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Stanovy spolku 
Golfový klub Symbióza Nebeská Rybná 

 
I. Název a sídlo spolku 

Název spolku:  Golfový klub Symbióza Nebeská Rybná z. s. (zapsaný spolek, dále jen 
„klub“ nebo „GKSNR“) 

Sídlo spolku:       Nebeská Rybná č. p. 2, 517 61 Rokytnice v Orlických horách 
 
 

II. Právní postavení klubu 
Klub je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří se v klubu spolčují za účelem 
uvedeným v těchto stanovách.  Je samostatnou právnickou osobou.  
 
 

III. Účel klubu 
Posláním a účelem klubu je všestranná podpora rozvoje golfu, dalších sportovních aktivit 
a činností s tím souvisejících, zejména:  

 podílet se na koncepci rozvoje golfu v ČR a koordinovat činnost klubu s činností 
České golfové federace (dále jen „ČGF“) 

 provozovat a rozvíjet golfový sport jako prostředek aktivního využití volného času  

 zajišťovat sportovní činnosti svých členů ve všech kategoriích včetně dětí a 
mládeže 

 poskytovat členům klubu služby, které souvisejí s rozvojem golfového sportu  

 vytvářet technicko - organizační a materiální podmínky pro aktivní provozování 
golfové hry, vytvářet podmínky pro výstavbu a údržbu golfového hřiště a jeho 
zázemí, vytvářet podmínky pro rozvoj dalších aktivit spojených s touto činností 

 hájit zájmy klubu a svých členů, a za tím účelem spolupracovat s ČGF, s orgány 
tělovýchovy, orgány státní správy, obecní samosprávy, s fyzickými i právnickými 
osobami 

 podle potřeby a možností provozovat vlastní hospodářskou činnost a hospodařit 
s vlastním i svěřeným majetkem 

 uplatňovat požadavky při budování sportovních zařízení 

 zabezpečovat organizování a pořádání klubových turnajů a soutěží 

 organizačně zajišťovat reprezentaci klubu v soutěžích ČGF 

 podílet se na výchově, podpoře a vyhledávání mladých talentů pro golfovou hru  

 vytvářet podmínky pro rozšiřování golfu mezi veřejnost. 
Klub se bude dále snažit o záchranu kulturního dědictví v obci Nebeská Rybná a dle svých 
možností pořádat i společenské a kulturní akce v obci Nebeská Rybná.  
 

IV. Členství v klubu  
Členství v klubu je dobrovolné, nikdo nesmí být nucen k účasti v klubu a nikomu nesmí 
být bráněno vystoupit z něho.  
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1 Vznik členství:  
1.1 Členem klubu se může stát fyzická nebo právnická osoba, pokud byly splněny 
všechny následující podmínky:  

 fyzická nebo právnická osoba doručila jí podepsanou písemnou přihlášku do 
kanceláře klubu, čímž se přihlásila k účelu a poslání klubu a k dodržování stanov 
klubu 

 uhradila klubu vstupní poplatek 

 výbor klubu rozhodl o jejím přijetí za člena klubu.   

1.2 Nezletilá osoba se může stát členem klubu za stejných výše uvedených podmínek, 
vyžaduje se však ještě písemný souhlas jejích zákonných zástupců.   

1.3 Výbor klubu má právo odmítnout bez udání důvodu kteroukoli přihlášku za člena 
klubu.  

1.4 Člen, který uhradil roční členský příspěvek, případně nový člen, který uhradil vstupní 
poplatek, obdrží členský průkaz vydaný ČGF, platný pro daný kalendářní rok. 

1.5 Čestným členem klubu se může stát ten, koho za čestného člena schválila valná 
hromada klubu. Na čestné členství není právní nárok. Čestný člen klubu je 
osvobozen od plateb všech klubových příspěvků a poplatků.  

2 Zánik členství: 

2.1 členství zaniká 

 vystoupením člena z klubu učiněné písemným oznámením adresovaným výboru 
klubu a doručeným do sídla klubu  

 zánikem klubu 

 úmrtím nebo zánikem člena  

 vyloučením člena z klubu.  
       
