STANOVY SPOLKU
GOLF CLUB KLÍNOVEC & FICHTELBERG, z. s.
úplné znění ke dni 4. června 2016

1. Základní ustanovení
1.1. Název spolku je GOLF CLUB KLÍNOVEC & FICHTELBERG, z. s. (dále také jen
„spolek“).
1.2. Sídlo spolku je č.p. 189, Boží Dar, PSČ: 363 01.
1.3. IČO spolku je: 270 57 569.
1.4. Spolek je zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl L, vložka
4673.
1.5. GOLF CLUB KLÍNOVEC & FICHTELBERG, z. s. je spolek ve smyslu ustanovení § 241 a
násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jako takový je právnickou osobou
způsobilou k právnímu jednání.
1.6. Spolek je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem
naplňování společného zájmu.
1.7. 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.

2. Účel spolku
2.1. Cílem činnosti spolku je vytváření a zajišťování podmínek pro golfový sport, včetně
veškerých služeb spojených s touto činností, především v zájmu sportovního a společenského
vyžití členů spolku.

3. Členství
3.1. Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku se může stát každá fyzická osoba bez
rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státního
příslušenství. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází
na jeho právního nástupce.
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3.2. Spolek rozeznává následující druhy členství:
3.2.1. Aktivní (plnoprávné) členství - Toto členství ve spolku lze nabýt po dovršení věku 18
let postupem dle těchto stanov. Aktivní členové se podílejí na činnosti spolku sportovně
a mají oprávnění užívat veškerá sportovní zařízení spolku včetně všech zařízení v
budovách, tj. restauraci, klubovnu, šatny a další prostory spolku.
3.2.2. Pasivní členství - Toto členství ve spolku lze nabýt po dovršení věku 18 let postupem
dle těchto stanov. Pasivní členové se nepodílejí na činnosti spolku sportovně a nemají
oprávnění užívat sportovní zařízení spolku s výjimkou zařízení v budovách, tj.
restaurace a klubovny. Ostatní sportovní zařízení, tj. golfové hřiště a cvičnou louku
mohou užívat po zaplacení hracích poplatků jako hosté spolku.
3.2.3. Druhé členství - Toto členství ve spolku lze nabýt postupem dle těchto stanov, a to
pouze u člena jiného golfového klubu, který golfový sport provozuje především v tomto
jiném golfovém klubu.
3.2.4. Členství mládeže - Toto členství lze nabýt nejpozději do 18 let věku postupem dle
těchto stanov. U osob studujících nebo se jinak soustavně připravujících na budoucí
povolání lze toto členství nabýt nejpozději do 25 let věku, rovněž postupem dle těchto
stanov. Pokud nedojde k transformaci členství dle článku 3. odst. 3.4. těchto stanov, toto
členství zaniká dnem dovršení věku 18 let. U osob studujících nebo se jinak soustavně
připravujících na budoucí povolání dovršením věku 25 let. Existenci studia nebo
přípravy na budoucí povolání je třeba výboru spolku řádně a písemně prokázat.
3.2.5. Čestné členství - Čestné členství ve spolku navrhuje výbor spolku a uděluje členská
schůze spolku postupem dle těchto stanov osobám, které se velmi významně zasloužily
o rozvoj spolku. Čestný člen má stejná práva jako aktivní plnoprávný člen a neplatí
žádné poplatky.
3.3. Nabývání členství
3.3.1. O nabytí členství u všech kategorií rozhoduje výbor spolku, a to na základě písemné
žádosti a dle zásad schválených schůzí členů.
3.3.2. Fyzická osoba se stává členem ke dni rozhodnutí výboru spolku o přijetí její žádosti o
členství. Výbor spolku může odmítnout přijetí žadatele o členství, pokud dojde k
většinovému názoru, že přijetím žadatele za člena by bylo nebo mohlo být ohroženo
řádného plnění poslání spolku.
3.3.3. Přijetí do spolku (nabytí členství) může být vázáno na zaplacení poplatků. Výši a
splatnost těchto poplatků určuje výbor spolku rozdílně pro jednotlivé kategorie členství,
a to dle zásad schválených členskou schůzí spolku.
3.3.4. Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí se sdělí uchazeči po konání členské schůze na jeho
vlastní žádost, a to ústně či písemně. Toto rozhodnutí nevyžaduje žádné odůvodnění.
Sdělení podá sekretář spolku.
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3.3.5. Členství ve spolku může nabýt pouze fyzická osoba. Žádost o přijetí se doručuje na
adresu spolku. Žádost nezletilé osoby musí být podepsána zákonnými zástupci.
3.3.6. Registraci členů, otázku členských průkazů apod. upraví předseda výboru svým
interním předpisem.
3.4. Transformace členství
3.4.1. Mezi různými kategoriemi členství dle článku 3. odst. 3.2. těchto stanov jsou možné
změny kategorií členství. O změnu kategorie je třeba požádat výbor spolku písemně
nejpozději do 31. října kalendářního roku pro změnu platnou od 1. ledna roku
následujícího. Výbor spolku může povolit v odůvodněných případech výjimky z těchto
termínů.
3.4.2. Transformace členství může být vázána na zaplacení poplatků. Výši a splatnost těchto
poplatků určuje výbor spolku rozdílně pro jednotlivé druhy transformace členství, a to
dle zásad schválených členskou schůzí spolku.
3.4.3. Rozhodnutí o umožnění nebo zamítnutí transformace se sdělí uchazeči písemně. Toto
rozhodnutí nevyžaduje žádné odůvodnění.
3.5. Ukončení členství
3.5.1. Dobrovolné vystoupení člena – člen spolku tak musí učinit písemným prohlášením
doručeným výboru spolku nejpozději do 30. října kalendářního roku. Takto učiněné
vystoupení je platné a účinné od 1. ledna roku následujícího.
3.5.2. Vyloučením člena - člen, který poruší stanovy spolku nebo předpisy a rozhodnutí
orgánů spolku, nebo nedodržuje svoje závazky a povinnosti vůči spolku, nebo porušuje
golfová pravidla a etiketu, nebo svým jednáním poškozuje spolek a byl postupem dle
článku 4. těchto stanov varován, nebo byl varován se zákazem hry na golfovém hřišti,
nebo byl varován se zákazem vstupu do celého areálu spolku, může být rozhodnutím
výboru spolku vyloučen. Rozhodnutí o vyloučení musí být písemné a odůvodněné a
musí být doručeno doporučeně na adresu člena spolku uvedenou v evidenci členů.
Členství zaniká dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze sdružení.
Proti rozhodnutí o vyloučení se může člen spolku odvolat do 15 dnů od doručení
rozhodnutí, a to písemným a odůvodněným podáním doručeným výboru spolku. Výbor
je povinen předložit odvolání k projednání na nejbližší členské schůzi. Rozhodnutí o
vyloučení nabývá účinnosti dnem následujícím po uplynutí 15denní lhůty k odvolání v
případě, že odvolání nebylo včas podáno. V případě, že odvolání bylo podáno a členská
schůze potvrdila rozhodnutí výboru spolku o vyloučení, nabývá rozhodnutí o vyloučení
účinnosti dnem následujícím po doručení rozhodnutí členské schůze o potvrzení
rozhodnutí výboru spolku.

