Stanovy zapsaného spolku

Česká golfová asociace hendikepovaných

Článek I.
Název a sídlo sdružení
1. Název spolku je Česká golfová asociace hendikepovaných z.s.
2. Používaná zkratka spolku Česká golfová asociace hendikepovaných je CZDGA (Czech
Disabled Golf Association).
3. Sídlo spolku je na adrese: Česká golfová asociace hendikepovaných, Líšťany 85, 330 35
Líšťany.
Článek II.
Účel spolku
1. Hlavní činnost spolku Česká golfová asociace hendikepovaných:
1.1. Cílem zapsaného spolku Česká golfová asociace hendikepovaných (dále jen „spolek“),
je umožnit dětem, mládeži a dospělým s tělesným (zdravotním) postižením a jejich
sociálnímu okolí (rodinným příslušníkům) přístup ke společné sportovní aktivitě – golfu.
1.2. K dosažení výše uvedeného cíle bude spolek vyvíjet hlavní činnost spočívající zejména:
a) ve spolupráci s Českou golfovou federací (ČGF), European Disabled Golf
Association (EDGA) a dalšími národními i zahraničními sportovními autoritami,
b) ve spolupráci s Českým paralympijským výborem (ČPV),
c) v budování, rozvoji a podpoře národního hendigolfového reprezentačního týmu ČR,
d) společnou sportovní aktivitou zdravých a hendikepovaných pozitivně působit na
psychické a somatické úrovni na osoby se zdravotním postižením,
e) ve vytváření vhodných technických a materiálních podmínek pro trénink nových
zájemců a budování celorepublikové infrastruktury pro hru a propagaci hendigolfu,
f) v realizaci systému vzdělávání pro členy CZDGA, trenérů hendigolfu a ostatních
zájemců,
g) ve vytváření a udržování optimálních podmínek pro zapojení hendikepovaných dětí
a mládeže společně s rodinnými příslušníky do golfových aktivit v souladu
s koncepcí rodinné politiky ČR,
h) v intenzivní propagaci golfu hendikepovaných, v osvětové a propagační činnosti,
i) ve vyváření, zajišťování a udržování infrastruktury pro hendikepované golfisty a
ostatní osoby podílející se na aktivitách CZDGA,
j) v přípravě, předkládání a administraci dotačních, grantových a národních projektů v
oblastech podpory pro dosažení cílů spolku,
k) v přijímání a rozdělování finančních i nefinančních darů pro zajištění dosahování
cílů spolku.
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2. Vedlejší činnost spolku:
2.1. K dosažení a realizaci výše uvedených hlavních cílů bude spolek vyvíjet vedlejší
činnost. Cílem vedlejší činnosti je zajištění dostatečné finanční, materiální a logistické
podpory pro fungování a rozvoj spolku.
2.2. Vedlejší činnost bude realizována zejména formou hospodářské činnosti, spočívající
především v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti.
Článek III.
Členství
1. Podmínky členství:
1.1. Členem spolku se může stát jakákoliv osoba, která souhlasí se stanovami spolku.
1.2. Osoba mladší 15 let se může stát členem pouze se souhlasem zákonného zástupce,
členská práva však bude mít omezena takto:



do dosažení 15 let nemá hlasovací právo,
do dosažení 15 let nemá právo být volena do orgánů spolku.

