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Stanovy spolku  

GOLF CLUB OLOMOUC 

 

I. 

Úvodní ustanovení 

1.1 GOLF CLUB OLOMOUC (dále jen „Klub“ nebo „Spolek“) je spolkem ve smyslu § 214 

a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Klub je organizovaným útvarem, kterému 

zákon přiznává právní osobnost a jako takový je subjektem právních vztahů. Činnost spolku 

se řídí jeho stanovami a podpůrně ustanoveními občanského zákoníku. 

 

II. 

Název klubu 

2.1 Úplný název klubu: GOLF CLUB OLOMOUC, z.s. 

Zkratka klubu: GCOLO 

Sídlo klubu: Dolany – Véska 89, PSČ 783 16 

Hřiště klubu: lokalita mezi obcemi Véska – Pohořany v katastru obce Dolany 

Znak klubu: vyobrazen v příloze stanov 

Klubové barvy: zelená, černá, bílá 

 

III. 

Činnost a cíle klubu 

3.1 Základním posláním klubu je sdružovat vlastní členy ve smyslu společenské potřeby 

na základech golfové hry při respektování platných etických a sportovních zásad fair play. 

3.2 Cílem klubu je vytváření technických, organizačních a materiálních podmínek pro 

rozvoj rekreačního a závodního golfu v areálu klubu se speciálním zaměřením na organizaci 

výcvikových kurzů pro začínající hráče, děti a mládež. Klub se zavazuje pečovat o rozvoj a 

propagaci golfu v areálu klubu v ČR i v zahraničí a vytvářet podmínky pro naplnění 

společenských, kulturních a podnikatelských zájmů svých členů.  

3.3 Vedle hlavní činnosti může klub vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající 

v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti nebo 

v hospodárném využití klubového majetku. Zisk z činnosti klubu lze použít pouze pro 

klubovou činnost včetně správy klubu. 

3.4 Klub je založen na dobu neurčitou. 
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IV. 

Zásady členství 

4.1 Řádným členem klubu se může stát každá fyzická osoba starší 18 let nebo právnická 

osoba, která souhlasí s posláním a cíli klubu a splňuje podmínky pro vznik členství. Za 

právnickou osobu vystupuje vždy její statutární zástupce a jím zmocněné osoby. 

4.2 Dokladem o členství v klubu je Členský certifikát podepsaný statutárním orgánem 

GCO a platná členská nebo firemní karta klubu. 

 

V. 

Druhy členství 

5.1 Druhy  členství 

a) Řádné členství 

Řádným členem klubu může být fyzická osoba starší 18-ti let nebo právnická osoba. Členství 

je nedělitelné. V případě úmrtí člena může být klubem oprávněný dědic přijat jako nový člen 

za původního člena. V tomto případě není povinen hradit vstupní členský poplatek. 

V případě, že oprávněný dědic neprojeví písemně zájem o členství v klubu ve lhůtě 

nejpozději 12 měsíců ode dne úmrtí fyzické osoby, nárok na členství zaniká. V případě více 

dědiců přechází členství na toho dědice, kterého tito dědici dohodou určí. V případě, že 

dohoda nebude uzavřena a písemně doručena v uvedené 12-ti měsíční lhůtě, nárok na 

přechod členství zaniká. Tento typ členství opravňuje držitele k možnosti hlasovat na valné 

hromadě členů (1 hlas) a být členem orgánů klubu. 

b) Partnerské členství 

Partnerské členství může získat fyzická osoba starší 18 let, a to manžel/manželka nebo 

druh/družka člena s řádným členstvím. Členství je odvozeno od řádného členství druhého 

partnera. Rozvodem manželů, rozpadem vazby druh/družka nebo zánikem členství jednoho 

z manželů nebo druhů dochází automaticky k transformaci Partnerského členství na členství 

Řádné, včetně ceny ročního poplatku. O této události jsou oba členové povinni písemně 

informovat sekretariát klubu. Tento typ členství opravňuje držitele k možnosti hlasovat na 

valné hromadě členů (1 hlas) a být členem orgánů klubu. 

c) Druhé členství 

Toto členství trvá po dobu hráčova řádného členství v jiném golfovém klubu. Na vlastníka 

druhého členství se vztahuje povinnost placení ročního klubového příspěvku a poplatku pro 