2.2 Členství v klubu včetně výkonu členských práv může být rozhodnutím výboru členovi 
pozastaveno, pokud člen nesplní včas své členské povinnosti. Rozhodnutí o pozastavení 
členství výbor oznámí členovi písemnou formou a současně mu stanoví dodatečnou 
lhůtu, ve které je člen povinen své povinnosti splnit. Nesplní-li člen své členské 
povinnosti ani v takto stanovené dodatečné lhůtě, je výbor oprávněn vyloučit člena 
z klubu a informovat o tom ČGF.  
 
2.3 Člen může být z klubu vyloučen zejména v těchto případech: 

 opakovaně nebo přes výzvu neplní nebo porušuje členské povinnosti  

 byl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný proti klubu nebo jeho členovi, 

 zneužije-li svého postavení v orgánech klubu proti zájmům klubu, 

 zvlášť hrubým způsobem zasáhne do práv a oprávněných zájmů klubu nebo jiných 
členů klubu.  
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O vyloučení rozhoduje výbor klubu. Rozhodnutí o vyloučení se doručí vyloučenému 
členu.   

 
2.4 Při zániku členství nevzniká členovi vůči klubu nárok na finanční ani jiné vyrovnání. 
Případné dluhy člena vůči klubu nejsou zánikem členství dotčeny.  

 
3 Seznam členů 
3.1 Klub vede seznam svých členů. Seznam členů zpřístupněn nebude. Vedením seznamu 
členů je pověřen hospodář nebo jiný pověřený člen výboru. Do seznamu členů se 
zapisuje každý člen klubu, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu členství vzniklo. 
Člen musí být ze seznamu vymazán bez zbytečného odkladu poté, co mu členství zaniklo, 
nejpozději ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy se klub prokazatelně dozvěděl o zániku členství.  
 
3.2 Výši a splatnost členského příspěvku stanovuje výbor klubu svým rozhodnutím, 
kterým schvaluje ceník pro daný kalendářní rok. Nový ceník pro daný kalendářní rok, 
v rámci něhož je stanovena i výše členského příspěvku, výbor uveřejní na internetových 
stránkách klubu a současně je k dispozici na recepci klubu.  
 

V. Práva a povinnosti člena klubu 
1 Základní práva člena klubu jsou: 

 účastnit se valné hromady klubu a hlasovat na ní 

 volit a být volen do výboru klubu nebo do revizní komise, je–li plně svéprávný 

 předkládat návrhy a připomínky k činnosti klubu u výboru 

 žádat o metodickou a materiální pomoc 

 získávat pravidelné informace o dění v klubu 

 na přiznání a správu hendikepu dle hendikepového řádu ČGF 

 účastnit se aktivně sportovního a společenského života klubu 

 využívat zařízení klubu, golfové hřiště a ostatní sportovní zázemí klubu. 
 
2 Povinnosti člena klubu jsou: 

 dodržovat stanovy klubu 

 plnit usnesení orgánů klubu 

 vykonávat svěřené funkce svědomitě 

 šetřit a chránit majetek klubu a majetek jiných členů 

 nepoškozovat dobrou pověst a zájmy klubu 

 dodržovat zásady golfové etikety, respektovat řád golfových hřišť a řídit se 
pokyny správců golfových hřišť 

 řádně a včas platit členské příspěvky 

 ohlásit výboru klubu bez zbytečného odkladu každou změnu, která souvisí 
s evidencí jeho členství.  
 

VI. Orgány klubu 
1. Orgány klubu jsou: 
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 valná hromada 

 výbor 

 revizní komise. 
 
2. Valná hromada 
2.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem klubu, je tvořená všemi na ní přítomnými 

členy klubu. Valné hromady se účastní člen osobně nebo v zastoupení. Jestliže 
člena klubu zastupuje na valné hromadě pověřený zástupce (na základě plné moci), 
zástupce musí tuto plnou moc odevzdat před zahájením valné hromady u 
prezence. Z plné moci musí vyplývat, zda se jedná o zastoupení na jedné či více 
valných hromadách klubu.  