1.3. Členem CZDGA se může stát osoba s následujícím druhem postižení:
a) mentálním postižením,
b) sluchovým postižením,
c) spastickým postižením (lokomotorická postižení neurologického původu, zejména
ochrnutí – převážně vlivem dětské mozkové obrny a postižení vrozená),
d) tělesným postižením (lokomotorická postižení zpravidla ortopedického původu,
zejména poúrazové stavy, většinově postižení získaná),
e) zrakovým postižením.
1.4. Členem CZDGA se může stát taktéž osoba, která netrpí žádným tělesným (zdravotním)
postižením uvedeným v čl. III/1.3, ale svojí aktivitou významným způsobem přispívá
k chodu či rozvoji spolku, nebo se podílí na pořádání a zabezpečování akcí spolku.
1.5. Členem CZDGA se může stát i právnická osoba, která stanoví svého zástupce. Pokud
právnická osoba zástupce nestanoví, pak ji ze zákona zastupuje statutární orgán.
2. Vznik členství:
2.1. Členství vzniká po doručení řádně vyplněné přihlášky a po následném schválení
výkonným výborem o přijetí za člena.
2.2. Výkonný výbor rozhoduje o přijetí žadatele za člena CZDGA až po splnění všech
předem stanovených podmínek.
2.3. Ve výjimečných případech přihlédne výkonný výbor při rozhodnutí o přijetí žadatele
za člena CZDGA na doporučení hlavního klasifikátora – lékaře CZDGA při hodnocení
zdravotní klasifikace žadatele.
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3. Druhy členství:
3.1. Členství ve spolku je rozděleno dle statusu členů na tři následující kategorie:
a) Basic
b) Standard
c) Master
3.2. Členem spolku se statusem Basic a Standard, se může stát jakákoliv osoba, která
doručí náležitě vyplněnou přihlášku. Osoba mladší 15 let je povinna k přihlášce připojit
souhlas zákonného zástupce se členstvím ve spolku.
3.4. Členem sdružení se statusem Master se může stát každý, kdo je nejméně jeden rok
členem se statusem Standard a kdo se významnou měrou podílí na rozvoji a chodu
CZDGA. Tento status může získat pouze osoba starší 18 let.
Článek IV.
Práva a povinnosti člena spolku
1. Práva a povinnosti členů spolku. Tyto jsou rozdělena dle jejich statusu.
1.1. Povinnosti člena spolku se statusem Basic:
a) hájit zájmy a šířit dobré jméno spolku,
b) dodržovat stanovy a plnit rozhodnutí orgánů spolku,
c) dodržovat Disciplinární řád CZDGA.
1.2. Práva člena spolku se statusem Basic:
a) navštěvovat Tréninková centra hendikepovaných golfistů (TCHG) nebo pořádané
akce CZDGA,
b) seznamovat se se základy hry, rozvíjet své sportovní schopnosti a zdokonalovat svou
herní úroveň za využití materiální podpory CZDGA,
c) sportovní aktivity vykonávat společně se svým sociálním okolím (rodinou nebo
přáteli) a využívat při nich dostupnou infrastrukturu spolku a doplňkové služby
partnerů CZDGA.
1.3. Povinnosti člena spolku se statusem Standard:
hájit zájmy a šířit dobré jméno spolku,
dodržovat stanovy a plnit rozhodnutí orgánů spolku,
dodržovat Disciplinární řád CZDGA,
přispívat dle svých možností k rozvoji a plnění úkolů spolku,
v případě potřeby poskytnout maximální součinnost při organizaci a zabezpečení
pořádaných akcí spolku a dle svých možností se jich osobně účastnit,
f) platit členské příspěvky ve výši a v termínech stanovených výkonným výborem.
a)
b)
c)
d)
e)

1.4. Práva člena spolku se statusem Standard:
a) přednostně čerpat výhody poskytované členům spolku,
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b) účastnit se pořádaných sportovních, kulturních a společenských akcí spolku, splníli podmínky pro účast,
c) být informován o činnosti a hospodaření spolku,
d) předkládat připomínky a návrhy k činnosti spolku a to k rukám prezidenta nebo
členům výkonného výboru spolku, cestou generálního sekretáře spolku.
1.5. Povinnosti člena spolku se statusem Master:
hájit zájmy a šířit dobré jméno spolku,
dodržovat stanovy a plnit rozhodnutí orgánů spolku,
dodržovat Disciplinární řád CZDGA,
přispívat dle svých možností k rozvoji a plnění úkolů spolku,
v případě potřeby poskytnout maximální součinnost při plánování, organizaci a
zabezpečení pořádaných akcí spolku a dle svých možností se jich osobně účastnit,
f) platit členské příspěvky ve výši a v termínech stanovených výkonným výborem,
g) podílet se na úhradě finanční ztráty sdružení.
a)
b)
c)
d)
e)

