členů zvolí 

nového člena výboru, popř. jedná-li se o člena výkonného výboru, kterého jmenuje společnost 

Golf City a.s., do okamžiku takového jmenování. 

17.9. Výkonný výbor rozhoduje na schůzi, ze které vyhotoví zápis, který podepíší přítomní členové 

výkonného výboru. Výkonný výbor může rovněž rozhodovat mimo schůzi prostřednictvím 

písemné korespondence nebo emailové komunikace, a to na návrh kteréhokoli z členů 

výkonného výboru, který zašle všem ostatním členům výkonného výboru návrh bodu, který by 

měl být schválen. Členové výkonného výboru poté zašlou navrhovateli v listinné nebo 

elektronické formě své písemné vyjádření, zda s návrhem souhlasí či nikoli. Z vyjádření musí 

být zřejmé, kdo jej činí a jaké věci se týká. Nevyjádří-li se člen výkonného výboru do 15 dnů ode 
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dne, kdy mu byl takový návrh doručen, platí, že s návrhem nesouhlasí. O výsledku rozhodování 

výkonného výboru mimo schůzi informuje navrhovatel ostatní členy výkonného výboru bez 

zbytečného odkladu. O rozhodnutí mimo schůzi vyhotoví navrhovatel protokol, který opatří 

svým podpisem a doručí jej do sídla spolku, kde bude tento protokol založen do archivu GCM. 

17.10. Výkonný výbor rozhoduje ve všech věcech nadpoloviční většinou hlasů všech členů. 

 

Čl. 18.  

President 

18.1. Statutárním orgánem spolku je president. 

18.2. Presidenta volí výkonný výbor z řad svých členů. 

18.3. President: 

a) realizuje rozhodnutí valného shromáždění členů a výkonného výboru GCM; 

b) řídí činnost spolku a reprezentuje jej navenek; 

c) svolává a řídí schůzi výkonného výboru GCM; 

d) navrhuje výkonnému výboru personální opatření v GCM; 

e) ukládá úkoly jednotlivým členům výkonného výboru GCM související se zabezpečením 

běžné činnosti GCM. 

 

 

Čl. 19.  

Vicepresident 

19.1. Vicepresidenta volí výkonný výbor z řad těch svých členů, kteří byli do výkonného výboru 

zvoleni valným shromážděním členů. 

19.2. Vicepresident zastupuje presidenta, není-li president dočasně schopen vykonávat svou funkci, 

nebo pokud jej president spolku takovým zastupováním pověří. Vicepresident však není 

oprávněn zastupovat presidenta ve funkci statutárního orgánu spolku a není oprávněn 

zastupovat GCM navenek. 

19.3. Vicepresident provádí úkoly, jimiž ho pověří valné shromáždění členů nebo president. 

 

Čl. 20.  

Sekretář 

20.1. Sekretář řídí a zabezpečuje běžnou technicko-organizační a administrativní činnost GCM  

v souladu s pokyny presidenta a výkonného výboru. 

20.2. Sekretáře volí výkonný výbor z řad jeho členů nebo jiných osob, a to na dobu neurčitou. 

20.3. Sekretář při své činnosti odpovídá výkonnému výboru GCM. 

 

Čl. 21.  
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Ad-hoc orgány zřizované výkonným výborem 

Výkonný výbor může dle svého uvážení zřídit další ad-hoc orgány a stanovit jejich práva  

a povinnosti, náplň práce a odpovědnost. Působnost takto zřízených orgánů však nesmí zasahovat do 

působnosti valného shromáždění členů. 

 

Část IV.  

Spolupráce se společností Golf City a.s. 

 

Čl. 22.  
22.1. Společnost Golf City a.s. zajišťuje pro GCM na smluvním základě možnost využívání golfového 

hřiště provozovaného společností Golf City a.s. v obci Zeleneč, část Mstětice. 

22.2. Společnost Golf City a.s. zajišťuje pro GCM na smluvním základě další služby spojené  

s činností GCM a golfovou hrou vůbec. 

22.3. Společnost Golf City a.s. v souladu s těmito stanovami jmenuje a odvolává tři členy výkonného 

výboru GCM. 

 

Část V.  

Zastupování GCM 

 

Čl. 23.  
23.1. Spolek zastupuje president. 

23.2. President je oprávněn zastupovat spolek ve všech věcech samostatně.  

 

Část VI.  

Hospodaření GCM 

 

Čl. 24.  
Zásady hospodaření 

24.1. GCM je samostatná právnická osoba a jako taková hospodaří samostatně se svým majetkem. 

24.2. Účetním obdobím GCM je kalendářní rok. 

24.3. GCM vede účetnictví v souladu s obecně závaznými právními předpisy. 

24.4. Příjmy spolku tvoří zejména členské příspěvky, dotace, sponzorské dary, výnosy z reklam  

a propagace a z další vlastní činnosti spolku, např. organizace tréninků mládeže apod. 

24.5. GCM může vykonávat podnikatelskou činnost v rozsahu a způsobem stanoveným obecně 

závaznými právními předpisy, a to zejména za účelem podpory hlavní činnosti ve smyslu Čl. 3 

těchto stanov a hospodárného využití spolkového majetku. 
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24.6. Výkonný výbor může přiznat svým členům odměnu za výkon funkce člena výkonného výboru. 

Výkonný výbor může rovněž přiznat odměnu za výkon funkce presidentovi, vicepresidentovi či 

sekretáři. 

24.7. Výkonný výbor je oprávněn stanovit výši členských příspěvků tak, aby bylo zajištěno řádné 

fungování GCM a plnění jeho závazků. 

 

Část VII.  

Závěrečná ustanovení 

 
Čl. 25.  

25.1. GCM zaniká dobrovolným rozpuštěním, pokud se na tom usnese alespoň dvoutřetinová většina 

všech členů GCM s hlasovacím právem. 

25.2. V případě zániku GCM se provede majetkové vypořádání v souladu s obecně závaznými 

právními předpisy, jinak v souladu s pravidly, která stanoví výkonný výbor. 

25.3. Tyto stanovy v celém rozsahu nahrazují stanovy GCM ze dne 16. ledna 2013 a mohou být 

měněny pouze usnesením valného shromáždění členů. 

25.4. Tyto stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich přijetí. 

 

 

Ve Mstěticích dne _____________ 

 

Mgr. Libor Vrba 

president spolku 