 
2.2. Valnou hromadu svolává výbor nejméně jedenkrát do roka.  Svolá ji pozvánkou 

uveřejněnou na internetových stránkách klubu www.golfnebeska.cz a osobně 
předanou členovi, nebo zaslanou na adresu člena uvedenou v seznamu členů 
obyčejnou poštovní listovní zásilkou, nebo zaslanou na e-mailovou adresu člena 
uvedenou v seznamu členů, a to nejméně 30 dnů přede dnem konání valné 
hromady. Z pozvánky musí být zřejmé místo, čas a pořad valné hromady.  

 
2.3. Na písemnou žádost alespoň jedné třetiny členů klubu nebo revizní komise svolá 

výbor valnou hromadu do 30ti dnů od doručení písemné žádosti.  
  
2.4.  Do působnosti valné hromady patří: 

 určení hlavního zaměření činnosti klubu 

 rozhodovat o změně stanov  

 schvalovat výsledek hospodaření klubu a revizní zprávu revizní komise 

 schvalovat finanční plán a rozpočet klubu 

 hodnotit činnost dalších orgánů klubu i jejich členů 

 volit a odvolávat členy výboru  

 volit a odvolávat členy revizní komise 

 rozhodovat o odměnách členů výboru a členů revizní komise 

 o zrušení klubu s likvidací nebo o jeho přeměně 

 jmenování likvidátora 

 rozhodovat o symbolech klubu 

 rozhodovat o dalších otázkách, které do její působnosti stanoví zákon, nebo které 
si ke svému rozhodnutí valná hromada vyhradí.  

 
2.5 Valnou hromadu řídí člen výboru pověřený prezidentem klubu. Hlasuje se o návrzích 

v pořadí, v jakém byly valné hromadě v rámci pořadu předloženy (nejprve však o 
návrzích výboru). Zasedání valné hromady je neveřejné.  

 
2.5. Valná hromada je schopna se usnášet za účasti většiny členů klubu. Usnesení přijímá 
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většinou hlasů členů přítomných v době usnášení, není-li těmito stanovami nebo 
zákonem stanoveno jinak. Každý člen má jeden hlas.  
 

2.6. Není-li valná hromada na svém zasedání schopna se usnášet, může výbor (nebo ten, 
kdo původní zasedání svolal) svolat novou pozvánkou ve lhůtě 15ti dnů od 
předchozího zasedání valnou hromadu na náhradní zasedání. Z pozvánky musí být 
zřejmé, že se jedná o náhradní zasedání valné hromady. Náhradní zasedání valné 
hromady se musí konat nejpozději do šesti týdnů ode dne, na který bylo zasedání 
valné hromady předtím svoláno. Na náhradním zasedání může valná hromada 
jednat jen o záležitostech zařazených na pořad předchozího zasedání. Usnesení 
může přijmout za účasti libovolného počtu členů.  
 

2.7. Sekretář klubu zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání valné hromady do 30ti dnů od 
jejího ukončení. Každý člen klubu může nahlížet do zápisů ze zasedání valné 
hromady v sídle klubu.  

 
 
3. Výbor 
3.1. Výbor je kolektivním statutárním orgánem klubu. Výbor má pět členů. 
 
3.2. Členy výboru volí a odvolává valná hromada. Funkční období členů výboru je 

čtyřleté.  Opětovná volba je možná. Člen výboru vykonává svou funkci osobně; to 
nebrání tomu, aby člen výboru zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena výboru, 
aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. Výkon funkce člena výboru zaniká uplynutím 
funkčního období, odvoláním, smrtí nebo odstoupením. Odstupující člen výboru 
oznámí své odstoupení výboru písemně, a jeho funkce končí uplynutím jednoho 
měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li výbor na žádost odstupujícího jiný 
okamžik zániku funkce. 

 
3.3. Výbor ze svého středu volí a odvolává prezidenta klubu, sekretáře klubu, hospodáře 

klubu, předsedu výboru sportovně-technické komise a člena pro řešení úkolů bez 
předběžného určení. 

 
3.4. Členové výboru, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní 

členy výboru do nejbližšího zasedání valné hromady.  
 
3.5. Výbor je schopen se usnášet za přítomnosti většiny členů výborů a rozhoduje 

většinou hlasů zúčastněných členů výboru.  
 
