
 

Stanovy GKL 

          I.všeobecná ustanovení    

Čl. 1  Název, sídlo, trvání  spolku, klubové barvy  

1.1.   Na základě oboustranné dohody tělovýchovné jednoty Slavoj Praha a Golfového klubu Líšnice, 

Golfový klub Líšnice  vznikl resp. obnovuje svoji samostatnou činnost jako majetkový a právní 

nástupce Tělovýchovné jednoty Slavoj Praha, oddíl golfu.    

1.2. Golfový klub Líšnice  je spolkem  dle  zákona č.89/2012 Sb. Občanský zákoník. Tento spolek  je 

právnickou osobou a může zakládat jiné právní subjekty nebo se stát součástí jiných právních 

subjektů. 

1.3. Spolek má název: Golfový klub Líšnice,z.s.V textu těchto stanov je nadále užívána zkratka „GKL“.  

1.4. Sídlem GKL je obec  Líšnice, okr. Praha – západ. 

1.5. GKL je založen na dobu neurčitou. 

1.6. Klubovými barvami jsou žlutá, bílá a červená. 

 

Čl. 2  Cíl činnosti 

2.1. Cílem činnosti GKL 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. 

2.2. GKL vede prostřednictvím k tomu výborem pověřených osob seznam svých členů, každý člen je 

v seznamu uveden. Seznam členů GKL je vnitřním dokladem spolku, přístupným dále pouze orgánům 

GKL.  Nakládání  s ním podléhá schválení statutárním  orgánem  spolku.  Jmenný seznam , bez  

dalších osobních údajů  (tj. adres, dat narození , rodných čísel )  je k nahlédnutí  i členům GKL. 

 

     II. Členství 

Čl. 3  Nabývání členství 

3.1. Členem GKL se může stát každá fyzická osoba, která souhlasí s posláním a cílem činnosti GKL, 

chce se na jejich naplňování podílet a souhlasí s uvedením svých osobních údajů do seznamu členů 

GKL. 

3.2. Členství v GKL je dobrovolné, osobní rozhodnutí fyzické osoby, která souhlasí s vykonáváním 

práv a plněním povinností ve stanovách GKL.  Jejich vykonávání a plnění jiným subjektem na základě 

plné moci stanovy GKL nepřipouštějí.  

 



3.3. O nabytí členství v GKL rozhoduje výbor GKL a to na základě písemné žádosti uchazeče o členství 

v GKL. 

3.4.  Přijetí do GKL (nabytí členství) může být vázáno na zaplacení poplatků příp. splnění dalších 

podmínek. Výši a splatnost těchto poplatků určuje výbor GKL a schvaluje členská schůze. 

3.5. Po získání členství v GKL je jméno člena včetně jeho osobních údajů , převzatých z písemné 

žádosti o členství, zapsáno do seznamu členů. Při  zániku členství je jméno člena a jeho osobní údaje 

z aktuálního  seznamu vymazáno. Tyto údaje jsou však nadále uvedeny  v úplném seznamu 

obsahujícím všechny členy GKL za celou dobu jeho trvání. 

3.6.  Na základě písemné žádosti  o roční členství  může být uchazeč  o členství přijat do GKL  a to jen 

na dobu daného  kalendářního roku.  V tom případě má po dobu svého členství  práva a povinnosti 

člena GKL dle těchto stanov kromě práva volit na členské schůzi  a  být volen do orgánů GKL.  Roční  

členství zaniká dle  čl. 5.4.  a nezapočítává se do celkové délky členství v GKL  nutné pro splnění 

podmínky dle čl. 8.8. těchto stanov. 

 

Čl. 4  Čestné členství 

Čestné členství  v GKL navrhuje výbor GKL a uděluje členská schůze osobám, které se významně 

zasloužily o GKL. Čestný člen má stejná práva a povinnosti jako člen GKL, ale neplatí klubové 

poplatky.  

 

Čl. 5  Zánik členství 

5.1. Členství v GKL zaniká úmrtím člena, vystoupením, vyškrtnutím , vyloučením nebo dle čl.5.4. 

5.2. Člen ztrácí členství vyškrtnutím, když přes předchozí písemné upozornění více než 1 rok neplní 

své poplatkové povinnosti. Vyškrtnutí je v pravomoci výboru GKL.  

