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Golf & Sport Club HoSPORT z.s. 

STANOVY 
I. 

Sdružení, ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb, 
občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), tedy od 1. 1. 2014, považuje za spolek ve smyslu § 3045 NOZ ve 
spojení s § 214 a násl. NOZ. 
 

II. 
Název 

Název Spolku se s ohledem na § 216 NOZ mění na Golf & Sport Club HoSPORT z.s. Při označování 
spolku je možno užívat zkratky „GSC HOSPORT“ nebo  „GSCH“. 
 

III. 
Sídlo, identifikace 

Adresa sídla je Dolní ul. 196, Staré Hodějovice, PSČ 37008. 
IČO 265 71 641, členské číslo v registru České golfové federace (dále jen ČGF) 157 

 
IV. 

Stanovy 
Vnitřní organizace Spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami, 
které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle Spolku. 

 
V. 

Předmět činnosti a účel spolku 
GSCH je spolkem založeným původně jako sdružení podle zákona. č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, 
ve znění pozdějších předpisů. Svou činnost vyvíjí v souladu s tímto zákonem, stanovami a příslušnými 
právními předpisy.  
 
Další podrobnosti o činnosti GSCH stanoví vnitřní organizační směrnice (provozní řád). Předmětem 
činnosti klubu a účel Spolku je zabezpečování sportovní a společenské činnosti pro všechny členy 
klubu. Za tímto účelem může GSCH vyvíjet i ekonomickou činnost.  
 
GSCH je sportovním klubem golfu ve všech druzích a kategoriích, jak vyplývá z mezinárodního, 
národního a regionálního uspořádání. GSCH může dle potřeb členů zajišťovat sportovní činnost i 
v jiných sportovních aktivitách. 
 
Vedle toho je cílem činnosti klubu zajišťovat rozvoj sportovních zařízení pro golf s cílem zajištění 
výstavby golfového hřiště návaznosti na stávající zařízení (driving). Jako takové bude sdružení aktivně 
pracovat a zapojovat se do jednání o změně územního plánu pro obec Staré Hodějovice, vyjadřovat se 
k činnosti obce Staré Hodějovice a stavebním záměrům v obci Staré Hodějovice. 
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VI.  
 Členství 

Čl. 1     Kategorie členství 
1.1. 

Aktivní plnoprávné členství 
Toto členství v klubu lze nabýt po dovršení věku 18 let postupem dle těchto stanov. Aktivní členové se 
podílejí na sdružení sportovně a mají oprávnění užívat veškerá sportovní zařízení klubu včetně všech 
zařízení v budovách, tj. restauraci, klubovnu, šatny a další prostory klubu. Členství v GSCH je 
dobrovolné a členem se může stát každá česká i zahraniční fyzická a právnická osoba, která se chce 
podílet na rozvoji GSCH a souhlasí se stanovami GSCH.  
 

1.2. 
Aktivní členství 

Tento typ členství v klubu nabývají přihlášením všechny osoby mladší 18 let. Jejich práva vyplývající 
z členství jsou obdobná jako u členství dle odst. 1.1., ale tito členové nemají hlasovací právo na Valné 
hromadě klubu.   
 

1.3. 
Udržovací členství 

Tento typ členství v klubu nabývají svým písemným prohlášením všechny osoby – členové klubu, které 
chtějí z pracovních, zdravotních či jiných osobních důvodů omezil svoji účast na dění v klubu, ale 
současně nechtějí klub zcela opustit. Jejich práva vyplývající z členství jsou obdobná jako u členství dle 
odst. 1.1., ale tito členové nemají hlasovací právo na Valné hromadě klubu. Pokud chtějí po zániku 
důvodu udržovacího členství nabýt opět členství aktivní dle osdt. 1.1. a 1.2., vznikne jim aktivní členství 
opět na základě písemného prohlášení. 

 
1.4. 