ČFG. V případě, že již hráč nemá řádné členství v žádném golfovém klubu, je povinen o této 

skutečnosti písemně informovat sekretariát klubu a změnit své druhé členství na členství 

řádné doplacením do výše vstupního poplatku platného v roce podání žádosti o řádné 

členství v GC Olomouc, jinak jeho členství bezodkladně zaniká. Tento typ členství opravňuje 

držitele k možnosti hlasovat na valné hromadě členů (1 hlas). 
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d) Roční členství 

Toto členství trvá po dobu jednoho roku. Tento typ členství lze využít u fyzické osoby 

maximálně třikrát. Na člena s časově omezeným členstvím se v daném roce nevztahuje 

povinnost placení ročního klubového poplatku. Tento typ členství neopravňuje držitele 

k možnosti hlasovat na valné hromadě členů nebo být členem orgánů klubu. 

e) Čestné členství 

Pro osoby, které se zvláštním způsobem zasloužili o rozvoj a popularizaci golfu v ČR i 

v zahraničí, jakož i o podporu, rozvoj a popularizaci klubu. O vzniku a trvání čestného 

členství rozhoduje výbor klubu na základě návrhů řádných členů klubu. Tento typ členství 

neopravňuje držitele k možnosti hlasovat na valné hromadě členů nebo být členem orgánů 

klubu. 

f) Juniorské členství 

Pro fyzické osoby mladší 18-ti let nebo studenty vysoké školy do 26-ti let. Juniorské členství 

vzniká rozhodnutím výkonného výboru klubu o přijetí uchazeče za člena na základě podané 

přihlášky, potvrzené zákonným zástupcem uchazeče v případě osoby mladší 18-ti let, 

zaplacením vstupního poplatku pro členství mládeže a zaplacením ročního členského 

poplatku stanoveného pro mládež. Tento typ členství opravňuje držitele po dovršení věkové 

hranice 18 let k možnosti hlasovat na valné hromadě členů (1 hlas) a být členem orgánů 

klubu. 

g) Mimořádná členství 

V rámci náborových akcí mohou vzniknout i další typy členství. Tyto typy členství, včetně 

jejich práv a povinností, může navrhnout řádný člen klubu a podléhají schválení výkonného 

výboru. 

VI. 

Vznik členství 

6.1 Členem klubu se může stát fyzická osoba, která splní všechny níže uvedené 

podmínky pro přijetí do klubu, tedy: 

- řádně vyplní a podepíše písemnou přihlášku a doručí ji do kanceláře klubu, 

- výkonný výbor schválí přijetí člena do klubu, 

- do 30 dnů od rozhodnutí výkonného výboru uhradí stanovený vstupní členský poplatek. 

Po podání přihlášky, ke dni zaplacení vstupního členského poplatku na základě schválení 

přijetí člena výkonným výborem se zájemce o členství stává členem klubu a obdrží Členský 

certifikát. V případě, že vstupní členský poplatek nebude v termínu zaplacen, členství 

nevznikne a přihláška je považována za neplatnou. Na přijetí zájemce o členství v klubu není 

právní nárok. 

6.2 Členství právnické osoby v klubu vzniká rozhodnutím výkonného výboru klubu o 

přijetí právnické osoby za člena na základě podané přihlášky a zaplacením vstupního 
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členského poplatku. Dokladem o členství právnické osoby v klubu je Členský certifikát, který 

bude vystaven po uhrazení poplatků. Členství právnické osoby je vázáno na dobu trvání 

firmy a na jinou firmu je nepřenosné. 

6.3 Není-li zvláštním ujednáním určeno jinak, je právnická osoba zastoupena svým 

statutárním zástupcem a jím zmocněnými osobami. 

6.4 Výkonný výbor je oprávněn odmítnout uchazeče o členství v klubu bez uvedení 

důvodu. 

6.5 Čestné členství vzniká rozhodnutím výkonného výboru klubu na základě návrhu 

řádných členů klubu a je osvobozeno od povinnosti platit vstupní i roční poplatky. 

 

VII. 

