STANOVY
občanského sdružení

Golf & Country Club Prague
Článek I.
1. Golf & Country Club Prague (dále jen „GCCPG“ nebo „klub“) je dobrovolným sdružením
občanů ve smyslu zákona 83/90 Sb. o sdružování občanů.
Článek II.
1. Znak GCCPG tvoří čtyři kruhové kvadranty, znázorňující siluetu golfového míčku a
jamkového praporku, která je obkroužena nápisem „Golf & Country Club Prague”.
2. Sídlo GCCPG je na adrese Vltavanů 546, 147 00 Praha 4 – Hodkovičky.
Článek III.
Poslání a cíle činnosti
1. Základním posláním GCCPG je zajišťovat výchovu dětí a mládeže a zajišťovat pro své členy
a další zájemce podmínky pro využití vzniklého lesoparku k provozování golfu a jiných
sportovních, společenských a kulturních činností.
2. Cílem činnosti klubu je vytvářet pro svoje členy širokou škálu možností sportovního,
společenského a kulturního vyžití v důstojném prostředí, vytvářet pro členy klubu, jejich
rodinné příslušníky, popřípadě pro hosty členů klubu, podmínky pro seberealizaci v oblasti
golfového sportu.
3. Klub má status při golfovém hřišti v Praze 4 - Hodkovičkách, Vltavanů 546 (dále jen
„mateřské hřiště“), provozovaném společností Golf & Country Club Hodkovičky a.s. (dále jen
„Společnost“), která je také členem klubu. Členové klubu požívají ve vztahu k užívání
mateřského hřiště zvláštních práv a výsad. Přesnější specifikaci vztahu mezi klubem a
Společností stanoví zvláštní smlouva.
Článek IV.
Předmět činnosti
1. Organizování a zajišťování rekreačního a závodního golfu.
2. Propagace golfové hry, klubu a hřiště.
3. Pořádání a organizování sportovních, společenských a kulturních akcí.
Článek V.
Členství v GCCPG
1. Členem GCCPG může být fyzická nebo právnická osoba, která souhlasí s posláním a cíli
GCCPG a chce se na jejich naplňování podílet.
2. O přijetí za člena GCCPG rozhoduje na základě písemné přihlášky, po předchozím
písemném odsouhlasení ze strany Společnosti, výbor klubu. Na členství v GCCPG není
právní nárok.
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3. Členství vzniká na základě přijetí za člena výborem klubu a zaplacením vstupního a ročního
členského příspěvku.
4. Výši vstupního členského příspěvku stanoví smlouva mezi GCCPG a Společností. Smlouva
rovněž stanoví způsob výběru vstupního členského příspěvku a jeho rozdělení mezi
GCCPG a Společnost. Klub je oprávněn přijmout nového člena a vydat mu členskou kartu
až v okamžiku, kdy Společnost potvrdí, že část vstupního členského příspěvku, která jí
náleží, jí byla řádně zaplacena.
5. Výši ročního členského příspěvku stanoví výbor GCCPG po dohodě se Společností.
6. Placení vstupního členského či ročního členského příspěvku může výbor klubu ve
stanovených případech prominout. Tyto případy stanoví klub po písemné dohodě se
Společností.
7. Dokladem členství v GCCPG je platná členská karta, vydaná na žádost klubu Českou
golfovou federací.
Článek VI.
Druhy členství
1. Druhy členství jsou:
- osobní členství (členství fyzických osob)
- firemní členství (členství právnických osob).
2. Osobní členství
Osobní členství se vztahuje pouze na fyzické osoby. Osobní členství je nepřenosné a
nepřevoditelné a vztahuje se jen na jednu osobu.
3. Firemní členství
Členem klubu mohou být i právnické osoby. Členství právnických osob v GCCPG je
nepřevoditelné. Člen – právnická osoba – má na shromáždění členů jeden hlas. Na
shromáždění členů je zástupce právnické osoby povinen předložit aktuální výpis
z obchodního rejstříku ne starší než 3 kalendářní měsíce, a nejedná-li za právnickou osobu
její statutární orgán, je pak zástupce právnické osoby povinen se prokázat na shromáždění
členů úředně ověřenou plnou mocí.