5.3. Člen ztrácí členství vyloučením z rozhodnutí  členské schůze , způsobí-li svým chováním újmu na 

dobrém jménu klubu, jedná-li proti  jeho zájmům nebo při opakovaném hrubém porušování stanov 

klubu. Předchozí písemné upozornění člena  na možnost vyloučení z tohoto důvodu se nevyžaduje. 

5.4. Roční  členství  zaniká vždy  31.12. kalendářního roku, ve kterém  člen toto členství nabyl, bez 

ohledu na datum jeho vzniku.  

 

Čl. 6  Práva a povinnosti členů 

6.1. Členové GKL mají práva a povinnosti dané těmito stanovami, vnitřními předpisy GKL, přijatými 

členskou schůzí  popř. rozhodnutími výboru GKL. 

6.2. Každý člen GKL je povinen plnit poplatkové povinnosti ve výši a v termínech stanovených orgány 

GKL. Je povinen podrobit se pravomocným rozhodnutím orgánů GKL, zachovávat pravidla a etiketu 

golfové hry a svým jednáním nepoškozovat GKL ani neomezovat práva ostatních členů GKL. 



 

     III. Organizace 

Čl. 7  Orgány GKL 

Orgány GKL jsou:  

- členská schůze 

- prezident GKL, 

- výbor GKL, 

- revizor účtů. 

 

Čl. 8 Členská schůze 

8.1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Členská  schůze  rozhoduje v těchto věcech: 

- o změnách a doplnění stanov, 

- volí  členy výboru GKL a jejich náhradníky, 

- odvolává jednotlivé členy výboru GKL nebo rozhoduje o zkrácení  funkčního období výboru GKL, 

- volí a odvolává revizora  účtů a určuje jeho náhradníky, 

- schvaluje roční zprávu o hospodaření GKL, 

- schvaluje rozpočet GKL, 

- rozhoduje o vyloučení člena GKL, 

- uděluje na návrh výboru GKL čestné členství, 

- schvaluje zásadní disposice s majetkem GKL, zejména v případě prodeje nemovitého majetku  GKL  

nebo použití nemovitého majetku GKL jako zástavy, 

- rozhoduje o ukončení činnosti GKL a zrušení spolku. 

Členská schůze má právo si vyhradit nezastupitelné rozhodování i v dalších věcech týkajících se GKL. 

8.2.  Je-li na programu členské schůze provedení volby výboru či revizora účtů,  svolává výbor GKL 

členskou schůzi  jako  volební  členskou schůzi. 

8.3. Právo zúčastnit se členské schůze má každý člen GKL. Právo podílet se na rozhodování má každý 

člen po dovršení věku 18 let. 

8.4. Členskou schůzi  svolává výbor GKL nejméně jedenkrát za rok. Volební členskou schůzi   svolává 

výbor GKL jedenkrát za čtyři roky, vždy na konec volebního období stávajícího výboru GKL nebo 

tehdy, když poklesne počet členů výboru pod 5 (viz. čl.9.6 nebo 9.7), nebo na základě rozhodnutí  



členské schůze o zkrácení funkčního období výboru GKL.  Členskou schůzi jako volební  členskou 

schůzi  svolává výbor GKL i tehdy, je-li třeba provést  volbu  revizora  účtů. 

Dále je výbor GKL povinen svolat  členskou schůzi  pokud o to požádá nejméně jedna pětina členů 

GKL.  

Pozvánka na členskou schůzi musí být členům GKL odeslána nejpozději 21 dní před termínem konání 

schůze, pozvánka na  volební  členskou schůzi musí být členům GKL odeslána nejpozději 60 dnů před 

termínem  volební členské schůze. 

8.5. Členská schůze  nebo volební členská schůze je usnášeníschopná  za přítomnosti nejméně  jedné 

pětiny členů GKL  s právem rozhodovacím. 

Náhradní zasedání členské schůze nebo volební členské schůze svolává výbor GKL v případě, že 

svolaná členská schůze  není usnášeníschopná – je přítomno méně než jedna pětina členů s právem 

rozhodovacím. 

O svolání náhradního zasedání členské schůze nebo volební členské schůze rozhodne výbor GKL po 

zjištění při prezenci, že je přítomno méně než jedna pětina členů GKL s právem rozhodovacím.  

Náhradní zasedání členské schůze  nebo náhradní zasedání volební členské schůze může výbor  

svolat a zahájit ihned následně po zjištění, že členská schůze není  usnášeníschopná.  Toto náhradní 

zasedání členské schůze  nebo volební členské schůze je usnášeníschopné bez ohledu na počet 

přítomných členů GKL. Program náhradní členské schůze  je shodný s programem původní  členské  

schůze vč. volby, byla-li svolána jako volební členská schůze. 