Zánik a transformace členství 

7.1 Členství v klubu zaniká, neurčí-li stanovy jinak: 

a) Vystoupením člena z klubu 

b) Rozhodnutím výkonného výboru klubu o vyloučení člena 

c) Úmrtím člena 

d) Zánikem právnické osoby 

e) Zánikem klubu 

7.2 Vystoupení člena z klubu 

a) Každý člen klubu má právo z něj vystoupit na základě písemného oznámení, 

které musí být doručeno výkonnému výboru klubu. Klub vymaže člena z evidence a 

současně z centrální evidence ČGF v položce klubu. 

b) Řádný člen má právo při ukončení členství v klubu při vystoupení namísto své 

osoby klubu za člena navrhnout jinou osobu, za předpokladu, že má splněny všechny 

své členské povinnosti (zejména úhrady všech poplatků). Tento nový člen bude přijat 

za splnění obecných podmínek pro řádné členství místo člena, který vystoupil 

z klubu, kdy není povinen hradit klubu splacený vstupní členský poplatek. 

7.3 Rozhodnutí výkonného výboru klubu o zrušení členství (vyloučením člena) 

a) Členu může být rozhodnutím výkonného výboru klubu zrušeno členství 

(vyloučení člena), a to vyloučením, jestliže svým chováním ve vztahu ke klubu pro to 

dal závažný důvod. Závažné důvody jsou zejména: 

i.  Jestliže člen i přes písemné upozornění poruší stanovy, rozhodnutí 

učiněná na základě těchto stanov nebo se jiným způsobem závažně proviní 

proti zájmům klubu. 

ii. Jestliže se člen dostane do prodlení s plněním svých platebních závazků 

vůči klubu o více než 2 měsíce, ačkoliv byl k zaplacení písemně vyzván, 
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byla mu poskytnuta dostatečná lhůta ke splnění svého závazku a na 

možnost zrušení členství byl upozorněn. 

b) Písemné rozhodnutí o vyloučení člena musí být členovi doručeno do vlastních 

rukou nebo oproti potvrzení či podpisu člena. Rozhodnutí se doručuje na kontaktní 

údaje (adresa),vedené v seznamu členů. Nebyl-li člen při doručování běžnou poštou 

zastižen, ačkoliv se v místě bydliště zdržuje, písemnost se uloží a adresát se 

vhodným způsobem vyzve, aby si písemnost vyzvedl. Nevyzvedl-li si adresát zásilku 

do deseti dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když 

se adresát o uložení nedozvěděl. 

1.4 Ve všech případech zániku členství nemá člen vůči klubu nárok na vrácení 

uhrazeného vstupního poplatku, jeho uhrazené části nebo ročních příspěvků či jejich 

částí. 

1.5 Transformace Juniorského členství: 

a) v roce následujícím po roce, kdy člen dosáhl 18 let a nestuduje na vysoké 

škole  

b) nebo v roce následujícím po ukončení studia na vysoké škole  

c) nebo v roce následujícím po dosažení 26 let při studiu na vysoké škole.  

Transformací juniorského členství juniorské členství končí. 

O skutečnostech uvedených v bodech a) až c) tohoto článku je člen bezodkladně povinen 

klub písemně informovat na adresu sekretariátu. 

Juniorské členství bude transformováno na řádné nebo jiný platný druh členství dle 

požadavku juniorského člena a rozhodnutí výkonného výboru. Dle typu členství je člen 

povinen uhradit doplatek mezi cenou juniorského členství a cenou příslušného typu členství 

v době, kdy jeho juniorské členství vzniklo. U ročního členství je třeba uhradit celou jeho výši. 

V případě, že juniorský člen nevybere ani jednu z uvedených možností, bude jeho juniorské 

členství ukončeno ke dni splnění některé z podmínek a) až c) tohoto odstavce. 

Transformace Juniorského členství a Juniorské roční poplatky mohou být upravovány 

Interními směrnicemi klubu, které schvaluje výkonný výbor. 

7.6 Člen může do 15 dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení člena navrhnout, aby 

rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala valná hromada. 

 

VIII. 

Přerušení členství 

8.1 Členství v klubu je na dobu neurčitou, s výjimkami dle čl. V. 

8.2 Členství může člen přerušit.  