Článek VII.
Formy osobního členství
1. Formy osobního členství jsou:
- kmenové členství
- čestné členství
- členství zaměstnance Společnosti, akcionáře a člena orgánů Společnosti
- členství PLAY
- členství KID (mládež do 18 let)
2. Kmenové členství
Kmenovým členstvím se rozumí doživotní členství s nejvyšším stupněm služeb,
poskytovaných na mateřském hřišti.
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3. Čestné členství
Čestné členství uděluje výbor klubu pouze na návrh Společnosti. Čestný člen neplatí
vstupní členský příspěvek. V případě využívání služeb mateřského hřiště čestným členem,
je tento povinen platit roční členský příspěvek. Čestné členství může být uděleno jen fyzické
osobě. Při udělení čestného členství může zároveň výbor klubu na návrh Společnosti
rozhodnout, že k danému, konkrétně udělovanému čestnému členství, nenáleží právo na
užívání služeb poskytovaných členům klubu Společností při provozu mateřského hřiště dle
čl. VIII. těchto stanov, nebo že toto právo platí jen po omezenou dobu.
4. Členství zaměstnance Společnosti, akcionáře a člena orgánů Společnosti
Výbor klubu uděluje na návrh Společnosti členství zaměstnancům Společnosti, akcionářům
a členům orgánů Společnosti. Takovýto člen neplatí vstupní členský příspěvek a platí pouze
roční členské příspěvky, které mohou být na návrh Společnosti sníženy. Členství trvá pouze
po dobu trvání pracovně-právního vztahu člena se Společností, po dobu vlastnictví akcií
Společnosti a po dobu členství v orgánech Společnosti.
5. Členství PLAY
Umožňuje zájemcům z řad široké veřejnosti stát se členem golfového klubu bez vynaložení
větších nákladů. Člen PLAY neplatí vstupní členský příspěvek, zaplacením ročního
členského příspěvku získává právo na bezplatný vstup do areálu mateřského hřiště a na
slevu na poskytované služby v areálu
6. Členství KID (mládež do 18 let) je zvýhodněné členství
bez vstupního členského
příspěvku, se zvýhodněným ročním členským příspěvkem a s nejvyšším stupněm služeb,
poskytovaných na mateřském hřišti. Po dovršení 18 let klub nabídne, v závislosti na
sportovní výkonnosti člena, formu a podmínky dalšího členství.
7. Členství v GCCPG je nepřenosné a nepřevoditelné. Nepřenosnost členství znamená, že
práva a povinnosti se členstvím spojená nemůže využívat jiná osoba než člen.
Nepřevoditelnost členství znamená, že členství či práva a povinnosti se členstvím spojená
nemohou být převedena na třetí osobu.
Článek VIII.
Práva a povinnosti člena GCCPG
1. Člen GCCPG má právo:
- zúčastňovat se shromáždění členů
- podílet se na práci GCCPG a na jeho rozvoji v souladu se stanovami a svými
schopnostmi a možnostmi
- požadovat informace a vysvětlení na shromáždění členů od členů výboru
- na užívání služeb poskytovaných členům klubu Společností při provozu mateřského
hřiště za podmínek, stanovených pro jednotlivé druhy členství
- na bezplatný vstup do areálu mateřského hřiště.
2. Člen GCCPG je povinen:
- podrobit se rozhodnutím výboru, případně dalších orgánů GCCPG, jednajících v rámci
své kompetence v souvislosti s organizačním uspořádáním a provozem mateřského
hřiště
- platit řádně roční členské příspěvky, tj. nejpozději do 31.1. příslušného roku
- dodržovat vnitřní pravidla klubu, schválená shromážděním členů a respektovat obecně
platné zásady fair play.
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3. Snížení ročních členských příspěvků:
V případě, že člen nemůže z důvodu dlouhodobého pobytu v zahraničí nebo dlouhodobé
nemoci (6 měsíců a více) využívat svých členských práv, zejména služeb poskytovaných
členům klubu, může požádat výbor klubu o přiměřené snížení ročních členských příspěvků.
Článek IX.
Vznik a zánik členství
1. Vznik členství v GCCPG se řídí ustanoveními čl. V. těchto stanov.
2. Členství v GCCPG zaniká:
a) na základě písemné žádosti člena
b) hrubým porušením povinností člena, zejména včasným nezaplacením ročních členských
příspěvků ve stanoveném termínu, tj. při prodlení se zaplacením ročního členského
příspěvku více než 9 měsíců po splatnosti
c) zánikem klubu.
3. Čestné členství zaniká rozhodnutím výboru klubu na návrh Společnosti.
4. Členství zaměstnance Společnosti v GCCPG zaniká dnem ukončení pracovně-právního
vztahu člena se Společností. Členství akcionáře Společnosti v GCCPG zaniká dnem pozbytí
práv k akciím Společnosti. Členství člena orgánů Společnosti zaniká dnem ukončením
výkonu funkce v orgánech Společnosti.
5. Členství KID (mládež do 18 let) v GCCPG zaniká počátkem roku následujícího po dovršení
18 let věku člena.
6. Členství právnické osoby v GCCPG zaniká, kromě způsobů uvedených v odstavci 2, též
zánikem této právnické osoby bez právního nástupce.
7. Převod členství v GCCPG na jinou osobu není možný.

