Stanovy spolku
Golf club Ostravice z.s.
Článek I.
Název a sídlo spolku
1.1. Název spolku: Golf club Ostravice z.s.
(pro účely těchto stanov dále i „GCOSE“ nebo „klub“).
1.2. Sídlo spolku: Ostravice 75, 739 14 Ostravice
Článek II.
Cíl a poslání spolku
2.1. Základním posláním GCOSE je podpora a rozvoj a propagace tělovýchovy a sportovní činnosti v oblasti golfu,
popularizace a zpřístupnění různých forem tohoto sportu mezi mládeží a dalšími zájemci z řad veřejnosti.
2.2. Posláním GCOSE je podpora golfu v každém ohledu. GCOSE záleží zejména na podpoře mládeže ve sportovních
aktivitách a v zainteresování mládeže právě pro golf.
2.3. Cílem GCOSE je provozování nevýdělečné činnosti, GCOSE nesleduje vlastní ekonomické cíle. Prostředky GCOSE
smí být používány pouze pro účely vymezené stanovami.
2.4. Žádná osoba nesmí být zvýhodněna výdaji, nesouvisejícími s cíli GCOSE nebo nesmí být zvýhodněna formou
nepoměrně vysoké odměny.
2.5. Všechny funkce GCOSE založené těmito stanovami, mimo sekretáře klubu, jsou vykonávány jako čestné funkce, bez
nároku na odměnu. Tím není dotčeno právo GCOSE uzavírat pracovní smlouvy, případně dohody o pracích konaných
mimo pracovní poměr, s nárokem na řádnou mzdu za vykonanou práci.
2.6. K základním činnostem GCOSE patří:
a) Organizování a zajišťování rekreačního a závodního golfu a popularizace sportu
b) Propagace GCOSE a golfové hry v ČR i v zahraničí
c) Pořádání a zabezpečení vzdělávacích programů, přednášek a seminářů pro členy GCOSE
d) Organizování a pořádání společenských, kulturních, rekreačních, sportovních a jiných akcí na podporu golfu
e) Využívání technických, uměleckých a jiných dovedností členů GCOSE
f) Vydávání propagačních a informačních materiálů o GCOSE, jiných golfových klubech a golfové hře
2.7. Domácím hřištěm GCOSE je golfové hřiště ve sportovně rekreačním areálu Ostravice.
Článek III.
Právní postavení a charakteristika
3.1. Golf club Ostravice z.s. je dobrovolným a svobodným sdružením osob ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb. občanský
zákoník
3.2. GCOSE je právnickou osobou zapsanou ve veřejném rejstříku.
3.3. GCOSE při naplňování cílů a poslání spolupracuje s dalšími organizacemi, které se zabývají sportovní
problematikou, vzdělávacími a tělovýchovnými institucemi.
3.4. GCOSE bylo dne 3.3.2007 přijato za řádného člena České golfové federace.

Článek IV.
Členství
4.1. Golfový club Ostravice z.s. má tyto formy členství:
a) Plné členství
golfového hřiště a ostatních pronajatých prostor určených pro hráče ve všedních i víkendových dnech.
h akcí GCOSE a účastnit se akcí, které budou pořádat jiné subjekty na domácím
hřišti GCOSE, pokud splní podmínky, těmito subjekty pro jednotlivé akce stanovené
ro plné členství
b) Redukované členství
ího
golfového hřiště a ostatních pronajatých prostor určených pro hráče od pondělí do čtvrtku, mimo státem určené svátky.
m hřišti GCOSE od pondělí do
čtvrtku mimo státem určené svátky, pokud splní podmínky, těmito subjekty pro jednotlivé akce stanovené
členství
c) VIP členství
golfového hřiště a ostatních pronajatých prostor určených pro hráče ve všedních i víkendových dnech.
hřišti GCOSE, pokud splní podmínky, těmito subjekty pro jednotlivé akce stanovené

