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Golf Club Lipiny 

Ostravská 31/2066 

733 01 Karviná, Fryštát 

 

ZÁSADY ČLENSTVÍ 

 

V GOLFOVÉM KLUBU LIPINY 
 

 

 

1. Úvodní ustanovení 

1.1. Výbor Golfového klubu Lipiny se sídlem Prokešovo náměstí 6/2020, 728 30 Ostrava, 

Moravská Ostrava, IČ 22842501 (dále jen „klub“) v souladu s ustanovením článku 9 

odst. 10 písm. k) stanov klubu vydává tyto zásady členství v Golfovém klubu Lipiny 

(dále jen „zásady“). 

2.2. Zásady jsou v souladu se stanovami klubu. V případě rozporu mezi zásadami a 

stanovami klubu, je rozhodující znění dle stanov klubu. 

2. Vznik členství 

2.1. Členem klubu se může stát fyzická osoba. Členství v klubu je dobrovolné. 

2.2. Každá fyzická osoba, která má zájem o členství v klubu (dále jen „žadatel“), je 

povinna podat písemnou přihlášku ke členství klubu k rukám prezidenta klubu. 

2.3. Náležitostmi přihlášky jsou: 

a) jméno a příjmení, bydliště a datum narození žadatele, 

b) prohlášení o tom, že žadatel bude dodržovat stanovy klubu, provozní řád 

golfového hřiště, zásady sportovní a golfové etiky, usnesení valné hromady klubu 

a výboru klubu, 

c) souhlas se zpracováním osobních údajů, 

d) vlastnoruční podpis žadatele o členství nebo jeho zákonného zástupce. 

e) prohlášení o tom, že žadatel nemá v evidenci Rejstříku trestů záznam pro trestný 

čin spáchaný úmyslně. 

2.4. K přihlášce, která nemá předepsané náležitosti, nebude přihlíženo.  

2.5. O schválení členství v klubu rozhoduje výbor klubu. Žadatel nemá na vznik členství v 

klubu právní nárok. Rozhodnutí výboru o schválení či neschválení členství v klubu se 

doručuje žadateli. V případě, že výbor schválí vznik členství, je žadatel povinen 

uhradit do 15 dní ode dne doručení rozhodnutí výboru vstupní členský příspěvek. 

2.6. Členství žadatele, jehož členství schválil výbor, vzniká dnem uhrazení vstupního 

členského příspěvku klubu. 

3. Předpoklady pro vznik členství 

3.1. Členem klubu se může stát každý žadatel, který souhlasí s posláním a cíli klubu a bude 

se na jejich naplňováni aktivně podílet. 
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3.2. Při posuzování přihlášky žadatele výbor přihlíží zejména k doporučením ostatních 

členů klubu. 

4. Druhy členství 

4.1. V klubu jsou následující druhy členství: 

a) Osobní členství – je určeno pro fyzickou osobu starší 18 let a každému takovému 

členství náleží vždy jeden platný volební hlas na valné hromadě klubu. Toto 

členství je doživotní a převoditelné v souladu se stanovami klubu a těmito 

zásadami. 

S tímto členstvím je spojen vstupní členský příspěvek, roční členský příspěvek a 

roční poplatek za členství České golfové federaci, členství v České golfové 

federaci a oprávnění plně využívat všech výhod spojených s domovským hřištěm 

klubu. 

b) Osobní přidružené členství – je určeno pro fyzickou osobu starší 18 let, která je v 

příbuzenském poměru (manželka/manžel, partner/partnerka, druh/družka, 

syn/dcera) člena klubu s osobním členstvím. Každému takovému členství náleží 

vždy jeden platný volební hlas na valné hromadě klubu. Toto členství je rovněž 

doživotní a převoditelné v souladu se stanovami klubu a těmito zásadami. 

S tímto členstvím je spojen vstupní členský příspěvek, roční členský příspěvek a 

roční poplatek za členství České golfové federaci, členství v České golfové 

federaci a oprávnění plně využívat všech výhod spojených s domovským hřištěm 

klubu. 

Rozvodem manželství, zánikem partnerství, rozpadem vztahu druh/družka nebo 

zánikem osobního členství, na které je vázáno osobní přidružené členství, dochází 

k transformaci Osobního přidruženého členství na Osobní členství. 

c) Seniorské členství – je určeno pro fyzickou osobu, která pobírá starobní nebo plný 

invalidní důchod a každému takovému členství náleží vždy jeden platný volební 

hlas na valné hromadě klubu. Toto členství je rovněž doživotní a převoditelné v 

souladu se stanovami klubu a těmito zásadami. 