8.3 Institut přerušeného členství je určen těm členům, kteří ze závažných, např. 

zdravotních nebo geografických důvodů (dlouhodobá práce v zahraničí apod.), nemohou 
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splnit své členské povinnosti vůči klubu a uhradit roční členský příspěvek. Převedení člena 

do režimu „přerušení členství“ podléhá schválení výkonného výboru klubu a podává se 

formou písemné žádosti člena s uvedením důvodu přerušení. Přerušení je vždy platné pro 

daný kalendářní rok. Po dobu přerušení platí člen udržovací poplatek ve výši 30% z ročního 

příspěvku. Po dobu přerušení nemůže člen bezplatně využívat golfové zařízení, ani využívat 

slevy pro hosta člena klubu. 

IX. 

Pozastavení členství 

9.1 Členství klubu bude členovi pozastaveno, pokud nesplní v termínu své členské 

povinnosti. Pozastavením členství se rozumí dočasný zánik práv člena klubu, zejména 

bezplatného užívání golfového hřiště, tréninkových ploch a zázemí. 

9.2 Tato skutečnost bude vyznačena i v centrálním počítači ČGF. Na pozastavení 

členství bude člen písemně upozorněn sekretariátem klubu. Pokud sjedná nápravu do 60 

dnů ode dne písemného upozornění, bude pozastavení členství zrušeno. V opačném 

případě bude členovi zasláno písemné upozornění na možnost zrušení jeho členství v klubu. 

9.3 V případě, že ani do 30 dnů po písemném upozornění o možnosti zrušení členství 

v klubu nesplní člen své povinnosti vůči klubu, zanikne členství člena rozhodnutím 

výkonného výboru klubu o zrušení členství člena bez nároku na finanční vyrovnání vůči 

klubu. 

X. 

Práva a povinnosti členů 

10.1 Člen klubu má právo podílet se na naplňování poslání a cílů klubu a užívat všech 

výhod, které mu ze stanov klubu náleží. Základními právy člena jsou: 

a) Užívat průkaz člena klubu, 

b) Domáhat se ochrany svých zájmů a práv spojených s členstvím, 

c) Navrhovat čestné členy klubu, 

d) Podávat dotazy, podměty, stížnosti ve věcech spojených s činností klubu, 

e) Možnost hlasovat na valné hromadě členů a být členem orgánů klubu. 

(toto právo je specifikováno pro různé kategorie členství různě, dle čl. V Stanov) 

f) Nahlížet do zápisů z jednání výkonného výboru klubu a kontrolní komise. 

 

10.2 Základní povinnosti člena jsou: 

a) Dodržovat základní etické a sportovní normy a dbát na dobré mravy při hře i 

ve všech prostorách klubu, 

b) Hájit zájmy klubu vždy a všude, 

c) Zvelebovat a chránit majetek klubu, 

d) Podílet se na činnosti klubu, 
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e) Řídit se usneseními a rozhodnutími vzešlými z činnosti orgánů klubu, 

f) Včas a řádně platit členské příspěvky a poplatky, 

g) Informovat bez zbytečného odkladu sekretariát klubu o platných kontaktních 

údajích a komunikačních kanálech (především adresa, telefon a email) 

10.3 Poruší-li člen povinnost člena, může být kárně potrestán. 

 

XI. 

Evidence členů a komunikace 

11.1 Seznam členů je veden v souladu s § 236 zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník. 

11.2 Seznam slouží výhradně potřebám členů a orgánům klubu při výkonu klubové 

samosprávy. 

11.3 V seznamu členů jsou vedeny veškeré významné skutečnosti týkající se všech členů 

klubu, a to zejména: 

a) Jméno a příjmení člena spolku 

b) Adresa trvalého bydliště, resp. sídla 

c) Den vzniku členství člena spolku 

d) Druh členství 

11.4 Seznam členů klubu není zpřístupněn, ani zveřejněn.  

11.5 Každý člen klubu bere na vědomí, že poskytnutím svých osobních údajů do seznamu 

členů klubu udělil svůj souhlas s uvedením těchto údajů v seznamu členů klubu ve smyslu 

zákona o ochraně osobních údajů v platném znění a souhlasí s disponováním se svými 

osobními údaji v souladu se zněním zákona č. 101/2000 Sb. 