d) Plné mládežnické členství
-ti let.
provozním řádem sportovně rekreačního areálu v Ostravici, využívat domácího
golfového hřiště a ostatních pronajatých prostor určených pro hráče ve všedních i víkendových dnech.
dou pořádat jiné subjekty na domácím
hřišti GCOSE, pokud splní podmínky, těmito subjekty pro jednotlivé akce stanovené
mládežnické plné členství

e) Udržovací členství
schválení prezidentem, dočasně převeden do statusu udržovacího členství, bez
nároku na bezplatnou hru na domácím hřišti GCOSE
hřišti GCOSE, pokud splní podmínky, těmito subjekty pro jednotlivé akce stanovené
m příspěvkem pro udržovací členství
f) Čestné členství
návrhu výkonného výboru nebo na základě návrhu shromáždění členů, případně z vlastního podnětu.

g) Dětské členství - oddílové
é osoby mladší 18-ti let, která je začleněna do řízeného tréninku mládeže pod GCOSE
areálu v Ostravici, využívat domácího
golfového hřiště a ostatních pronajatých prostor určených pro hráče ve všedních i víkendových dnech a to pouze pod
vedením oddílového trenéra,
a s ročním členským příspěvek pro dětské
členství oddílové
h) Junior členství
, která na začátku příslušného kalendářního roku nedosáhla věku 21 let,
ačního areálu v Ostravici, využívat domácího
golfového hřiště a ostatních pronajatých prostor určených pro hráče ve všedních i víkendových dnech,
hřišti GCOSE, pokud splní podmínky, těmito subjekty pro jednotlivé akce stanovené,
ství, tento se hradí každý rok, a to až do dosažení věku 21 let;
o zaplacení nejméně pěti ročních členských příspěvků juniorského členství nabývá tato osoba plné členství, pokud
dosáhla věku 21 let a požádala o plné členství.
i) Plné členství desetileté
golfového hřiště a ostatních pronajatých prostor určených pro hráče ve všedních i víkendových dnech, a to po dobu deseti
let od podání řádné přihlášky a rozhodnutí Výkonného výboru GCOSE o jeho přijetí,
desetiletého na Plné členství,
hřišti GCOSE, pokud splní podmínky, těmito subjekty pro jednotlivé akce stanovené,
lenským příspěvkem pro Plné členství desetileté a s ročním členským příspěvkem pro plné
členství,
j) Redukované členství desetileté
souladu s platným provozním řádem sportovně rekreačního areálu v Ostravici, využívat domácího
golfového hřiště a ostatních pronajatých prostor určených pro hráče od pondělí do čtvrtku, mimo státem určené svátky a
to po dobu deseti let od podání řádné přihlášky a rozhodnutí Výkonného výboru GCOSE o jeho přijetí
členství desetiletého na Plné členství
ořádat jiné subjekty na domácím hřišti GCOSE, pokud splní
podmínky, těmito subjekty pro jednotlivé akce stanovené
členství
ví v České golfové federaci.
k) Členství Resident
- je určeno pro fyzickou osobu či právnickou osobu.
- umožňuje držiteli, v souladu s platným provozním řádem sportovně rekreačního areálu v Ostravici, využívat domácího
golfového hřiště a ostatních pronajatých prostor určených pro hráče ve všedních i víkendových dnech.
- oproti plnému členství má omezeny výhody určené prezidentem pro plné členy
- Členové mají právo účastnit se všech akcí GCOSE a účastnit se akcí, které budou pořádat jiné subjekty na domácím
hřišti GCOSE, pokud splní podmínky, těmito subjekty pro jednotlivé akce stanovené
- je spojeno se vstupním členským příspěvkem pro členství rezident a s ročním členským příspěvkem shodným
s příspěvkem pro plné členství