Čestné členství 
Čestné členství v klubu navrhuje a uděluje představenstvo klubu postupem dle těchto stanov osobám, 
které se velmi významně zasloužili o rozvoj klubu. Čestný člen má stejná práva jako aktivní plnoprávný 
člen a neplatí vstupní roční členské příspěvky.  
     

Čl. 2  Nabývání členství 
2.1. 

O nabytí členství u všech kategorií rozhoduje představenstvo klubu. Členství vzniká rozhodnutím 
představenstva klubu na základě písemné podané přihlášky doručené do sídla GSCH (možno vyžít i 
elektronické aplikace uvedené na oficiálních webových stránkách www.golfhosport.cz) a zaplacením 
vstupního členského příspěvku v případě členství na dobu neurčitou nebo příslušného ročního 
členského příspěvku v případě členství na dobu určitou, tj. na příslušný kalendářní rok (do 31.12. 
příslušného roku). Výši členských příspěvků stanoví představenstvo.  
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2.2. 
Představenstvo má právo přihlášku fyzické či právnické osoby odmítnout. Toto rozhodnutí nevyžaduje 
žádné odůvodnění.  

2.3. 
Členství v klubu může nabýt každá česká i zahraniční fyzická a právnická osoba. Žádost o přijetí se 
doručuje na adresu klubu. Žádost nezletilé osoby musí být podepsána zákonnými zástupci. 

 
2.4 

Po rozhodnutí představenstva, které schválilo přihlášku, je žadatel povinen do 14 dnů uhradit příslušné 
členské příspěvky ve stanovené výši. Plnoprávným členem se stává žadatel až po zaplacení příslušných 
příspěvků. 
 

Čl. 3  Zánik členství 
3.1. 

Členství v klubu zaniká  
- vystoupením, na základě písemného prohlášení 
- vyloučením,  
- úmrtím člena,  
- uplynutím stanovené doby u časově omezeného členství (ročního do 31.12. příslušného roku, 
- zánikem právnické osoby, 
- dohodou mezi GSCH a členem,  
- zánikem GSCH  

 
Zánikem členství se rozumí výmaz člena z evidence GSCH a současně i z příslušné evidence GSCH 
vedené u České golfové federace. Zánikem členství nevzniká členovi nárok na finanční či jiné vyrovnání. 
Případné finanční a jiné závazky člena vůči GSCH zůstávají zánikem členství nedotčené. 
 

3.2. 
Vyloučený člen se může do 15 dnů proti rozhodnutí představenstva odvolat k Valné hromadě klubu – 
její rozhodnutí je konečné. 

 
Čl. 4  Práva a povinnosti členů 

4.1. 
Členové GSCH mají právo se podílet se na činnosti klubu, využívat jeho zařízení a obracet se na orgány 
klubu se svými podněty, návrhy a stížnostmi. Není-li dále stanoveno jinak, mají právo volit a být voleni 
do orgánů klubu od věku 18 let. 
 
Členové GSCH mají povinnost  

a) chránit majetek klubu a udržovat jej a zvelebovat;  
b) platit řádně a včas stanovené vstupní anebo roční členské příspěvky a další příspěvky a 
poplatky;  
c) dodržovat stanovy GSCH, zásady a pravidla GSCH, respektovat a plnit rozhodnutí přijatá 
orgány GSCH;  
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d) ctít zájmy GSCH a usilovat o jeho dobré jméno a čestným zápolením usilovat o co nejlepší 
výsledky. 
 

Členská práva a povinnosti členů GSCH mohou být také doplněna a upřesněna vnitřními předpisy a 
pokyny GSCH schválenými představenstvem, nikoli však v rozporu se stanovami a obecně platnými 
právními předpisy. Roční členství na dobu určitou (do 31.12. příslušného roku) je možno obnovit i bez 
nutnosti podání nové přihlášky na další roční období, a to zaplacením příslušného ročního členského 
příspěvku na aktuální rok stanoveného představenstvem. Roční členské příspěvky budou uveřejněny 
na oficiálních webových stánkách klubu vždy nejdéle do 15.března běžného roku.  