3.6. Zasedání výboru svolává podle potřeby prezident klubu nebo sekretář klubu, a to 

pozvánkou zaslanou elektronicky na e-mailovou adresu, kterou člen výboru pro ten 
účel písemně oznámil, a to alespoň sedm (7) dnů přede dnem konání zasedání. 
Zasedání výboru se zpravidla koná v sídle klubu. 
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3.7. Připouští se rozhodování mimo zasedání výboru (dále jen „rozhodování per rollam“) 
        Rozhodování per rollam probíhá tak, že prezident klubu nebo sekretář klubu zašle 

návrh rozhodnutí na adresu člena výboru nebo na e-mailovou adresu, kterou člen 
výboru pro ten účel písemně oznámil. Návrh rozhodnutí obsahuje též: 

 lhůtu pro doručení vyjádření člena výboru, která nesmí být kratší 5 (pěti) dnů; pro 
začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu členovi výboru, a  

 doklady potřebné pro přijetí rozhodnutí.  
        Nedoručí-li člen výboru ve lhůtě určené pro doručení vyjádření prezidentovi klubu 

nebo sekretáři klubu souhlas s návrhem rozhodnutí, platí, že s návrhem nesouhlasí. 
Většina se počítá z celkového počtu hlasů všech členů výboru. Rozhodnutí včetně 
dne jeho přijetí oznámí prezident klubu nebo sekretář klubu ostatním členům 
výboru bez zbytečného odkladu ode dne jeho přijetí. 

 
3.8.  Výbor klubu mimo jiné:  

 rozhoduje o ceníku pro daný kalendářní rok včetně výše členských příspěvků a 
vstupních poplatků 

 rozhoduje o přijetí nových členů  

 rozhoduje o udělení čestného členství  

 rozhoduje o vyloučení člena klubu 

 projednává případy porušování stanov 

 přijímá a vyřizuje podněty členů klubu 

 zajišťuje poskytování informací členům klubu 

 zodpovídá za řádné vedení účetnictví klubu 

 předkládá valné hromadě ke schválení návrh rozpočtu klubu, koncepce rozvoje 
klubu 

 předkládá valné hromadě ke schválení výsledek hospodaření  

 v případě potřeby zřizuje z členů klubu komise, které jsou poradními orgány 
výboru a kterým předsedá vždy člen výboru klubu.   

 
3.9. Prezident klubu reprezentuje klub při jednáních s ČGF. Svolává a řídí zasedání 
výboru. Řídí a kontroluje činnost výboru. 
 
3.10. Sekretář klubu zastupuje prezidenta klubu dle potřeby.  Zodpovídá za přípravu 
materiálů pro zasedání výboru klubu a pro zasedání valné hromady a za vypracování 
zápisů ze zasedání. Současně koordinuje marketingovou činnost nezbytnou pro rozvoj a 
plnění cílů klubu. 
 
3.11. Hospodář klubu je odpovědný za přípravu a kontrolu čerpání rozpočtu klubu 
v souladu s platnými předpisy. Dále zajišťuje kontrolu plnění příspěvkových povinností 
členů klubu, vede majetkovou a členskou evidenci klubu a zabezpečuje plnění 
případných daňových povinností klubu. 
 
3.12.  Předseda sportovně-technické komise zajišťuje organizaci soutěží a turnajů 
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pořádaných klubem, zodpovídá za přípravu a výběr reprezentací klubu pro mistrovské 
soutěže pořádané ČGF a zajišťuje řádnou činnost klubových rozhodčích. Zodpovídá za 
aplikaci jednotného hendikepového systému. 
 
3.13. Člen výboru pro řešení úkolů bez předběžného určeni je pověřován řešením 
aktuálních úkolů, které nejsou v kompetenci ostatních členů výboru klubu, případně 
zastupuje ty členy výboru, kteří kvůli dlouhodobé absenci nemohou plnit své úkoly. 
 
4. Způsob jednání: 
Za výbor jménem klubu právně jednají vždy dva členové výboru společně.  
 
5. Revizní komise 
5.1. Revizní komise je kontrolním orgánem klubu.  
 
5.2. Revizní komise je tříčlenná. Její členové jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. 

Funkční období na čtyřleté období. Opětovná volba je možná. Ze svého středu si 
členové revizní komise zvolí předsedu.  