- obsahuje členství v České golfové federaci
l) Členství na zkoušku
- je určeno pro fyzickou osobu či právnickou osobu;
- každá osoba je oprávněna toto členství využít pouze jedenkrát;
- je použitelné pouze na jednu golfovou sezónu bez ohledu na to, kdy začalo plynout;
- umožňuje držiteli, v souladu s platným provozním řádem sportovně rekreačního areálu v Ostravici, využívat domácího
golfového hřiště a ostatních pronajatých prostor určených pro hráče ve všedních i víkendových dnech po dobu jednoho
roku
- Členové mají právo účastnit se všech akcí GCOSE a účastnit se akcí, které budou pořádat jiné subjekty na domácím
hřišti GCOSE, pokud splní podmínky, těmito subjekty pro jednotlivé akce stanovené
- je spojeno s ročním členským příspěvkem pro Členství na zkoušku
- obsahuje členství v České golfové federaci
Článek V.
Získání členství
5.1. Členem Golf club Ostravice z.s. se může stát každá fyzická či právnická osoba, která souhlasí s posláním a cíly
spolku a chce se podílet na jejich naplňování.
5.2. Přijetí uchazeče za člena doporučuje prezidentovi klubu zpravidla výkonný výbor, a to na základě písemné přihlášky,
doručené na adresu klubu. O přijetí žádosti rozhoduje prezident. V žádosti o přijetí za člena Golf club Ostravice z.s. musí
žadatel potvrdit, že se seznámil se stanovami GCOSE a zavazuje se je dodržovat.
5.3. Požádá-li o přijetí za člena Golf club Ostravice z.s. právnická osoba, uvede ve své žádosti o přijetí jméno fyzické
osoby, která bude oprávněna vykonávat její členská práva. Následné vykonávání členských práv právnické osoby jinou
než písemně nominovanou fyzickou osobou je možné pouze na základě písemné žádosti, projednané a potvrzené
výkonným výborem a schválené prezidentem.
5.4. Spolu s vyrozuměním o přijetí za člena GCOSE a to nejpozději do 60 dnů od podání písemné žádosti, obdrží každý
člen „Členský certifikát GCOSE“ a to proti podpisu ze strany člena.
5.5. Převoditelnost členství je vždy podmíněna projednáním ve výkonném výboru a odsouhlasením prezidentem.
Převoditelnost či nepřevoditelnost je uvedena na „Členském certifikátu GCOSE“.
5.6. Čestné členství propůjčuje prezident GCOSE na základě návrhu výkonného výboru nebo na základě návrhu
shromáždění členů anebo z vlastního podnětu.
5.7. „Prezident klubu povinen na doporučení výkonného výboru přijmout za člena GCOSE bez vstupního poplatku
jednoho dědice člena GCOSE, který zemřel, pokud:
5.7.1. dědicové zemřelého člena, potvrzení soudem, označí ve společné dohodě jako nástupce zemřelého člena GCOSE
konkrétní fyzickou osobu ze svého středu, která má právo na členství v GCOSE
5.7.2. tato osoba písemně vyjádří souhlas se stanovami GCOSE
5.7.3. tato osoba podá písemnou žádost o členství v GCOSE“
Článek VI.
Členské Příspěvky
6.1. Všichni členové klubu jsou povinni plnit řádně veškeré své závazky vůči klubu.
6.2. Všichni členové klubu jsou povinni uhradit vstupní členský příspěvek a každý rok pak roční členský příspěvek. Výši
vstupního členského příspěvku a ročního členského příspěvku stanovuje výkonný výbor vnitřní směrnicí GCOSE, kterou
schvaluje prezident.
6.3. Prezident klubu je oprávněn výši členského příspěvku individuálně upravit.
6.4. Vstupní členský příspěvek je nutno uhradit nejpozději do třiceti dnů od obdržení členského certifikátu GCOSE.
Roční členský příspěvek je splatný vždy nejpozději do 31. března každého roku. Členové, kteří vstoupí do GCOSE v
průběhu roku, zaplatí roční členský příspěvek do jednoho měsíce od přijetí za člena klubu.