 
Čl. 5  Disciplinární pravomoc 

5.1. 
Disciplinární pravomoc v rámci klubu vykonává představenstvo klubu. Tuto pravomoc může 
představenstvo přenést na disciplinární komisi klubu. Této komisi předsedá a její činnost řídí pověřený 
člen představenstva klubu. Počet členů komise určuje a její členy jmenuje představenstvo klubu. 
Komise je ze své činnosti odpovědná představenstvu klubu. O vzniku disciplinární komise rozhoduje 
Valná hromada klubu, komise nemusí být zřízena. 
 

5.2. 
Členovi, který poruší stanovy spolku, nebo předpisy a rozhodnutí orgánů klubu, nebo nedodržuje svoje 
závazky a povinnosti vůči klubu, nebo porušuje golfová pravidla a etiketu, nebo svým jednáním 
poškozuje klub, může být uděleno některé z těchto disciplinárních opatření:  

a) varování  
b) varování se zákazem hry na golfovém hřišti  
c) varování se zákazem vstupu do celého areálu klubu  
d) vyloučení z klubu 
 
 

VII. 
Orgány Spolku 

 
Organizační strukturu Spolku tvoří: 

a) Valná hromada klubu 
b) Představenstvo klubu  
c) Kontrolní komise klubu 
d) Disciplinární komise klubu 

 
Funkční období volených orgánů je pět let, není-li výslovně uvedeno jinak. Členové volených orgánů 
Spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy svého orgánu do 
nejbližšího zasedání Valné hromady klubu. Členství ve volených orgánech zaniká zánikem členství ve 
Spolku dle čl. VI. stanov Spolku, uplynutím funkčního období, nebo odvoláním člena voleného orgánu 
Valnou hromadou klubu. 
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VIII.  
Valná hromada klubu 

 
Valná hromada klubu je nejvyšším orgánem Spolku. Valná hromada klubu rozhoduje zejména v těchto 
věcech:  

- volí a odvolává členy představenstva  
- volí členy kontrolní komise a jednoho náhradníka  
- schvaluje roční zprávu a rozpočet  
- schvaluje volební řád pro volbu členů představenstva a kontrolní komise       
- o rozpuštění a ukončení činnosti klubu  
- schvaluje zásady přijímání členů a zásady pro stanovení výše poplatků v klubu  
- schvaluje na návrh představenstva odměny členům představenstva klubu a členům kontrolní 
komise 
 

Právo zúčastnit se Valné hromady klubu má každý člen klubu. Právo podílet se na rozhodování Valné 
hromady klubu, tj. uplatňovat hlasovací právo, má každý člen klubu po dovršení věku 18 let s vyjímkou 
členů s udržovacím členstvím dle čl. 1 odst. 1.3. 
 
Valnou hromadu klubu svolává představenstvo klubu nejméně jedenkrát za rok, nebo kdykoli, pokud to 
vyžaduje potřeba GSCH. Dále je představenstvo klubu povinno svolat Valnou hromadu klubu, pokud o 
to písemně požádá nejméně 1/3 všech členů klubu s hlasovacím právem. Pokud je svolána Valná 
hromada klubu k žádosti nejméně 1/3 členů klubu s hlasovacím právem nebo kontrolní komise, jsou 
žadatelé povinni ke své žádosti přiložit i jimi připravený pořad jednání. 
 
Konání Valné hromady klubu musí být členům klubu oznámeno písemně nebo jiným vhodným 
způsobem (např. emailem) nejméně 14 dní před termínem stanoveným představenstvem klubu.  
 
Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň jedna třetina všech členů klubu 
s hlasovacím právem.    
 