1.6. Práva člena spolku se statusem Master:
a) přednostně čerpat výhody poskytované členům spolku,
b) účastnit se pořádaných sportovních, kulturních a společenských akcí spolku, splníli podmínky pro účast,
c) být informován o činnosti a hospodaření spolku,
d) předkládat připomínky a návrhy k činnosti spolku a to k rukám prezidenta nebo
členům výkonného výboru spolku, cestou generálního sekretáře spolku,
e) účastnit se valné hromady spolku,
f) hlasovat na valné hromadě spolku,
g) volit orgány spolku,
h) být volen do orgánů spolku,
i) uplatnit nárok na příslušný majetkový podíl na likvidačním zůstatku spolku
v případě zániku bez právního nástupnictví.
Článek V.
Zánik členství
1. Členství ve spolku zaniká:
a) zaslaným vlastnoručně podepsaným písemným oznámením o dobrovolném
vystoupení člena na adresu spolku,
b) zrušením členství pro neuhrazený členský příspěvek v příslušném kalendářním roce,
členství zanikne až po opětovné výzvě k uhrazení příspěvku,
c) vyloučením člena dle čl. V, odst. 3 těchto stanov,
d) dohodou,
e) smrtí,
f) zrušením spolku.
2. Členství zaniká dnem následujícím po doručení písemného oznámení člena o vystoupení ze
spolku, nebo následující den po doručení písemného oznámení členovi o ukončení členství
z důvodů uvedených v čl. V/1, písm. b, c, d, f.
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3. O vyloučení člena ze spolku rozhoduje výkonný výbor dvoutřetinovou většinou hlasů členů.
Rozhodnutí o vyloučení člena ze spolku musí být písemné a doručuje se členovi spolku
doporučeně do vlastních rukou. Den následující po doručení rozhodnutí o vyloučení je den
zániku členství ve spolku. Důvodem pro vyloučení člena je pouze:
a) trestná činnost nebo činnost klasifikovatelná jako přestupek, bylo-li jí dosaženo
prospěchu třetí osoby nebo člena v neprospěch spolku,
b) neplnění povinností člena v rámci členství ve spolku,
c) nečestné jednání člena namířené proti zájmům spolku,
d) porušením Disciplinárního řádu CZDGA.
4. Člen, který byl ze spolku vyloučen, nebo jehož členství bylo zrušeno, nemá vůči spolku
nárok na jakékoliv vypořádání popř. jiné plnění s tím související.
5. Pohledávky spolku vůči vyloučenému členovi, nebo členovi, jehož členství bylo zrušeno,
nejsou zánikem jeho členství dotčeny a tyto se promlčují podle obecně závazných předpisů.
6. Dohodne-li se spolek a člen na ukončení členství, toto končí sjednaným dnem. Dohodu o
skončení členství uzavírá jménem spolku prezident nebo viceprezident. Dohoda musí být
písemná, přičemž jedno vyhotovení obdrží člen a jedno spolek.
Článek VI.
Čestné členství
1. Výkonný výbor spolku je oprávněn udělovat čestné členství osobnostem, které mají
předpoklady a vůli šířit a popularizovat činnost a myšlenky spolku. Tito čestní členové mají
stejná práva a povinnosti jako členové spolku se statusem Standard člen CZDGA
s výjimkou povinnosti platit členské příspěvky.
2. O udělení čestného členství rozhoduje výkonný výbor dvoutřetinovou většinou hlasů členů.
Článek VII.
Orgány spolku
Orgány spolku jsou:
a)
b)
c)
d)