8.6. Členská schůze  má právo doplnit program uvedený na pozvánce  o další body, kromě doplnění o 

bod voleb orgánů GKL.   

Při  náhradním zasedání členské schůze  je možné projednat další body oproti programu, uvedenému 

na pozvánce na členskou schůzi, ale není možné k těmto bodům přijímat usnesení nebo, pokud se 

nejedná o náhradní zasedání  volební členské schůze, není možné volit. 

8.7. Členská schůze i náhradní členská schůze  přijímá svá rozhodnutí hlasováním na členské schůzi 

přítomných členů GKL  s právem rozhodovacím.  Volba a odvolání  členů  výboru GKL  a revizora účtů 

je prováděna tajným hlasováním – hlasovacími lístky. V ostatních věcech rozhoduje členská schůze 

veřejným hlasováním – aklamací. 

8.8.Voleni mohou být členové GKL starší 18 let s nejméně pětiletým členstvím v GKL  ke dni voleb. 

8.9. K platnosti rozhodnutí  členské schůze  i náhradní členské schůze  je potřebný souhlas 

nadpoloviční většiny přítomných členů GKL s právem rozhodovacím.  

K platnosti rozhodnutí členské schůze o ukončení činnosti GKL a zrušení  spolku je potřebný souhlas 

většiny na členské schůzi přítomných členů GKL s právem rozhodovacím za podmínky přítomnosti 

nejméně tří čtvrtin všech členů GKL s právem rozhodovacím a k tomuto rozhodování není možné 

svolat  náhradní zasedání členské schůze. 



8.10. Členskou schůzi  i náhradní zasedání členské schůze  řídí 3 – 5 členné pracovní předsednictvo, 

které na návrh výboru GKL zvolí na členské schůzi přítomní členové GKL  s právem  podílet se na 

rozhodování.  

8.11. Z jednání  členské schůze  se  pořizuje  písemné,  členskou schůzí  přijaté usnesení.  

 

Čl. 9  Výbor GKL 

9.1. Výbor GKL je výkonným, statutárním a rozhodovacím orgánem GKL, voleným  členskou schůzí , 

je  5 – 7 členný a má maximálně 4 náhradníky. Výbor ze svých členů volí prezidenta klubu,  

viceprezidenta a obsazuje další funkce uvedené v čl.9.9. Výbor je volen na  období  4 let. Funkční 

období  výboru GKL  však končí  vždy až zvolením nového výboru GKL . 

9.2. Výbor GKL rozhoduje o všech věcech týkajících se GKL s výjimkou těch, které jsou stanovami 

vyhrazeny k rozhodování  členské schůzi nebo těch, které si  členská schůze ve svých usneseních 

k rozhodování  členskou schůzí vyhradí. 

9.3. Člen výboru může být v průběhu funkčního období odvolán členskou schůzí  pouze ze závažných 

důvodů a to zejména způsobí-li svým chováním újmu na dobrém jménu klubu, jedná-li proti jeho 

zájmům, při opakovaném hrubém porušování stanov klubu nebo při dlouhodobém neplnění 

povinností člena výboru GKL. Bylo-li z uvedených důvodů možné odvolat více než jednoho člena 

výboru může členská schůze zkrátit funkční období celého výboru GKL a stanovit termín,  do kterého 

má  být svolána volební členská schůze.  

9.4. Na uvolněné místo ve výboru GKL nastupuje náhradník výboru GKL ve zvoleném pořadí. 

9.5. Člen výboru GKL může rezignovat na své členství ve výboru GKL.  Svoji rezignaci oznamuje 

výboru GKL.  Jeho mandát člena výboru zaniká uplynutím dvou měsíců od oznámení rezignace.  

9.6. Sníží-li se rezignací člena nebo odvoláním člena výboru podle čl.9.3. počet členů výboru, po  

vyčerpání  míst všech náhradníků,  pod  5, výbor  neprodleně  zahájí  přípravu  voleb nového výboru  

a  svolá  příští  členskou schůzi  jako volební členskou schůzi.  V tom případě, po uplynutí dvou 

měsíců od oznámení rezignace člena výboru, nebo po odvolání člena výboru podle čl.9.3.  pracuje  

výbor,  až do zvolení výboru nového,  ve zbývajícím složení. 