K platnosti usnesení Valné hromady je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů 
s hlasovacím právem. Pokud není Valná hromada usnášeníschopná ani půl hodiny poté, kdy měla být 
zahájena, může se ihned konat náhradní Valná hromada, a to aniž by to muselo být v pozvánce zvlášť 
uvedeno. Náhradní Valná hromada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni alespoň tři členové s 
hlasovacím právem. K platnosti usnesení náhradní Valné hromady je zapotřebí nadpoloviční většiny 
hlasů přítomných členů s hlasovacím právem, přičemž náhradní Valná hromada je oprávněna projednat 
pouze ty body, jež byly uvedeny v programu původní Valné hromady. Hlasování na Valné hromadě 
probíhá aklamací. O průběhu Valné hromady, jakož i o přijatých usneseních se pořizuje zápis, který je 
založen v sídle GSCH. 
 
Na každý vstupní roční členský příspěvek (za přijetí do klubu) připadá jeden hlas. Členové klubu jsou 
oprávněni své vstupní členské příspěvky zvyšovat v průběhu celého členství v klubu nad rámec 
vstupního členského příspěvku, a to vždy nejméně o celý další základní vstupní roční členský příspěvek, 
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ale pouze vždy se souhlasem představenstva klubu. Představenstvo klubu má právo bez udání důvodu 
tuto žádost členovi zamítnout. 
 
Valnou hromadu klubu řídí předseda představenstva klubu nebo jiný pověřený člen představenstva 
klubu dle pořadu jednání schváleného představenstvem klubu. Valná hromada klubu může pořad 
jednání doplnit nebo pozměnit. O jednání se pořizuje zápis. Valná hromada klubu zvolí ověřovatele, 
kteří ověří správnost a úplnost zápisu. Zápisy z jednání Valné hromady klubu se archivují. Každý člen 
GSCH má právo nahlédnout do těchto zápisů a však nejpozději do 7 dní po konání Valné hromady 
klubu. Zápis je vyhotoven nejpozději do 7 dnů od konání Valné hromady a podepisují jej předseda 
představenstva klubu nebo člen představenstva klubu pověřený řízením Valné hromady klubu a 
zapisovatel. 

IX. 
Představenstvo klubu 

Představenstvo klubu je výkonným a statutárním orgánem klubu. Rozhoduje ve všech věcech 
nevyhrazených těmito stanovami k rozhodování Valné hromady klubu. Představenstvo klubu 
především rozhoduje a řídí veškeré obchodní, sportovní a právní záležitosti klubu. 
 
Představenstvo klubu má nejméně tři a nejvýše šest členů volených Valnou hromadou klubu, 
popřípadě kooptovaných představenstvem klubu. Kooptace je možná, neklesne-li počet volených členů 
pod dva. Počet členů představenstva klubu na příští volební období stanoví představenstvo klubu. 
Představenstvo je voleno na období 5 let. Opětovná volba členů představenstva je možná. Do funkce 
člena představenstva klubu může být volen člen klubu starší 23 let s aktivním plnoprávným členstvím 
nebo čestný člen klubu.  
 
Způsob jednání představenstva je takový, že Spolek zastupuje navenek a podepisuje vždy jeden člen 
představenstva, a to buď předseda Spolku, nebo místopředseda Spolku. 

 
Představenstvo klubu je oprávněno určit rozdělení pravomocí a odpovědnosti v rámci představenstva 
klubu. Představenstvo klubu může ustanovit, jmenovat, odvolat a pověřit určitými pravomocemi i další 
komise a jiné pomocné a poradní útvary.  
 