Článek VII.
Práva a povinnosti členů
7.1. Práva členů
7.1.1. Každý člen má právo používat v souladu s těmito stanovami a v souladu s provozním řádem sportovně rekreačního
areálu domácí golfové hřiště a ostatní pronajaté prostory určené pro hráče.
7.1.2. Každý člen má právo účastnit se akcí Golf club Ostravice z.s.
7.1.3. Používání golfového hřiště ve sportovně rekreačním areálu Ostravice je členům Golf club Ostravice z.s. umožněno
na základě dlouhodobé nájemní smlouvy uzavřené mezi Golf club Ostravice z.s. a provozovatelem (majitelem) golfového
hřiště a členové jsou povinni užívat ho v souladu s provozním řádem sportovně rekreačního areálu.
7.1.4. Každý člen starší 18-ti let má hlasovací právo spojené s jedním hlasem na shromáždění členů a může být zvolen do
orgánů GCOSE. Hlasy všech členů starších 18-ti let jsou si rovné.
7.2. Povinnosti členů
7.2.1. Každý člen Golf club Ostravice z.s. je povinen podporovat zájmy GCOSE, dodržovat stanovy GCOSE, podílet se
na práci GCOSE, na rozvoji GCOSE, podpoře jeho dobrého jména, dbát rozhodnutí, učiněných prezidentem a respektovat
usnesení, přijatá výkonným výborem.
7.2.2. Každý člen Golf club Ostravice z.s. je povinen vzorně reprezentovat GCOSE, dodržovat zásady fair play nejen ve
hře, ale i ve vztahu k ostatním členům a ke všem návštěvníkům sportovně rekreačního areálu.
7.2.3. Každý člen je povinen včas a řádně platit roční členské příspěvky stanovené směrnicí GCOSE. Pokud člen neuhradí
do 31.3. každého kalendářního roku stanovený roční příspěvek, sekretář klubu upozorní člena písemně do 14-ti dnů na
evidovanou členovu adresu. Pokud nedojde k úhradě do 30-ti dnů od řádně stanoveného termínu pro platbu, může
členství na návrh výkonného výboru zaniknout a to vyloučením člena.
7.2.4. Povinností členů je řídit se provozním řádem sportovního areálu a dodržovat pravidla golfové etiky.
7.2.5. Porušení povinností člena vůči Golf club Ostravice z.s. může být kárně postiženo, případně může být člen na návrh
výkonného výboru prezidentem z Golf club Ostravice z.s. vyloučen.
Článek VIII.
Zánik členství
8.1. Členství v GCOSE a s ním spojená práva zanikají:
a) vystoupením člena
Vystoupení člena z klubu musí být učiněno písemně, a to formou doporučeného dopisu, zaslaného na dresu klubu.
b) vyloučením člena
Člen může být z GCOSE vyloučen:

a rekreačního areálu
členství v GCOSE.
O vyloučení člena rozhoduje prezident na návrh výkonného výboru či z vlastního podnětu. Před rozhodnutím o vyloučení
z GCOSE musí být vylučovanému členu poskytnuta příležitost k ospravedlnění.
c) úmrtím člena

d) zánikem právnické osoby
e) zánikem GCOSE
f) uplynutím lhůty pro členství na dobu určitou
8.2. Ve všech případech je zánik členství bez nároku na finanční vyrovnání ze strany GCOSE a bývalý člen nemá nárok
na vrácení zaplaceného vstupního členského příspěvku (včetně možných splátek) ani ročních členských příspěvků.
Článek IX.
Orgány Golf club Ostravice z.s.
9.1. Orgány spolku Golf club Ostravice z.s. jsou:
a) Prezident
b) Výkonný výbor
c) Shromáždění členů
Prezident
9.1.1. Nejvyšším orgánem Golf club Ostravice z.s. je prezident. Prezident je zároveň statutárním orgánem Golf club
Ostravice z.s. Prezident je jmenován výkonným výborem. Prezident je odvoláván výkonným výborem. Prezident
reprezentuje Golf club Ostravice z.s.
9.1.2. Za Golf club Ostravice z.s. je oprávněn jednat prezident.
9.1.3. Návrhy na projednání doručují členové GCOSE výkonnému výboru, který je povinen tyto návrhy zpracovat a
předložit se svým doporučením prezidentovi GCOSE nejméně čtyřikrát do roka.
9.1.4. Prezident rozhoduje zejména v těchto záležitostech:
a jiné symbolice GCOSE,