3.5.3. Nezaplacením členských příspěvků - pokud člen nesplní svoji povinnost k zaplacení
členského poplatku nejpozději do 31. ledna každého roku, bude jednou písemně,
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elektronicky nebo ústně upozorněn sekretářem spolku. Pokud ale opětovně neuhradí
členský poplatek do 14 dnů po tomto upozornění, bude rozhodnutím výboru spolku
vyškrtnut. Vyškrtnutí se provede bez dalšího upozornění následující den. Proti vyškrtnutí
z uvedených důvodů lze v rámci spolku podat opravný prostředek odvoláním k členské
schůzi, a to do 15 dnů od doručení rozhodnutí.
3.5.4. Úmrtím člena.
3.5.5. Zánikem spolku nebo rozhodnutím členské schůze o jeho přeměně na jinou právní
formu.
3.5.6. Vystoupením, vyloučením nebo vyškrtnutím dotčené osoby není dotčena její povinnost
platby splatných poplatků a plnění dalších povinností vůči spolku.
3.5.7. Osoba, která vystoupila ze spolku, nebo byla vyloučena, nebo vyškrtnuta, nemá žádné
majetkové ani jiné nároky a práva vůči spolku.
3.6. Práva členů
Členové mají v rámci jednotlivých kategorií členství práva a povinnosti dané těmito
stanovami, rozhodnutími a předpisy orgánů spolku. Členská práva mohou být omezena nebo
zrušena jen na základě těchto stanov nebo dle zákona. Práva a povinnosti členů mohou být
doplněna a upřesněna vnitřními předpisy spolku navrženými výborem spolku a schválenými
členskou schůzí. Členové mají zejména právo:
3.6.1. účastnit se činnosti spolku
3.6.2. být pravidelně informován o dění ve spolku
3.6.3. užívat výhod člena spolku, pokud jsou takové vyhlášeny
3.6.4. podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku a obdržet odpověď na své
podání
3.6.5. volit a být volen do řídících a kontrolních orgánů spolku.
3.7. Povinnosti členů
3.7.1. platit členské příspěvky další poplatkové povinnosti ve výši a v termínech stanovených
výborem spolku
3.7.2. povinen podrobit se rozhodnutím orgánů spolku zachovávat golfová pravidla a etiketu a
svým jednáním nepoškozovat spolek
3.7.3. chránit a zachovávat dobré jméno spolku
3.7.4. dodržovat stanovy spolku.