11.6 Veškeré informace, výzvy a oznámení mezi členem a klubem budou probíhat 

písemnou nebo elektronickou - emailovou formou na email, který člen uvedl jako svůj 

kontaktní. 

XII. 

Disciplinární pravomoc 

12.1 Disciplinární pravomoc vykonává výkonný výbor klubu, který rozhoduje většinou 

hlasů o tom, zda porušení povinnosti člena je natolik závažné, aby byl podán návrh na 

zahájení disciplinárního řízení. 

12.2 K zahájení disciplinárního řízení je oprávněn výkonný výbor klubu. Pokud dospěje 

k závěru, že byly porušeny povinnosti člena, může uložit dle závažnosti za toto porušení trest 

od napomenutí, přes finanční pokutu, zákaz vstupu na hřiště a tréninkové plochy až po 

zrušení členství. 

12.3 Proti rozhodnutí výkonného výboru klubu o zrušení členství se může tento člen odvolat 

ke shromáždění členů, které toto rozhodnutí potvrdí nebo zruší. Odvolání má odkladný 

účinek. 
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XIII. 

Cena za členství a roční členské příspěvky 

13.1 Cenu jednotlivých druhů členství (vstupních poplatků za členství) a ročních členských 

příspěvků stanovuje výkonný výbor klubu po projednání s majitelem hřiště na každý 

kalendářní rok. 

13.2 Roční členské příspěvky jsou splatné vždy do 31. ledna běžného roku a jejich 

nezaplacení může být důvodem ke zrušení členství člena v klubu. Při nezaplacení příspěvku 

ve stanoveném termínu, zaplatí člen smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý ukončený měsíc 

prodlení. 

13.3 Je-li člen přijat po 30. srpnu příslušného roku, zaplatí polovinu částky ročních 

členských příspěvků za kalendářní rok, v němž došlo k přijetí. 

13.4  Výkonný výbor GCO může individuálně upravit výši vstupního a ročního poplatku za 

členství u fyzické nebo právnické osoby a to včetně možnosti placení těchto poplatků ve 

splátkách. 

XIV. 

Orgány klubu 

14.1 Orgány klubu jsou 

a) valná hromada 

b) výkonný výbor (dále také jen „výbor“) 

c) kontrolní komise 

XV. 

Valná hromada 

15.1 Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku a rozhoduje usnesením: 

a) O vzniku a zrušení klubu, 

b) O přijetí a změnách stanov 

c) O schválení výroční zprávy o činnosti a hospodaření 

d) Volí 3 členy výkonného výboru klubu a kontrolní komisi 

e) Schvaluje hlavní směry činnosti, 

f) Schvaluje plán hospodaření a výkonným výborem navržený rozpočet 

g) Rozhoduje o odvolání členů proti zrušení jejich členství  

h) Rozhoduje o jiných věcech, které si pro své rozhodnutí vyhradí a nepřísluší 

jinému orgánu klubu. 

15.2 Valná hromada se schází nejméně jedenkrát v kalendářním roce, nejpozději do konce 

dubna. Valnou hromadu svolává výkonný výbor klubu a to pozvánkou zaslanou členům klubu 

na jejich e-mailovou adresu. Pozvánka se dále zveřejní v klubovně klubu. Zveřejnění a 

zaslání pozvánky výbor učiní nejméně 15 dnů před konáním valné hromady klubu. 
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15.3 Valnou hromadu klubu rovněž výkonný výbor svolá na žádost nejméně 30-ti procent 

členů klubu. Pokud tak výbor neučiní, je oprávněn shromáždění svolat pověřený zástupce 

těchto žadatelů. 

15.4 O přijetí návrhu usnesení valné hromady rozhoduje nadpoloviční většina přítomných 

hlasů. Valná hromada je způsobilá usnášet se za přítomnosti členů, kteří mají alespoň 1/12 

všech hlasů. K přijetí rozhodnutí o zrušení spolku a jeho rozpuštění je valná hromada 

usnášení schopná v případě, že jsou přítomni členové, kteří mají alespoň 75% všech hlasů.  

15.5 Členové disponují nebo nedisponují pro účely hlasování ve valné hromadě hlasem 

dle ustanovení čl. V Stanov. 