Představenstvo rozhoduje ve všech věcech, o kterých nerozhoduje Valná hromada klubu, a přísluší jí 
zejména: 

a) svolávat Valnou hromadu klubu;  
b) vykonávat usnesení Valné hromady;  
c) předkládat Valné hromadě návrh rozpočtu;  
d) rozhodovat o struktuře hlavních aktivit GSCH;  
e) rozhodovat o přijímání a vyloučení člena; 
f) rozhodovat o druhu a výši všech druhů příspěvků členů GSCH;  
g) stanovovat vnitřní předpisy a pravidla GSCH;   
h) ustanovit vnitřní směrnicí GSCH a volbou či jmenováním obsadit i další funkce, orgány či 
komise, a to i funkci předsedy představenstva, který budiž nadále v souladu s tradicí sportu 
označen titulem president klubu a místopředsedy představenstva s titulem vicepresident klubu.  
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ch) navrhovat Valné hromadě výše odměn členům předsednictva, kontrolní a disciplinární 
komise klubu;  
i) kooptovat členy představenstva klubu.  

 
Zasedání představenstva klubu svolává podle potřeby předseda představenstva klubu nebo jím 
pověřený člen představenstva písemnou pozvánkou pořadem jednání (možno zaslat i elektronickou 
poštou, nebo jiným vhodným způsobem) 7 dnů přede dnem konání, a to nejméně 3x do roka. Budou-li 
všichni členové představenstva souhlasit, je možné tuto lhůtu zkrátit. 
 
Předseda představenstva klubu je povinen svolat mimořádné zasedání představenstva klubu vždy, 
požádá-li o to některý z členů představenstva nebo člen kontrolní komise a předseda představenstva 
klubu obdrží písemně důvod svolání a pořad jednání představenstva, a to nejpozději ve lhůtě 7 dnů 
ode dne, kdy mu byla doručena písemná žádost o svolání zasedání představenstva. 
 
Představenstvo klubu může podle své úvahy přizvat k zasedání i členy jiných orgánů GSCH, jsou-li 
zřízeny, jeho zaměstnance, členy GSCH, popřípadě jiné osoby. 
 
V nutných případech, které nestrpí odkladu, může předseda představenstva klubu navrhnout písemné 
hlasování navržených usneseních per rollam (pomocí faxu, elektronické počty či SMS) mimo zasedání 
představenstva GSCH pokud s tím souhlasí všichni jeho členové. Hlasující se pak považují za přítomné. 
Usnesení přijaté mimo zasedání musí být na nejbližším následujícím zasedání představenstva klubu 
zapsáno do zápisu z jejího zasedání. 
 
Zasedání představenstva klubu řídí předseda představenstva klubu, v jeho nepřítomnosti pověřený člen 
představenstva. O průběhu zasedání představenstva a přijatých usneseních se pořizuje nejpozději do 7 
dnů ode dne konání zápis včetně usnesení, který podepisuje předseda představenstva klubu a 
zapisovatel. 
 
Představenstvo přijímá svá usnesení většinou hlasů všech svých členů. V případě rovnosti hlasů, je 
přijat ten návrh, pro který hlasoval předseda představenstva klubu. Představenstvo je 
usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. 
 
Funkce člena představenstva klubu zaniká: 

- uplynutím funkčního období, 
- odvoláním z funkce, 
- vzdáním se funkce, 
- zánikem členství v klubu. 

 
X. 

Kontrolní komise 
Valná hromada klubu volí vždy na období 5 let tři členy kontrolní komise a jednoho náhradníka. 
Kontrolní komise přezkouší roční účetní uzávěrku a pro Valnou hromadu klubu připraví písemnou 
zprávu o kontrole hospodaření klubu. Za tím účelem je kontrolní komise oprávněna nahlížet do všech 
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účetních dokumentů, které jsou právním podkladem či titulem pro ten který účel nebo které mají 
konkrétní ekonomické důsledky v účetnictví klubu. Opakovaná volba do kontrolní komise a funkce 
náhradníka je možná. 
 
Kontrolní komise kontroluje veškerou činnost a hospodaření (dodržování stanov a vnitřních předpisů) 
GSCH a jeho orgánů. Provádí kontrolu účetních dokladů a podkladů. 
 