Valná hromada
Výkonný výbor
Prezident
Kontrolní komise
Článek VIII.
Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku a koná se nejméně jednou ročně. Svolává ji
výkonný výbor písemnou nebo elektronickou pozvánkou zasílanou minimálně 30 dní před
plánovaným konáním valné hromady s tím, že obsahem této pozvánky musí být uvedení
data a místa konání valné hromady a programu jednání.
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2. Valná hromada se musí konat, požádá-li o její svolání nejméně 1/3 všech členů spolku se
statusem Master člen CZDGA. Výkonný výbor je povinen svolat valnou hromadu do 30
dnů od doručení žádosti o svolání valné hromady.
3. Nesvolá-li výkonný výbor valnou hromadu za podmínek a v termínech stanovených
v odstavci 2, je k jejímu svolání oprávněn předseda Kontrolní komise.
4. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň 1/3 členů spolku se statusem
Master člen CZDGA. Není-li valná hromada usnášeníschopná, je prezident spolku povinen
svolat do 30 dnů novou valnou hromadu.
5. Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Každý člen oprávněný hlasovat na valné
hromadě má jeden hlas. Hlasy všech členů valné hromady jsou si rovné.
6. Hlasovací právo na valné hromadě je nepřenosné.
7. Valná hromada schvaluje návrhy nadpoloviční většinou přítomných členů. Rozhodnutí o
změně stanov a o zrušení spolku je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň 2/3 všech
přítomných členů spolku se statusem Master člen CZDGA.
8. Valnou hromadu řídí prezident nebo jiný prezidentem výslovně pověřený člen výkonného
výboru.
9. Do výlučné působnosti valné hromady patří:
a) volba zapisovatele valné hromady, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním
hlasů,
b) schvalovat výši funkčních požitků členů výkonného výboru a kontrolní komise,
c) schvalovat rozpočet spolku,
d) schvalovat plán činnosti spolku a to vždy na následující kalendářní rok,
e) schvalovat zprávu o hospodaření a majetku spolku,
f) schvalovat výši ročního členského příspěvku pro členy spolku se statusem Standard
a Master člen CZDGA,
g) volba a odvolání členů výkonného výboru,
h) volba a odvolání prezidenta a viceprezidenta spolku,
i) volba a odvolání členů kontrolní komise,
j) změna stanov.
10. Z jednání valné hromady se pořizuje zápis, který podepisuje prezident, zapisovatel a
ověřovatel zápisu, a jehož součástí je prezenční listina, na které budou uvedeny podpisy
přítomných členů spolku.
Článek IX.
Výkonný výbor
1. Výkonný výbor je výkonným orgánem spolku, který řídí činnost spolku a rozhoduje o všech
záležitostech, které nejsou stanovami vyhrazeny jinému orgánu. Za svoji činnost odpovídá
valné hromadě. Výkonný výbor je povinen zejména zajistit plnění cílů spolku, prezentaci
spolku, jeho řádný chod a rozvoj, vedení účetnictví a komunikaci s orgány veřejné moci,
případně orgány jiných spolků či organizací. Do činnosti výboru též patří:
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a) sestavování a schvalování kalendáře akcí pořádaných spolkem,
b) organizování mezinárodních akcí a setkání,
c) na základě doporučení STK CZDGA nominace a schvalování reprezentantů a
reprezentačních týmů složených ze členů spolku na mezinárodní golfové turnaje,