4. Disciplinární pravomoc
4.1. Disciplinární pravomoc v rámci spolku vykonává výbor spolku. Tuto pravomoc může výbor
spolku přenést na disciplinární komisi spolku. Této komisi předsedá a její činnost řídí
pověřený člen výboru spolku. Počet členů komise určuje a její členy jmenuje výbor spolku.
Komise je ze své činnosti odpovědná výboru spolku.
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4.2. Členovi, který poruší stanovy spolku, nebo předpisy a rozhodnutí orgánů spolku, nebo
nedodržuje svoje závazky a povinnosti vůči spolku, nebo porušuje golfová pravidla a etiketu,
nebo svým jednáním poškozuje spolek, může být uděleno některé z těchto disciplinárních
opatření:
4.2.1. varování
4.2.2. varování se zákazem hry na golfovém hřišti
4.2.3. varování se zákazem vstupu do celého areálu spolku.
4.3. Disciplinární opatření se uděluje písemně se stručným odůvodněním. Zákaz hry a zákaz
vstupu do celého areálu spolku může být udělen nejvýše v trvání tří měsíců.
4.4. Proti rozhodnutí o udělení disciplinárního opatření nelze v rámci spolku podat opravný
prostředek. Pokud disciplinární opatření udělila disciplinární komise spolku, může varovaný
člen písemně a odůvodněně požádat výbor spolku o nové projednání věci ve výboru spolku.
V tomto případě výbor spolku věc znovu projedná na svém nejbližším jednání a disciplinární
opatření buď potvrdí, zruší nebo změní. Tento postup nemá odkladný účinek a disciplinární
opatření nabývá účinnosti dnem následujícím po doručení písemného rozhodnutí.

5. Orgány spolku
5.1. Pro zabezpečení činnosti spolku jsou zřízeny následující orgány:
5.1.1. členská schůze
5.1.2. výbor
5.1.3. kontrolní komise
5.2. Práva a povinnosti jednotlivých orgánů, způsob vzniku a zániku jejich funkce a průběh jejich
jednání je upraven dále ve stanovách.
5.3. Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů spolku, ostatní orgány jsou volené.
5.4. Členové volených orgánů spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat
náhradní členy svého orgánu do nejbližšího zasedání členské schůze. Členství ve volených
orgánech zaniká (kromě smrti člena voleného orgánu) uplynutím funkčního období, nebo
odvoláním člena voleného orgánu členskou schůzí pro hrubé porušení jeho povinností.