S tímto členstvím je spojen vstupní členský příspěvek, roční členský příspěvek a 

roční poplatek za členství České golfové federaci, členství v České golfové 

federaci a oprávnění plně využívat všech výhod spojených s domovským hřištěm 

klubu. 

d) Dětské a Juniorské členství – je určeno pro děti do 15 let věku a pro juniory do 

18 let věku. 

Dětské členství skončí k poslednímu dni kalendářního roku ve kterém dovrší člen 

15 let věku. Dětské členství bude transformováno na Juniorské členství, jestliže 

člen nejpozději k poslednímu dni trvání Dětského členství doplatí rozdíl mezi 

uhrazeným vstupním členským příspěvkem pro Dětské členství a vstupním 

členským příspěvkem pro Juniorské členství. 

Juniorské členství skončí k poslednímu dni kalendářního roku ve kterém dovrší 

člen 18 let věku. Juniorské členství bude transformováno na Osobní členství nebo 

Osobní přidružené členství, jestliže člen nejpozději k poslednímu dni trvání 

Juniorského členství doplatí rozdíl mezi uhrazeným vstupním členským 

příspěvkem pro Juniorské členství a vstupním členským příspěvkem pro Osobní 

členství nebo Osobní přidružené členství. 
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S tímto členstvím je spojen vstupní členský příspěvek, roční členský příspěvek a 

roční poplatek za členství České golfové federaci, členství v České golfové 

federaci a oprávnění plně využívat všech výhod spojených s domovským hřištěm 

klubu. 

Na základě rozhodnutí výboru klubu může být uchazeči o členství nebo členovi při 

transformaci na Juniorské členství či na Osobní členství nebo Osobní přidružené 

členství snížena výše vstupního členského příspěvku pro příslušný druh členství, a 

to v případě, kdy 

- člen působí v klubové reprezentaci, 

- člen dosáhne handicapu menšího než 4, nebo 

- stane-li se člen mistrem klubu. 

Základní podmínka pro kladné rozhodnutí výboru o snížení vstupního členského 

příspěvku je členství v klubu trvající minimálně 3 roky. 

4.2. V klubu mohou působit i další fyzické osoby, které mohou mít klubem přiznaný statut 

obdobný statutu člena klubu: 

a) Osobní roční členství – fyzická osoba může na dobu určitou 1 roku (s možností 

opakování) získat po uhrazení 2,5 násobku ročního členského příspěvku práva a 

povinnosti shodná s právy a povinnostmi člena klubu s Osobním členstvím. 

Fyzická osoba s Osobním ročním členstvím se nestává členem klubu, nemá právo 

se zúčastňovat valných hromad klubu a hlasovat na nich.  

S tímto členstvím je spojeno členství v České golfové federaci a oprávnění plně 

využívat všech výhod spojených s domovským hřištěm klubu. 

Osobní roční členství není převoditelné na jinou osobu. 

O vzniku osobního ročního členství rozhoduje výbor. Při přijetí se postupuje 

obdobně jako při přijetí řádného člena klubu. 

b) Čestné členství – výbor může fyzické osobě z důvodu hodných zvláštního zřetele 

udělit statut čestného člena klubu. Čestný člen klubu není povinen hradit klubu 

žádné poplatky. 

Fyzická osoba s Čestným členstvím se nestává členem klubu, má právo se 

zúčastňovat valných hromad klubu, avšak nemá právo na nich hlasovat.  

S tímto členstvím je spojeno členství v České golfové federaci a oprávnění plně 

využívat všech výhod spojených s domovským hřištěm klubu. 

Čestné členství není převoditelné na jinou osobu. 

O vzniku Čestného členství rozhoduje výbor. Při přijetí se postupuje obdobně jako 

při přijetí řádného člena klubu. Při zániku Čestného členství platí obdobně pravidla 

jako při zániku členství v klubu. 

5. Zánik členství 

5.1. Členství v klubu zaniká: 

a) písemným vystoupením z klubu, 

b) vyloučením z klubu, 

c) neuhrazením ročního členského příspěvku, 
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d) nedoplacením rozdílu mezi vstupním členským příspěvkem nového druhu členství 

a stávajícího druhu členství dle těchto zásad při transformaci dosavadního druhu 

členství na jiný druh členství ani v dodatečné lhůtě stanovené výborem, 

e) smrtí, 

f) převodem členství na jinou fyzickou osobu, která je potomkem člena klubu v řadě 

přímé. 

5.2. Každý člen má právo z klubu vystoupit na základě písemného oznámení. Členství v 

klubu zaniká okamžikem doručení písemného oznámení o vystoupení klubu. 