d) stanovuje výše členských příspěvků Standard a Master členů CZDGA na kalendářní
rok a zároveň termín jejich splatnosti.
2. Výkonný výbor má valnou hromadou stanovený počet členů, nejméně však pět členů.
Členové výkonného výboru jsou voleni na čtyřleté funkční období s tím, že jejich funkce
zaniká zvolením nových členů.
3. Do výkonného výboru může být zvolen pouze člen spolku se statusem Master člen
CZDGA, který má plnou způsobilost k právním úkonům.
4. Pokud počet členů výkonného výboru klesne pod pět, plní úkoly výkonného výboru
prezident, a to pouze do doby doplnění stanoveného počtu členů výkonného výboru.
5. Členem výboru je automaticky ze své funkce prezident a viceprezident spolku.
6. Výkonný výbor je oprávněn jednat jménem spolku navenek ve všech věcech. Jménem
výkonného výboru jedná prezident nebo viceprezident spolku. V případě nepřítomnosti
nebo zaneprázdnění prezidenta i viceprezidenta je možné, aby ve výjimečných případech,
které nesnesou odkladu, jednal jiný členem výkonného výboru, kterého pro tyto účely
výkonný výbor určí.
7. Jakékoliv právní úkony výkonného výboru, které se uskutečňují v písemné formě,
podepisuje za spolek prezident spolku. V případě nepřítomnosti nebo zaneprázdnění
prezidenta je možné, aby byl podpis prezidenta spolku nahrazen podpisem viceprezidenta
nebo jiného člena výkonného výboru, kterého pro tyto účely výkonný výbor určí.
8. Výkonný výbor může udělit k zastupování spolku plnou moc i jiné fyzické nebo právnické
osobě.
9. Výkonný výbor se schází dle potřeb a je oprávněn ho svolat kterýkoli jeho člen. Schůzi
výkonného výboru řídí prezident, viceprezident, nebo jiný člen výkonným výborem tímto
pověřený.
10. Výkonný výbor je usnášeníschopný, pokud je na jeho schůzi přítomna alespoň polovina
jeho členů. Výkonný výbor rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. V
případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas prezidenta.
11. Ve výjimečných případech může výkonný výbor hlasovat per rollam.
12. Ze schůze výkonného výboru se pořizuje zápis, který musí být dán k dispozici všem členům
spolku způsobem umožňujícím dálkový přístup (např. formou zveřejnění na internetových
stránkách spolku).
13. Jednotlivé členy výkonného výboru pověřuje výkonný výbor vykonáváním činností dle
aktuálních potřeb.
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14. Výkonný výbor je oprávněn dle své potřeby, v rámci schváleného rozpočtu, zřizovat
profesionální aparát.
Článek X.
Prezident
1. Prezident spolku zastupuje spolek navenek a jedná jeho jménem.
2. Prezident spolku je oprávněn:
a) zastupovat spolek navenek a jednat jeho jménem ve všech věcech,
b) řídit a organizovat běžnou pracovní činnost spolku,
c) podepisovat právní úkony, pro které je předepsaná či vyžadovaná písemná forma.
3. Prezident spolku je volen valnou hromadou na čtyřleté funkční období. Za výkon funkce je
prezident odpovědný valné hromadě a výkonnému výboru.
4. Za prezidenta spolku může být zvolen pouze člen spolku se statusem Master člen CZDGA,
který má plnou způsobilost k právním úkonům.
5. Prezidenta spolku zastupuje v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění viceprezident,
popř. další členové výkonného výboru v pořadí výkonným výborem stanoveným.
6. Funkce prezidenta spolku zaniká:
a)
b)
c)
d)
e)