6. Členská schůze
6.1. Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů spolku a je nejvyšším orgánem spolku.
Členská schůze projednává činnost spolku za uplynulé období, přijímá zásady činnosti pro
období následující, volí volené orgány spolku, hodnotí práci odstupujících orgánů a přijímá
další rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a činnost spolku. Do její působnosti tak
náleží:
6.1.1. určit hlavní zaměření činnosti spolku
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6.1.2. rozhodovat o změně stanov
6.1.3. stanovení výše a splatnosti členských příspěvků
6.1.4. schvalovat výroční zprávy o činnosti a hospodaření spolku za uplynulé období
předkládané výborem
6.1.5. schvalovat výsledek hospodaření spolku
6.1.6. volit členy výboru, předsedu a členy kontrolní komise
6.1.7. hodnotit činnost dalších orgánů spolku i jejich členů
6.1.8. rozhodnout o dobrovolném rozpuštění spolku
6.1.9. rozhodnout o odvolání proti rozhodnutí o vyloučení a vyškrtnutí člena spolku
6.1.10. schvalování zásad přijímání členů
6.1.11. udělování na návrh výboru spolku čestné členství
6.1.12. rozhodování v dalších věcech, pokud tak určují tyto stanovy nebo zákon.
6.2. Členská schůze je svolávána výborem spolku podle potřeby, nejméně však jednou za rok, a to
bez zbytečného prodlení po vyhotovení účetní závěrky sestavené k 31. prosinci předchozího
kalendářního roku, nejpozději však do 31. října každého kalendářního roku.
6.3. Na žádost nejméně jedné pětiny členů musí být svolána mimořádná členská schůze. Výbor je
povinen svolat mimořádnou členskou schůzi nejpozději do osmi týdnů od doručení žádosti,
která musí obsahovat uvedení důvodu a program mimořádné členské schůze. Nesvolá-li
statutární orgán spolku zasedání členské schůze do třiceti dnů od doručení řádné žádosti,
může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání členské schůze na náklady spolku sám.
6.4. Právo zúčastnit se členské schůze, právo hlasovat, volit a být volen mají všichni členové
spolku. Každý člen je oprávněn účastnit se zasedání a požadovat i dostat na něm vysvětlení
záležitostí spolku, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání členské schůze.
Požaduje-li člen na zasedání sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje nebo
jejichž prozrazení by spolku způsobilo vážnou újmu, nelze mu je poskytnout.
6.5. Pozvánka na členskou schůzi spolu s jejím programem musí být rozeslána členům nejméně
třicet dní před jejím konáním. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly
možnost členů se ho účastnit. Již svolané zasedání členské schůze lze odvolat nebo odložit.
6.6. Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů mají stejnou váhu. Členská schůze je schopna
usnášet se za účasti nadpoloviční většiny přítomných členů spolku. Usnesení členská schůze
přijímá nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů.
6.7. Jednání členské schůze řídí předseda, nebo jím pověřená osoba. Předseda vede zasedání tak,
jak byl jeho pořad ohlášen, ledaže se členská schůze usnese na předčasném ukončení.
Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za
účasti a se souhlasem všech členů spolku oprávněných o ní hlasovat.
6.8. Výbor zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů od jejího ukončení. Není-li to
možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila členská schůze. Ze
zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu
předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven. Každý člen spolku
může nahlížet do všech zápisů ze zasedání členské schůze.
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7. Výbor
7.1. Výbor je výkonným a statutárním orgánem spolku.
7.2. Výbor rozhoduje ve všech věcech nevyhrazených těmito stanovami k rozhodování členské
schůzi. Výbor především rozhoduje a řídí veškeré obchodní, sportovní a právní záležitosti
spolku.
7.3. Výbor odpovídá za řádné hospodaření spolku, kontroluje dodržování rozpočtových pravidel,
schvaluje změny rozpočtu, dbá na řádnou péči o majetek a zejména za řádné naplňování
poslání spolku. Výbor vede a řídí práci spolku v období mezi členskými schůzemi, dohlíží na
dodržování stanov, pečuje o jeho rozvoj. Výbor je oprávněn delegovat ty své pravomoci, o
kterých rozhodne na další členy nebo zaměstnance sdružení. Výbor je povinen jednat s péčí
řádného hospodáře.
7.4. Výbor má šest členů. Počet členů výboru na příští volební období stanoví členská schůze.
Výkon funkce člena výboru je neslučitelný s výkonem funkce člena kontrolní komise nebo
náhradníka. Do funkce člena výboru může být volen člen spolku starší 23 let s aktivním
plnoprávným členstvím nebo čestný člen spolku. Členem spolku musí být ke dni volby
nejméně 2 roky. Tato podmínka neplatí 2 roky od ustavující členské schůze.
7.5. Jednat jménem spolku může vždy jen předseda společně s dalším členem výboru.
7.6. Výbor je svoláván předsedou podle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně. Výbor je
usnášeníschopný pouze za účasti nadpoloviční většiny všech jeho členů. Hlasy všech členů
výboru mají stejnou váhu. Na schůzi výboru mohou být zváni dle potřeby hosté. Výbor
spolku rozhoduje veřejným hlasováním s požadavkem shodných hlasů nadpoloviční většiny
všech zvolených členů výboru spolku.
7.7. Pozvání na schůzi výboru musí být písemné a musí být odesláno s programem nejméně 14
dnů před termínem schůze. Odchylky od tohoto ustanovení jsou možné pouze ze závažných
důvodů a pouze pokud to výbor po svém svolání schválí.
7.8. Předseda je povinen svolat do 15 dnů mimořádnou schůzi výboru, požádá-li jej o to nejméně
polovina jeho členů s udáním důvodu svolání a programu schůze.
7.9. Do výlučné kompetence výboru patří:
7.9.1. svolávat členskou schůzi
7.9.2. přezkoumávat a schvalovat rozpočet a roční závěrku hospodaření a závěrky publikovat
v rámci spolku posuzovat návrhy na prodej a koupi nemovitostí a na další investice a
předkládat tyto návrhy členské schůzi
7.9.3. posuzovat návrhy na prodej a koupi nemovitostí a na další investice a předkládat tyto
návrhy členské schůzi
7.9.4. dohlížet na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost spolku
7.9.5. přijímat zaměstnance a ukončovat jejich pracovní poměr
7.9.6. přijímat členy, rozhodovat o jejich vyloučení
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7.9.7. rozhodovat o odkladu, snížení nebo prominutí členského příspěvku členům, pokud pro
to existují závažné důvody
7.9.8. rozhodovat o pracovních záležitostech zaměstnanců a dobrovolných spolupracovníků
7.9.9. schvalovat interní organizační normy spolku
7.9.10. a další kompetence uvedené v těchto stanovách.
7.10.