spolcích a organizacích,
ků
9.1.5. O rozhodnutí prezidenta se vyhotovuje zápis, který podepisuje prezident.
9.1.6. Prezident je oprávněn pověřit výkonem mu svěřené činnosti výkonný výbor GCOSE.
9.1.7. Prezident může podle potřeby GCOSE jmenovat další orgány a komise.
Výkonný výbor
9.2.1. Revizním orgánem Golf club Ostravice z.s. je výkonný výbor. Výkonný výbor má tři členy s ročním funkčním
obdobím. Prvními členy výkonného výboru jsou členové přípravného výboru. Dále jsou členové výkonného výboru
jmenování prezidentem.
9.2.2. V čele výkonného výboru stojí předseda. Prvním předsedou výkonného výboru je předseda přípravného výboru.
Další předsedové výkonného výboru jsou jmenováni prezidentem. Opakované jmenování předsedy výkonného výboru,
resp. členů výkonného výboru prezidentem je možné.
9.2.3. O odvolání předsedy, resp. člena výkonného výboru před uplynutím funkčního období rozhoduje prezident na
základě doporučení výkonného výboru nebo shromáždění členů.

9.2.4. Jednání výkonného výboru svolává jeho předseda nejméně jedenkrát za měsíc. Výkonný výbor projednává a
rozhoduje ve všech záležitostech, které mu jsou vyhrazeny stanovami klubu, resp. k jejichž vyřízení dostal pověření od
prezidenta.
9.2.5. Výkonný výbor je povinen zabezpečit veškerou evidenci majetku, příjmů, vydání, pohledávek a závazků GCOSE.
Výkonný výbor odpovídá za řádné, pečlivé a průkazné vedení účetnictví GCOSE v souladu s platnými zákony a předpisy
České republiky.
9.2.6. Výkonný výbor odpovídá za sestavení ročního rozpočtu, který nejpozději vždy do 31. ledna každého roku
předkládá prezidentovi ke schválení. Výkonný výbor odpovídá za hospodaření s majetkem a prostředky GCOSE v rámci
schváleného rozpočtu.
9.2.7. K platnosti usnesení výkonného výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech členů výkonného výboru.
9.2.8. O jednání výkonného výboru a o přijatých usneseních se vyhotovuje zápis, který podepisuje předseda výkonného
výboru a jeden ze členů výkonného výboru.
Shromáždění členů
9.3.1. Shromáždění členů je poradním orgánem prezidenta.
9.3.2. Shromáždění členů je svoláváno výkonným výborem nejméně jedenkrát ročně. Výkonný výbor je povinen svolat
shromáždění členů, pokud o to požádá nejméně jedna třetina všech členů, kteří mají hlasovací právo, nebo vyžadují-li to
mimořádné okolnosti ve spolku Golf club Ostravice z.s. Místo, čas a program shromáždění členů musí být oznámeny
písemně, a to formou vyvěšení pozvánky, obsahující tyto náležitosti, v sídle Golf club Ostravice z.s. nejméně 14 dní
předem.
9.3.3. Shromáždění členů se vyjadřuje k práci výkonného výboru. Shromáždění členů projednává a poskytuje doporučení
prezidentovi GCOSE zejména v těchto záležitostech:

nov klubu,

spolcích a organizacích,
propůjčení čestného členství.
Článek X.
Majetek GCOSE a hospodaření GCOSE
10.1. Zdrojem majetku GCOSE jsou zejména:

enské činnosti,
spolků a organizací,

institucí či organizací.
10.2. Majetek GCOSE je vlastnictvím GCOSE jako celku, musí být řádně evidován a vykazován. Nakládat s ním lze
pouze v souladu s těmito stanovami.

10.3. Golf club Ostravice z.s. hospodaří s finančními prostředky v rámci schváleného rozpočtu. Za sestavení rozpočtu,
jeho dodržení a za dodržování zásad poctivého hospodaření zodpovídá výkonný výbor.

Tyto změněné stanovy Golf club Ostravice z.s. byly schváleny prezidentem GCOSE dne 20.4.2017 v Ostravici.

……………………………………………
Ing. Otakar Albrecht
Prezident Golf club Ostravice z.s.