15.6 Každý, kdo je členem spolku, má právo být přítomen na valné hromadě. 

15.7 Člen spolku v kategorii členství: řádné členství, partnerské členství, druhé členství a 

juniorské 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. 

15.8 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. 

15.9 Svá práva člen vykonává na valné hromadě osobně anebo v zastoupení na základě 

zmocnění v písemné formě. 

15.10 Valné hromady se účastní rovněž členové výboru a kontrolní komise. 

15.11 Valné hromady se mohou rovněž zúčastnit třetí osoby na základě písemného pozvání 

výboru.  

15.12 Veřejnosti není valná hromada přístupná. 

 

XVI. 

Výkonný výbor klubu 

16.1 Výkonný výbor klubu je výkonným a statutárním orgánem klubu, který řídí jeho 

činnost, zastupuje klub a rozhoduje o všech záležitostech klubu, pokud není stanovami 

určeno jinak nebo pokud si rozhodování v určitých věcech nevyhradila valná hromada. 

16.2 Výkonný výbor má 5 členů, všichni musejí být členy spolku. Tři členy volí a odvolává 

valná hromada a další dva členy jmenuje zástupce majitele golfového hřiště (společnost 

GOLF AREA a.s., zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2115, IČ 

25831577), na kterém se provozuje sportovní činnost spolku. Funkční období všech členů 

výkonného výboru činí 5 let. Každý člen výkonného výboru je volen na dobu 5 let valnou 

hromadou spolku. Funkční období člena výkonného výboru začíná dnem jeho zvolení. 

Členové výkonného výboru volí ze svého středu prezidenta a viceprezidenta a to na volební 

období 5 let. 
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16.3 Člen výkonného výboru může během funkčního období z funkce písemně odstoupit. 

Odstoupení oznamuje výboru písemně. Odstoupení je účinné dnem doručení klubu. 

16.4 Pokud během funkčního období členovi výkonného výboru členství zanikne nebo ze 

své funkce odstoupí, je výkonný výbor oprávněn rozhodnutím alespoň dvoutřetinové většiny 

řádně zvolených zbylých členů výkonného výboru kooptovat do výkonného výboru dalšího 

řádného člena klubu. Nově jmenovaného člena výkonného výboru potvrdí valná hromada na 

svém nejbližším zasedání nebo zvolí jiného člena výkonného výboru tak, aby byl počet členů 

doplněn na 5 členů. 

16.5 Výkonný výbor klubu se schází alespoň 4krát ročně. O svém zasedání pořizuje zápis, 

který provádí výborem určený zapisovatel a potvrzuje prezident. 

16.6 Výkonný výbor klubu rozhoduje nadpoloviční většinou všech svých členů. 

16.7 Výkonný výbor může mezi schůzemi výboru rozhodovat o záležitostech per rollam. 

16.8 Jednání výkonného výboru klubu svolává prezident klubu. 

16.9 Výkonný výbor klubu rozhoduje o přijímání nových členů. 

 

XVII. 

Prezident a viceprezident 

17.1 Prezident reprezentuje klub a zastupuje jej navenek. Ve svém jednání, jehož 

důsledkem je vstup do práv a povinností, je vázán rozhodnutím valné hromady nebo výboru 

klubu. Zastupování klubu ve všech záležitostech činí prezident a podepisovaní se děje tak, 

že k názvu spolku připojí svůj podpis. 

17.2 Prezident není oprávněn, bez předchozího písemného souhlasu výboru klubu, 

přijímat nebo uzavírat závazkové vztahy v zastoupení klubu, jejichž plnění v jednotlivém 

případě přesahuje částku 500.000,-Kč. 

17.3 Viceprezident zastupuje prezidenta v celém rozsahu jeho funkce a to na základě 

písemného pověření prezidentem – notářsky ověřené plné moci. 

 

XVIII. 

Kontrolní komise 

18.1 Kontrolní komise je kontrolním orgánem klubu, který vykonává dozor nad činností 

klubu a výkonným výborem klubu. Při své činnosti je nezávislá a z této se odpovídá pouze 

valné hromadě. V případě zjištění závažného porušení povinností členů výboru nebo 

závažných nedostatků v hospodaření klubu je oprávněna svolat valnou hromadu. 