9.7.  V případě zániku členství  člena výboru GKL dle  čl.5, které po vyčerpání míst všech náhradníků 

způsobí snížení počtu členů výboru pod 5, pracuje výbor do nejbližší členské schůze, která musí být 

svolána jako volební členská schůze   ve zbývajícím složení.  

9.8.  Prezident GKL: 

- svolává a řídí jednání výboru GKL a zastupuje GKL navenek, 

- jménem GKL je oprávněn provádět právní úkony a to na základě rozhodnutí výboru GKL nebo 

členské schůze, 

- řídí a kontroluje činnost pracovníků GKL. 



9.9.  Ve výboru GKL se vždy ustavují a obsazují tyto funkce: 

- prezident 

- viceprezident 

- hospodář 

- předseda sportovně-technické komise 

- člen pověřený řízením propagace a marketingu.  

Ostatní funkce se ustavují podle potřeby. 

V období, kdy by nebyla  dočasně obsazena  funkce prezidenta anebo prezident nemůže dočasně 

svou funkci vykonávat, přejímá pravomoci prezidenta viceprezident  a to až do zvolení nového 

prezidenta. V případě, že není obsazena ani funkce viceprezidenta anebo zastupující viceprezident 

nemůže dočasně svou funkci vykonávat, přejímá pravomoci  prezidenta  věkem nejstarší člen výboru 

GKL. 

9.10. Výbor rozhoduje hlasováním na základě nadpoloviční většiny souhlasných hlasů členů výboru 

za podmínky  přítomnosti  více než poloviny členů výboru GKL.  Při rovnosti hlasům rozhoduje hlas 

prezidenta klubu. 

9.11. Za GKL  dokumenty  podepisují  prezident a vždy též jeden člen  výboru klubu.  Toto se   netýká  

běžné korespondence,  kterou  může  podepisovat   prezident či pověřený člen výboru klubu 

samostatně. 

9.12. Výbor  ustavuje  a personálně obsazuje placenou  funkci  ředitele klubu.  Ředitel  klubu má  

právo podepisovat běžnou korespondenci GKL.  

 

Čl. 10  Revizor účtů 

10.1. Revizor účtů má právo průběžně kontrolovat účetnictví GKL.  Každoročně  zkontroluje  účetní 

závěrku a připraví písemnou zprávu pro členskou schůzi o kontrole hospodaření GKL.  

10.2. Revizor účtů nesmí být současně členem výboru GKL. 

10.3. Revizor účtů je volen na období 4 let.   

10.4. Revizor účtů může být v průběhu funkčního období odvolán  členskou schůzí  pouze ze 

závažných důvodů a to zejména jedná-li proti zájmům GKL, při opakovaném hrubém porušení stanov 

klubu nebo při dlouhodobém neplnění povinností revizora účtů GKL. 

10.5.  Případnou rezignaci na svoji funkci předává revizor účtu výboru GKL. V případě, že by zůstala 

funkce revizora účtů neobsazena,  svolá výbor GKL za účelem volby revizora účtů  příští členskou 

schůzi jako volební členskou schůzi.  Mandát revizora účtů zaniká uplynutím dvou měsíců od 

oznámení rezignace nebo okamžikem zvolení  nového revizora účtů, byla-li  volba provedena před 

uplynutím dvouměsíční lhůty. 



10.6. V případě, že členská schůze určí po volbě revizora účtů i náhradníka či náhradníky na tuto 

funkci, stává se při uvolnění této funkce revizorem účtů první náhradník v pořadí, které bylo určeno 

členskou schůzí.  Čtyřleté funkční  období  však zůstává a vztahuje se k termínu poslední volby.  

 

     IV. Zásady hospodaření 

Čl. 11 Hospodaření GKL 

11.1.  GKL hospodaří jako právnická osoba se samostatnou právní subjektivitou dle svého rozpočtu a 

s odpovědností za svoje závazky. GKL samostatně vyřizuje svoje daňové a poplatkové povinnosti. 

11.2. Obchodním a účetním rokem je kalendářní rok. 

 

     V. Platnost a účinnost stanov 

Tyto stanovy byly schváleny členskou schůzí GKL dne  19.3.2015 a nabyly účinnosti okamžikem 

schválení.  

Stanovy podléhají registraci  u  příslušného krajského soudu  

 

Golfový klub Líšnice , z.s. 

 

 

 

 

 