skončením funkčního období,
na základě rozhodnutí valné hromady o odvolání,
vzdáním se funkce,
zánikem členství ve spolku,
smrtí.
Článek XI.
Viceprezident

1. Viceprezident je výkonným funkcionářem spolku a pomáhá prezidentovi plnit ty
povinnosti, které mu prezident určí. Spolek má jednoho viceprezidenta.
2. Viceprezident spolku je volen valnou hromadou na čtyřleté funkční období. Za výkon
funkce je viceprezident odpovědný valné hromadě a výkonnému výboru.
3. Funkce viceprezidenta spolku zaniká:
a)
b)
c)
d)
e)

skončením funkčního období,
na základě rozhodnutí valné hromady o odvolání,
vzdáním se funkce,
zánikem členství ve spolku,
smrtí.
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Článek XII.
Kontrolní komise
1. Kontrolní komise je tříčlenným kontrolním orgánem spolku voleným valnou hromadou na
čtyřleté funkční období. Do kontrolní komise spolku může být zvolen pouze člen se
statutem Standard nebo Master člen CZDGA, který má plnou způsobilost k právním
úkonům.
2. Kontrolní komise volí ze svého středu předsedu kontrolní komise, který je oprávněn
zúčastnit se jednání výkonného výboru s hlasem poradním.
3. Kontrolní komise je oprávněna:
a) kontrolovat hospodaření spolku a informovat výkonný výbor o zjištěných
nedostatcích,
b) kontrolovat dodržování právních předpisů, těchto stanov a usnesení orgánů sdružení,
c) svolat valnou hromadu spolku v případě zjištěných závažných nedostatků
v hospodaření spolku k projednání těchto nedostatků a navrhnout odvolání
prezidenta, viceprezidenta a členů výkonného výboru spolku,
d) navrhovat výkonnému výboru postup k odstranění zjištěných nedostatků.
4. Kontrolní komise se schází nejméně dvakrát ročně. Schůzi kontrolní komise svolává a řídí
její předseda. Výsledkem schůze kontrolní komise je kontrolní zpráva, ve které se kontrolní
komise vyjadřuje k hospodaření a vývoji spolku, případně navrhuje výkonnému výboru
k přijetí opatření k nápravě či zlepšení stavu spolku. Kontrolní komise předkládá valné
hromadě ke schválení zprávu o své činnosti a výsledcích kontroly plnění úkolů uložených
valnou hromadou.
5. Členství v kontrolní komisi není slučitelné s členstvím ve výkonném výboru spolku ani s
funkcí likvidátora.
Článek XIII.
Hospodaření spolku
1. Spolek hradí náklady a výdaje své činnosti z příspěvků členů a z jiných zdrojů, kterými jsou
např. sponzorské dary, dotace, grantové a národní projekty atd.
2. Ze zisku hradí spolek přednostně své povinnosti vůči státu. Zbylý zisk se použije podle
rozhodnutí výkonného výboru k rozvoji činnosti spolku.
3. O hospodaření spolku jsou vedeny účetní záznamy v souladu s platným právním řádem ČR.
4. Případný schodek z hospodaření spolku se každoročně vypořádá dle rozhodnutí výkonného
výboru.
Článek XIV.
Zrušení a likvidace spolku
1. Spolek se zrušuje, pokud počet jeho členů klesne pod tři.
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2. Majetek zrušeného spolku vypořádá likvidátor, kterého jmenuje výkonný výbor.
3. Likvidátor vypracuje před rozdělením likvidačního zůstatku návrh na jeho rozdělení, který
schválí výkonný výbor. Likvidátor je povinen předložit na žádost návrh na rozdělení
likvidačního zůstatku každému členovi spolku se statusem Master člen CZDGA.
4. Likvidační zůstatek se rozdělí mezi členy spolku se statusem Master člen CZDGA dílem,
který schválí výkonný výbor.
Článek XV.
Společná, přechodná a závěrečná ustanovení
1. Rozhodnutí orgánů spolku dotýkající se jednotlivých členů spolku, nebo jednotlivých
orgánů spolku, se oznamují těmto členům nebo orgánům.
2. Spolek doručuje svým členům písemnosti zpravidla poštou, elektronicky nebo jiným
vhodným způsobem a to na adresu, kterou člen sdělí.
3. Pokud není dále stanoveno jinak, řídí se ustanoveními těchto stanov i právní vztahy vzniklé
mezi spolkem a jeho členy, jakož i mezi členy navzájem, před nabytím platnosti těchto
stanov.
Článek XVI.
Odborné komise
1. CZDGA pro svoji činnost vždy zřizuje sportovně technickou komisi (dále jen STK).
2. STK je minimálně tříčlenná a v jejím čele stojí předseda.
3. Členy a předsedu STK jmenuje a odvolává výkonný výbor.
4. Výkonný výbor CZDGA může pro svojí činnost zřizovat další odborné komise.

V Praze, dne 24. 3. 2017
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