18.2 Kontrolní komise kontroluje postupy ve všech záležitostech klubu a je oprávněna 

kdykoli nahlížet do všech dokladů a záznamů klubu, týkajících se činnosti klubu a zjišťovat 

průběžně stav hospodaření klubu. 
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18.3 Kontrolní komise přezkoumává účetní závěrku klubu a sleduje hospodárnost 

vynaložených prostředků. 

18.4 Na základě výzvy kontrolní komise je výbor klubu povinen svolat shromáždění členů 

do třiceti dnů ode dne, kdy byla výzva učiněna. Pokud tak výbor klubu ve stanovené lhůtě 

neučiní, je oprávněna kontrolní komise po marném uplynutí lhůty svolat shromáždění členů 

sama. 

18.5 Kontrolní komise je tvořena třemi členy volenými valnou hromadou. Členové kontrolní 

komise si volí ze svého středu předsedu kontrolní komise. 

18.6 Funkční období kontrolní komise je pětileté. 

18.7 Člen kontrolní komise může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením. 

Odstoupení je účinné dnem doručení klubu. 

18.8 Členové kontrolní komise, jejichž počet neklesl pod polovinu, jsou oprávněni 

kooptovat namísto člena kontrolní komise, jehož členství v kontrolní komisi zaniklo nebo 

který ze své funkce odstoupil náhradního člena kontrolní komise a to na dobu do příštího 

konání valné hromady, které volbu nového člena potvrdí, nebo zvolí jiného člena. 

18.9 Členové kontrolní komise nemohou být členy dalších orgánů klubu. 

18.10 Kontrolní komise zasedá dle potřeby, nejméně však jedenkrát za rok. 

18.11 Předseda kontrolní komise je povinen svolat zasedání kontrolní komise vždy, požádá-

li o to některý z členů kontrolní komise nebo výboru. V době nepřítomnosti předsedy 

přechází tato povinnost na kteréhokoliv člena kontrolní komise. 

18.12 Kontrolní komise může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů 

klubu nebo jiné osoby. 

18.13 O průběhu zasedání kontrolní komise a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který 

podepisuje kontrolní komisí určený zapisovatel a předsedající. Kontrolní komise rozhoduje 

na základě souhlasu většiny svých členů. 

XIX. 

Majetek a hospodaření klubu 

19.1 Spolek sestavuje svůj rozpočet a hospodaří podle něj. Rozpočet je sestavován 

předem na příslušný kalendářní rok a vyúčtování výsledků hospodaření se provádí 

nejpozději do tří měsíců po skončení kalendářního roku. 

19.2 Spolek vede účetnictví o stavu a pohybu majetku, o svých příjmech a výdajích, o 

finančních vztazích a to v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími obecně závaznými 

právními předpisy. 

19.3 Majetek klubu tvoří nabyté movité a nemovité věci, jakož i jiné majetkové hodnoty. 

19.4 Zdroje příjmů klubu jsou: 

a) Členské příspěvky a poplatky 

b) Příjmy ze sportovní a společenské činnosti 
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c) Příjmy z vlastní hospodářské činnosti 

d) Příspěvky a podpory jiných organizací a jednotlivců 

e) Dary 

f) Jiné příjmy 

19.5 Výbor klubu odpovídá za řádnou evidenci majetku a výkaz hospodaření. 

 

XX. 

Závěrečná ustanovení 

20.1 Jsou-li nebo stanou-li se jednotlivá ustanovení těchto stanov neúčinnými nebo 

neplatnými, není tím dotčena účinnost nebo ostatní části stanov. Neúčinné nebo neplatné 

ustanovení stanov bude nahrazeno takovým účinným nebo platným ustanovením, které bude 

svým významem a obsahem nejblíže odpovídat významu a obsahu neúčinných nebo 

neplatných ustanovení. 

 

 

 

 

V Olomouci dne 12/3/2015   ………………………………………….. 

               PhDr. František Kalabis 

        prezident GCO 

 

 

 

 

Příloha č. 1: znak klubu (1 strana)  
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Příloha č. 1: znak klubu GOLF CLUB OLOMOUC, z. s. 

 

 

 

 

 

 

 