Článek X.
Orgány GCCPG
1. Orgány GCCPG jsou:
a) shromáždění členů
b) výbor klubu
c) prezident a viceprezident klubu
d) hospodář klubu
Článek XI.
Shromáždění členů
1. Shromáždění členů GCCPG je nejvyšším orgánem klubu. Každý kmenový člen - fyzická
osoba a každý firemní člen má na shromáždění členů jeden hlas. Čestní členové, členové
PLAY a KID nemají oprávnění hlasovat na shromáždění členů.
2. Shromáždění členů svolává výbor nejméně jedenkrát za rok. Dále je výbor GCCPG povinen
svolat shromáždění členů, pokud o to prokazatelně požádá nejméně jedna třetina
kmenových členů GCCPG. Oznámení o konání shromáždění členů musí být všem členům
GCCPG zasláno dopisem nebo e-mailovou zprávou nejméně 10 dnů předem. Oznámení
musí obsahovat datum, hodinu, místo a program jednání.
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3. Shromáždění členů 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 a členství GCCPG do jiných sdružení a organizací
- vnitřní pravidla klubu
- volba a odvolání tří členů výboru klubu
- rozdělení zisku nebo úhrada ztráty
- zánik klubu.
4. Shromáždění členů je usnášeníschopné, je-li přítomna alespoň jedna třetina členů klubu
oprávněných na shromáždění hlasovat. Není-li shromáždění členů v určenou dobu
usnášeníschopné, je výbor klubu oprávněn zahájit náhradní shromáždění členů po marném
uplynutí 30-minutové lhůty. Takto zahájené shromáždění členů je pak usnášeníschopné bez
ohledu na počet přítomných členů. K přijetí usnesení shromáždění členů je nutná
nadpoloviční většina přítomných členů oprávněných hlasovat.
5. Shromáždění členů volí tyto své orgány:
- předsedu shromáždění
- zapisovatele
- ověřovatele zápisu
- skrutátory.
Do zvolení orgánů shromáždění řídí shromáždění pověřený člen výboru klubu.
.
6. O shromáždění členů se pořizuje zápis, který podepisuje předseda shromáždění,
zapisovatel a ověřovatel zápisu.
Článek XII.
Výbor klubu
1. Nejvyšším výkonným orgánem GCCPG je pětičlenný výbor klubu. Členem výboru může
být jen fyzická osoba, která je kmenovým členem klubu nebo členem - zaměstnancem,
akcionářem či členem orgánů Společnosti.
Tři členy výboru volí a odvolává shromážděním členů. Člena výboru, voleného
shromážděním členů, může navrhnout kterýkoliv z 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 tato změna účinná až okamžikem jejího oznámení.
2. Výbor zabezpečuje plnění usnesení shromáždění členů a dále rozhoduje a vykonává
veškerou činnost, která není vyhrazena do působnosti Shromáždění členů. Výbor rozhoduje
také o výši ročního členského příspěvku členů klubu 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 shromáždění členů, která jsou v rozporu
s právními předpisy. Na tuto skutečnost musí výbor shromáždění členů upozornit.
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5. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti
usnesení výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů výboru.
6. Funkční období výboru trvá čtyři roky.
7. Výbor zpracovává zprávu o činnosti klubu, kterou schvaluje shromáždění členů.
Článek XIII.
Prezident a viceprezident GCCPG
1. V čele výboru GCCPG stojí prezident GCCPG. Jeho zástupcem je viceprezident. Prezident
a viceprezident jsou voleni výborem klubu po volbě a jmenování členů v souladu s článkem
XII. odst. 1. Je-li zvolen prezidentem člen výboru zvolený shromážděním členů, stává se
pak automaticky viceprezidentem některý z členů výboru jmenovaných Společností, a
naopak. Funkční období prezidenta a viceprezidenta klubu je čtyřleté.
Článek XIV.
Jednání vůči třetím osobám
1. Jednat jménem klubu a činit veškeré právní úkony ve vztahu ke Společnosti je oprávněn
nejvyšší funkcionář výboru, zvolený shromážděním členů, tj. prezident, resp. viceprezident.
2. Jednat jménem klubu a činit veškeré právní úkony v ostatních záležitostech je oprávněn
prezident GCCPG společně s viceprezidentem. Podepisování za klub se děje tak, že
oprávněné osoby (prezident a viceprezident) připojí své podpisy k celému názvu sdružení,
nebo ke zkratce GCCPG, vyplývá-li z textu listiny, že běží o klub.
Článek XV.
Hospodaření GCCPG
1. Základem hospodaření GCCPG je rozpočet. Rozpočet navrhuje výbor a schvaluje
shromáždění členů. O hospodaření klubu je vedeno řádné účetnictví.
2. Za vedení účetnictví GCCPG 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 částky stanovené výborem může provádět výborem
pověřený člen nebo hospodář.
5. O rozdělení zisku či úhradě ztráty rozhoduje na návrh výboru klubu shromáždění členů.