Ve výboru spolku se vždy ustanovují a volbou obsazují tyto funkce:

7.10.1. Předseda výboru - řídí jednání výboru spolku a zastupuje spolek navenek, a to ve
všech věcech pokud nejsou vyhrazena členské schůzi nebo jiným orgánům nebo
funkcionářům spolku.
7.10.2. Místopředseda výboru - zastupuje předsedu výboru v době jeho nepřítomnosti, a to
ve všech věcech příslušejících předsedovi výboru.
7.10.3. Pokladník spolku - řídí veškeré hospodaření spolku včetně vnějších ekonomických
vztahů a vedení účetní evidence.
7.10.4. Sekretář spolku evidenci.

řídí veškerou administrativu a evidenci spolku, mimo účetní

7.10.5. Předseda sportovně-technické komise - řídí činnost sportovně-technické komise
jmenované a odvolávané výborem spolku. Je odpovědný za organizaci a řídí chod
sportovních soutěží spolku, vedení sportovně-technické evidence včetně sportovních
výsledků a hráčských vyrovnání.
7.10.6. Předseda komise pro hřiště - řídí činnost komise pro hřiště jmenované a odvolávané
výborem spolku. Je odpovědný za řádný stav a rozvoj golfového hřiště ve správě spolku
včetně chodu zařízení spolku v budovách.
7.10.7. Z činností spojených s výkonem funkcí ve spolku jsou členové výboru spolku osobně
odpovědni výboru spolku a členské schůzi.
7.11.
Z činností spojených s výkonem funkcí ve spolku jsou členové výboru spolku osobně
odpovědni výboru spolku a členské schůzi.
7.12.
Členem výboru spolku nemůže být osoba, jejíž zdroj příjmů je přímo nebo nepřímo
spojen se spolkem nebo s činností spolku. Dojde-li k takové změně v postavení již zvoleného
člena výboru, která způsobuje postavení člena výboru výše definované v tomto ustanovení, je
tento člen výboru povinen na svoji funkci neprodleně rezignovat. Nerezignuje-li člen výboru
na svoji funkci, je výbor spolku povinen jej na svém nejbližším jednání vyloučit z výboru
spolku.
7.13.
Výbor spolku je oprávněn určit v odůvodněných případech jiné rozdělení pravomocí a
odpovědnosti v rámci výboru spolku. Výbor spolku může ustanovit, jmenovat a pověřit
určitými pravomocemi i další komise a jiné pomocné a poradní útvary.
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7.14.
let.

O jednání výboru spolku se pořizuje zápis. Zápisy se archivují nejméně po dobu pěti

7.15.
Členové výboru spolku jsou voleni členskou schůzí klubu na dobu tří let, a to
jednotlivě na určitou funkci ve výboru spolku dle těchto stanov. Volbu organizuje a zajišťuje
přípravná a volební komise spolku zvolená na základě návrhů výboru spolku členskou schůzí,
a to dle volebního řádu schváleného rovněž členskou schůzí.
7.16.
Volba členů výboru je prováděna tajným hlasováním tj. hlasovacími lístky, nebo
hlasováním veřejným. O způsobu hlasování rozhodne nadpoloviční většinou přítomných
členů členská schůze.
7.17.
7.17.1.
7.17.2.
7.17.3.
7.17.4.