 
5.3. Člen revizní komise vykonává svou funkci osobně; to nebrání tomu, aby člen revizní 

komise zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena revizní komise, aby za něho při 
jeho neúčasti hlasoval. Členství v revizní komisi je neslučitelné s členstvím ve výboru 
a s funkcí likvidátora. Výkon funkce člena revizní komise zaniká uplynutím funkčního 
období, odvoláním, smrtí nebo odstoupením. Odstupující člen revizní komise oznámí 
své odstoupení písemně na adresu sídla klubu, a jeho funkce končí uplynutím 
jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li revizní komise na žádost 
odstupujícího jiný okamžik zániku funkce.  

 
5.4. Revizní komise dohlíží, jsou-li záležitosti klubu řádně vedeny a vykonává-li klub 

činnost v souladu se stanovami a právními předpisy. O své činnosti podává zprávy 
valné hromadě a výboru klubu.  Valné hromadě předkládá ke schválení revizní 
zprávu o hospodaření klubu za příslušné období.  

 
5.5. V rozsahu působnosti revizní komise může její pověřený člen nahlížet do dokladů 

klubu a požadovat od členů výboru nebo od zaměstnanců klubu vysvětlení 
k jednotlivým záležitostem. Předseda revizní komise má právo se zúčastňovat 
zasedání výboru.  

 
VII. Symbolika klubu 

Klub má svůj znak a hymnu. Členská základna se hlásí k historickému znaku z roku 2011. 
Současně klub používá zkratku názvu klubu, která zní GKSNR. 
O symbolech klubu rozhoduje na návrh výboru valná hromada. Použití symbolů klubu 
externě musí být schváleno výborem. Každý člen klubu je oprávněn nosit nebo používat 
klubový znak pouze v povolené formě a barvách a tak, aby důstojně reprezentoval klub. 
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VIII. Hospodaření klubu 

Klub vede řádně účetnictví v souladu obecně závaznými právními předpisy. Hlavním 
zdrojem příjmů klubu jsou zejména členské příspěvky, dary, dotace. Klub může k 
naplnění svých cílů nabývat majetek.  Klub používá svých příjmů k naplnění svých cílů, 
účelu a v souladu se schváleným rozpočtem. Za řádné hospodaření klubu odpovídá 
výbor. 
 

IX. Zrušení klubu 
Klub lze zrušit: 

 rozhodnutím valné hromady o zrušení klubu s likvidací (pro přijetí je vyžadována 
alespoň 2/3 většina hlasů všech členů klubu)  

 rozhodnutím valné hromady o přeměně klubu (pro přijetí je vyžadována alespoň 
2/3 většina hlasů všech členů klubu) 

 rozhodnutím soudu o zrušení klubu s likvidací.  
 
Při likvidaci se postupuje v souladu s příslušnými právními předpisy. Likvidační zůstatek 
se rozdělí rovným dílem mezi řádné členy klubu, kteří jsou členy klubu v době rozdělení 
likvidačního zůstatku a kteří řádně uhradili členské příspěvky. 
 

X. Změny stanov 
Stanovy klubu mohou být měněny nebo doplňovány rozhodnutím valné hromady. O 
návrhu změn Stanov se hlasuje najednou jako o celku. Nejprve se hlasuje o návrhu 
svolavatele valné hromady. Není-li jeho návrh schválen, hlasuje se o protinávrzích 
v pořadí, v jakém byly klubu doručeny. 
 
Pokud dojde ke změně v obsahu stanov na základě jakékoli právní skutečnosti, vyhotoví 
výbor úplné znění stanov bez zbytečného odkladu poté, co se kterýkoliv člen výboru o 
takové změně dozví. 
 

XI. Závěrečná ustanovení 
Tyto stanovy jsou závazné pro všechny členy klubu.  
 
Klub vznikl jako sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění 
pozdějších předpisů.  Sdružení se podle § 3045 odst. 1) zák. č. 89/2012 Sb. považují za 
spolky podle uvedeného zákona. S účinností od 1. 1. 2014 je tedy klub spolkem ve smyslu 
zákona č. 89/2012 Sb. a jeho stanovy jsou přizpůsobeny nové právní úpravě.  
 
Tyto stanovy byly přijaty dne 29. 1. 2016 valnou hromadou členů GKSNR. 
 
 