Funkce člena kontrolní komise klubu zaniká: 

- uplynutím funkčního období, 
- odvoláním z funkce, 
- vzdáním se funkce, 
- zánikem členství v klubu. 

 
XI. 

Zásady hospodaření, členské příspěvky a majetek 
Čl. 1 Zásady hospodaření 

1.1. 
Klub hospodaří jako právnická osoba se samostatnou právní subjektivitou dle svého rozpočtu a s 
odpovědností za svoje závazky. Za svoje závazky ručí klub výhradně do výše svého vlastního jmění. Klub 
samostatně vyřizuje svoje daňové a poplatkové povinnosti. Hospodaření GSCH se řídí schváleným 
rozpočtem pro příslušné období. Hospodaření GSCH vychází ze zásad nejvyšší hospodárnosti a 
přiměřenosti. Obchodním a účetním rokem je kalendářní rok.  

 
1.2. 

Majetkem GSCH jsou všechny věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které GSCH nabude do svého 
vlastnictví za dobu svého trvání. 
Majetek GSCH je tvořen zejména, nikoliv však pouze, z členských příspěvků, z dědictví a odkazů, z darů, 
ze státních příspěvků, grantů, z příjmů ze svých činností a z výnosu svého majetku. Spolek může dále 
v rozsahu těchto stanov získávat prostředky na svou činnost podnikáním a vedlejší výdělečnou činností. 
 

Čl. 2  Vstupní, členské a hrací příspěvky 
Výši a splatnost členských příspěvků za přijetí do klubu (nabytí členství), ročních členských příspěvků 
členů a příspěvků členů za užívání golfového hřiště stanoví vždy představenstvo klubu, a to odlišně pro 
jednotlivé kategorie členství případně dle zásad schválených Valnou hromadou klubu. Představenstvo 
klubu rovněž stanoví výši hracích členských příspěvků pro nečleny (hosty) klubu. Všechny tyto členské 
příspěvky jsou příjmem klubu a musí být řádně evidovány a vykazovány.  

 
XII. 

Zánik a likvidace Spolku 
Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí Valné hromady klubu nebo z 
jiného důvodu stanoveného zákonem. 
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Při zániku Spolku Valná hromada klubu jmenuje likvidátora. Jmenovaný likvidátor sestaví do 20 dní od 
svého jmenování do funkce soupis jmění Spolku a zpřístupní jej vhodným způsobem v sídle Spolku 
všem členům Spolku. 

 
Při zániku Spolku likvidátor vypořádá dluhy Spolku. Ze zbylého majetku sestaví návrh na rozdělení 
likvidačního zůstatku, který schválí Valná hromada klubu. Nebude-li návrh na rozdělení likvidačního 
zůstatku schválen, je likvidátor povinen vypracovat nový návrh ve lhůtě 20 dnů od okamžiku, kdy Valná 
hromada klubu předchozí návrh zamítla.  

 
Likvidátor vypořádá likvidační zůstatek dle schváleného návrhu na vypořádání.  

 
XIII. 

Závěrečná ustanovení 
Případné spory mezi řádnými členy GSCH řeší představenstvo klubu, předchází-li písemná stížnost 
člena GSCH. 
 
GSCH vede pro svoji vnitřní potřebu a pro potřebu ČGF osobní a sportovní údaje členů klubu v souladu 
se zákonem 101/2000 Sb. a v souladu s Rozhodnutím výboru ČGF 4-15/2018 k chování ČGF a jeho 
členských subjektů při zpracování osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních 
údajů; dále jen „GDPR“) 
 
Znění těchto Stanov bylo schváleno Valnou hromadou klubu konanou dne 21.2.2019 , jejíž konání je 
potvrzeno zápisem ze dne 21.2.2019. 

 
Znění těchto stanov je účinné ode dne jejich schválení Valnou hromadou klubu. 

 
 