Článek XVI.
Příjmy klubu
1. Příjmy klubu tvoří:
- podíl na vstupních členských příspěvcích
- roční členské příspěvky
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-

dotace
sponzorské příspěvky
dary.

2. Způsob určení výše a výběru příspěvků je definován v čl.V. těchto stanov.

Článek XVII.
Vztah mezi klubem a Společností
1. Vztah mezi klubem a Společností, zejména pak rozsah práv a nároků na různá plnění a
služby členům klubu ze strany Společnosti při užívání mateřského hřiště, je specifikován
zvláštní smlouvou (Smlouvou o spolupráci), která vycházejí z principů, zakotvených v těchto
stanovách (dále jen „Smlouva“).
2. Klub je srozuměn s tím, že za služby, poskytované jeho členům ze strany Společnosti při
užívání mateřského hřiště, bude každý člen Klubu, který chce služby využívat, povinen
ročně platit Společnosti příspěvek na údržbu a rozvoj golfového areálu (roční fee). Výše
ročního fee a specifikace služeb poskytovaných členům Klubu budou stanoveny ve
Smlouvě. Společnost si vyhrazuje právo odepřít členovi Klubu výhod člena Klubu
v souvislosti s využíváním golfového areálu při neuhrazení ročního fee.
3. Společnost je řádným členem klubu. Její členství je osvobozeno od placení jakýchkoli
příspěvků, ať vstupních či ročních, pokud není Smlouvou dohodnuto jinak.
Článek XVIII.
Závěrečná ustanovení
Tyto stanovy byly schváleny shromážděním členů dne 23.2.2010.

Schváleno shromážděním členů dne 23.2.2010, vzato na vědomí MV ČR dne 6.4.2010, č.j. II/s-OS/1-27528/95-R
Změna stanov schválena shromážděním členů dne 10.3.2011, vzato na vědomí MV ČR dne 28.4.2011
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