Funkce člena výboru spolku zaniká:
úmrtím
odvoláním členskou schůzí
písemnou rezignací adresovanou kontrolní komisi
uplynutím funkčního období, ne dříve, než je provedena nová volba na tuto funkci.

8. Kontrolní komise
8.1. Kontrolní komise má 3 členy a jednoho náhradníka. Funkční období člena kontrolní komise
je jeden rok. Členy kontrolní komise volí a odvolává členská schůze z řad členů spolku.
Kontrolní komise si ze svého středu volí zástupce kontrolní komise, který ji zastupuje při
jednání s ostatními orgány spolku a dalšími osobami zúčastněnými na činnosti spolku.
Kontrolní komise se zodpovídá členské schůzi.
8.2. Členství v kontrolní komisy není slučitelné s členstvím ve výboru spolku. Členem kontrolní
komise nesmí být osoba blízká členům výboru.
8.3. Úkolem kontrolní komise je kontrolovat, zda činnost orgánů spolku a hospodaření spolku
probíhá v souladu s obecně platnými předpisy, stanovami, organizačními normami spolku a
rozhodnutími členské schůze a výboru.
8.4. Kontrolu provádí kontrolní komise nezávisle na ostatních orgánech, na základě vlastního
rozhodnutí kdykoliv v průběhu roku, nejméně však jednou ročně, v rámci odsouhlasení roční
závěrky hospodaření.
8.5. Při provádění kontrol je kontrolní komise povinna postupovat objektivně a nestranně.
Zahájení a ukončení kontroly oznámí kontrolní komise předsedovi bez zbytečného prodlení.
8.6. Kontrolní komise je oprávněna nahlížet do všech dokladů spolku a dát přezkoumat roční
závěrku nezávislým auditorem.
8.7. O výsledku kontroly předá kontrolní komise do 14 dnů předsedovi a následně členské schůzi
písemnou zprávu. Zpráva musí obsahovat stručný záznam o postupu kontroly, výčet
kontrolovaných oblastí, zjištěné nedostatky, jména osob, které za ně nesou odpovědnost a
návrh na opatření k nápravě.
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8.8. Všichni členové, výbor spolku i zaměstnanci jsou povinni s kontrolní komisí v průběhu
kontroly spolupracovat a poskytovat jí potřebné informace či vysvětlení a další požadovanou
součinnost.
8.9. Nesouhlasí-li odpovědné osoby se závěry kontrolní komise, mají právo připojit k revizní
zprávě své písemné vyjádření.

9. Majetek a hospodaření
9.1. Prostředky na svou činnost získává spolek zejména z členských příspěvků, z dědictví a
odkazů, z darů fyzických a právnických osob z tuzemska i zahraničí, ze státních příspěvků,
nadačních grantů, z příjmů ze svých činností a z výnosu svého majetku.
9.2. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov, musí sloužit k
financování činností naplňujících poslání a cíle spolku a k vytváření potřebných podmínek
pro realizaci těchto činností.
9.3. Prostředky spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob.
Platí to v plné míře i pro členy a zaměstnance spolku. To nevylučuje použití prostředků k
sociálním nebo charitativním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda či
odměna sjednaná na základě platných smluv.
9.4. Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek, za účelem řádného
naplňování poslání a cílů spolku.
9.5. Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku, odpovídají orgány spolku v rozsahu
dle ustanovení těchto stanov a vnitřních předpisů spolku.
9.6. Výbor může část majetku svěřit do správy jinému subjektu, zejména pokud je tak
zabezpečeno účelnější využití majetku ve prospěch spolku. Ve smlouvě o svěření majetku
určí rozsah i omezení pravomocí subjektu při jeho správě.
9.7. Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného výborem.
9.8. Bližší podrobnosti upravující hospodaření s majetkem spolku jsou obsaženy ve vnitřních
předpisech a směrnicích spolku.

10. Vstupní, členské a hrací poplatky
10.1.
Výši a splatnost poplatků za přijetí do spolku (nabytí členství), ročních poplatků členů
a poplatků členů za užívání golfového hřiště stanoví vždy na roční období výbor spolku, a to
odlišně pro jednotlivé kategorie členství dle zásad schválených členskou schůzí. Výbor
spolku rovněž stanoví výši hracích poplatků pro nečleny (hosty) spolku. Všechny tyto
poplatky jsou příjmem spolku a musí být řádně evidovány a vykazovány.
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11. Závěrečná ustanovení
11.1.
Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí členské
schůze nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.
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