5.3. Výbor může člena z klubu vyloučit, pokud člen klubu i přes písemné upozornění 

porušuje stanovy klubu, provozní řád golfového hřiště, zásady sportovní a golfové 

etiky, usnesení valné hromady klubu nebo usnesení výboru klubu. 

5.4. Výbor člena z klubu vyloučí, pokud je člen v prodlení s úhradou ročního členského 

příspěvku déle než 30 dní.  

5.5. Rozhodnutí o vyloučení z klubu se doručuje členovi klubu. Považuje-li člen klubu 

rozhodnutí výboru o vyloučení z klubu za nezákonné nebo odporující stanovám, může 

se do 15 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno, odvolat k revizní a kontrolní komisi a  

požádat o určení, zda je takové rozhodnutí v souladu se zákonem a stanovami klubu. 

Revizní a kontrolní komise rozhodne o odvolání do tří měsíců ode dne jeho doručení. 

Revizní a kontrolní komise rozhodnutí výboru o vyloučení člena z klubu buďto 

potvrdí nebo zruší. Rozhodnutí o vyloučení z klubu nabývá účinnosti uplynutím lhůty 

pro podání odvolání (pokud člen svého práva odvolání nevyužil) nebo v případě 

včasně podaného odvolání dnem, kdy revizní a kontrolní komise potvrdila rozhodnutí 

výboru o vyloučení. 

5.6. V případě, že členství v klubu zanikne z jakéhokoliv důvodu, nemá ten, jehož členství 

zaniklo, právo na vrácení uhrazených členských příspěvků. 

6. Převod členství 

6.1. Člen klubu může převést své členství na jinou fyzickou osobu, která je jeho potomkem 

v řadě přímé. 

6.2. Stávající člen klubu je povinen písemně požádat o převod členství v klubu, které 

adresuje k rukám prezidenta klubu. 

6.3. Žádost musí obsahovat identifikaci potomkem člena klubu v řadě přímé, který se má 

stát novým členem klubu namísto stávajícího člena klubu. Přílohou žádosti musí být 

vyplněná přihláška potomka člena klubu v řadě přímé, která musí obsahovat 

náležitosti dle stanov klubu a těchto zásad. 

6.4. O schválení převodu členství v klubu rozhoduje výbor klubu. 

6.5. Na převod členství v klubu není právní nárok. Rozhodnutí výboru o schválení či 

neschválení převodu členství v klubu se doručuje stávajícímu členu klubu a potomkovi 

člena klubu v řadě přímé. 

6.6. V případě schválení převodu členství se potomek člena klubu v řadě přímé stává 

členem klubu dnem rozhodnutí výboru o schválení převodu členství a současně tohoto 

dne zaniká členství v klubu stávajícího člena klubu. V případě převodu členství v 

klubu nový člen klubu nehradí vstupní členský příspěvek. 
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7. Splatnost ročních členských příspěvků 

7.1. Povinnost hradit roční členský příspěvek vzniká v kalendářním roce následujícím po 

vzniku členství v klubu. 

7.2. Roční členské příspěvky se hradí ve dvou splátkách: 

a) záloha, která je splatná do 31. ledna příslušného kalendářního roku; 

b) doplatek, který je splatný do 31. května příslušného kalendářního roku ve výši 

odpovídající do ročního členského příspěvku podle dané kategorie členství 

schváleného výborem klubu. 

7.3. Výše zálohy činí: 

a) Osobní členství    3.000,- Kč 

b) Osobní přidružené členství 3.000,- Kč 

c) Seniorské členství   1.000,- Kč 

d) Dětské a Juniorské členství  1.000,- Kč 

7.4. Jestliže člen klubu neuhradí zálohu nebo doplatek ročního členského příspěvku 

v termínu splatnosti, bude klub účtovat jako penále 50 % zálohy nebo doplatku za 

pozdní úhradu zálohy nebo doplatku. 

7.5. Člen klubu může z důvodu dlouhodobé nemoci doložené lékařským potvrzením nebo 

z důvodu dlouhodobého pobytu v zahraničí (nejdéle na dobu 3 let) požádat výbor 

nejpozději do 30. dubna příslušného kalendářního roku o odpuštění úhrady ročního 

členského příspěvku. Jestliže výbor jeho žádosti vyhoví, hradí člen klubu v příslušném 

kalendářním roce udržovací poplatek, který odpovídá 10 % schváleného ročního 

členského příspěvku pro daný kalendářní rok. Udržovací poplatek je splatný do 31. 

května příslušného kalendářního roku. 

7.6. Jako rozhodné datum příslušné kategorie členství pro určení výše ročního členského 

příspěvku je stanoven 1. leden příslušného kalendářního roku. 

V Ostravě dne 12. března 2012 


