
Stanovy 

§1 

Název, právní forma, sídlo 

1. Český svaz greenkeeperů z.s. - dále jen ČSG - je samosprávným a dobrovolným svazkem členů, kteří se v 
něm spolčují ve smyslu zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 
 

2. Spolek je právnickou osobou se sídlem Líšnice 53, 252 10 Mníšek pod Brdy, Praha - západ,  

3. Elektronickou adresou spolku  je e-mail: secretary@czgreen.com, oficiální webovou stránkou spolku  je 
www.czgreen.com.  

 

§2 

Účel a cíle 

1. Účelem ČSG je sdružování vlastních členů na základě jejich vztahu ke greenkeepingu jako specifickému 
povolání, vytvoření základny pro další vzdělávání a ochranu profesionálních zájmů svých členů. 
 

2. Cíle ČSG vycházejí z jeho účelu a uskutečňují se následující formou: 
- podpora a zvyšování úrovně greenkeepingu 
- podpora vzdělávání a informovanosti všech členů 
- ochrana profesionálních zájmů greenkeeperů 
- příprava a pořádání konferencí a seminářů včetně výroční konference ČSG 
- pravidelné vydávání odborného bulletinu a tisk příležitostných materiálů 
- shromažďování finančních prostředků pro účely ČSG 
- získávání, pronájem nebo prodej majetku a pozemků pro uskutečňování cílů ČSG 
- pořádání sportovních a společenských akcí pro své členy 
- uzavírání smluv o spolupráci se subjekty, pomáhajícími naplňovat cíle ČSG 
- účast ve spolcích a svazech, kde členství je přínosem pro činnost ČSG 

 

3.  Vedlejší hospodářská činnost ČSG: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského 
zákona. 

 

§3 

Členství 

1. Členem ČSG se může stát každá fyzická osoba, která  

a) se seznámila s účelem a cíli ČSG a projevila svobodnou vůli k jejich aktivnímu naplňování ve 
formě přihlášky člena ČSG  

b) splnila podmínky pro jednotlivý druh členství dle §3, odst. 2 těchto stanov  

c) byla za člena přijata usnesením výkonného výboru nebo výroční schůze 

 

2. Členství v ČSG je rozlišováno podle vztahu ke greenkeepingu na  

a) řádné členství – greenkeeper, headgreenkeeper, course manager a dále po zavedení certifikátů 
FEGGA držitelé těchto certifikátů ; mají aktivní volební právo, tj. volí kandidáty do orgánů ČSG a 
mají právo být do těchto orgánů voleni, 

b) přidružené členství – majitelé nebo  zaměstnanci golfových hřišť, výzkumní a pedagogičtí 
pracovníci; mají pasivní volební právo,  

c) obchodní členství – podnikatelé a zaměstnanci v golfovém obchodu a průmyslu; bez volebního 
práva,   

d) studentské členství - studenti středních a vysokých škol, účastníci dlouhodobých odborných kurzů 
greenkeepingu, platí pouze 50% ročního příspěvku, 

e) čestné členství - osoby, které se výraznou měrou zasloužili o rozvoj greenkeepingu, ochranu 
zájmů členů a naplňování cílů ČSG. O čestném členství rozhoduje na základě návrhu výkonného 
výboru výroční konference svým usnesením. Čestný člen nemá volební právo, může být zvolen do 
čestné funkce, pokud bude zřízena výroční konferencí ČSG, neplatí členský příspěvek 
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f) člen důchodce - osoba, která byla greenkeeperem  alespoň 15 let. Má aktivní volební právo. 
Neplatí členský příspěvek. 

 

3. Přihláška   člena ČSG musí být podána písemně výkonnému výboru ČSG. Musí obsahovat tyto 
náležitosti:  

a) jméno a příjmení  

b) rodné číslo a místo narození  

c) trvalé bydliště a adresu pro doručování písemností  

d) profesní životopis případně certifikát podle § 3, odst. 2 

e) doporučení dvou řádných členů ČSG  

f) písemné stvrzení souhlasu s kodexem etiky člena ČSG  

 

2. Výkonný výbor rozhoduje o přijetí  člena hlasováním při svém zasedání, nejbližším po doručení 
přihlášky. Usnesení výkonného výboru o přijetí musí být součástí zápisu z tohoto zasedání. Kandidáta 
na členství je sekretář ČSG povinen uvědomit o rozhodnutí výkonného výboru do 7mi dnů od rozhodnutí 
a vyzvat jej k úhradě ročního poplatku v příslušné výši na účet ČSG. Nebude-li úhrada provedena do 30ti 
dnů od odeslání této písemné výzvy, má se za to, že členství nikdy nevzniklo.  

 

3. Bude-li výroční konferencí provedena změna stanov, která zruší nebo omezí některé druhy členství, pak 
členové, kteří mají uhrazeny roční poplatky a tato změna se jich dotkne, zůstávají členy s původním 
rozsahem práv až do konce období, na které mají poplatky uhrazeny.  

 

4. Členství v ČSG může být ukončeno  

a) na základě písemné žádosti člena  

b) na základě úmrtí člena  

c) na základě usnesení výroční konference 

 

5. Zanikne-li členství v ČSG z výše uvedených důvodů, zaniká bez náhrady.  

 

§4 

Práva a povinnosti člena 

1. Člen spolku je povinen hradit roční poplatky ČSG.  

2. Výši ročních poplatků určuje na daný rok výkonný výbor svým usnesením, a to nejpozději do 30.11. 
předchozího roku.  

3. Výše ročních poplatků nesmí být vyšší než je 25% státem garantované minimální mzdy k datu usnesení 
o ročním poplatku pro následující rok.  

4. Roční poplatky jsou členové povinni uhradit nejpozději do dne konání výroční konference 
identifikovatelnou platbou na účet spolku nebo hotově sekretáři spolku nebo jím pověřené osobě; 
v takovém případě musí člen obdržet písemné potvrzení o provedené úhradě. 

5. Ten, kdo se stane členem ČSG v daném roce, hradí poměrnou část ročního poplatku, vypočtenou za 
období, které zahrnuje měsíc podání přihlášky za člena ČSG.  

6. Člen, který vystoupí nebo je vyloučen z ČSG v průběhu roku, nemá nárok na vrácení ročního poplatku 
ani jeho poměrné části. To se týká i člena, kterému je usnesením výroční konference změněn druh 
členství.  

7. Člen spolku má právo na bezplatné zasílání tiskovin ČSG a účast na akcích pořádaných spolkem. 

8. Člen spolku je povinen aktualizovat v databázi členů, která je vedena sekretářem spolku , své kontaktní 
údaje. Doručovací adresou je pouze ta adresa, kterou člen uvedl jako poslední. 

 

 

 

 



§5 

Orgány ČSG 

Orgány ČSG jsou 

 výroční konference  

 výkonný výbor  

 dozorčí rada  

 čestný předseda  

§6 

Výroční konference 

1. Výroční konferenci je povinen svolat výkonný výbor nejpozději do 28.února běžného roku. 
Svým usnesením je povinen určit datum, místo konání a program výroční konference nejpozději 2 
měsíce před jejím konáním a zároveň oznámit tyto skutečnosti  nejpozději 1 měsíc předem na webových 
stránkách spolku (www.czgreen.com) a v magazínu spolku (GREEN), je-li vydáván. 

2. Výroční konference je usnášeníschopná, zúčastní-li se jí alespoň 25% řádných členů.  

3. Nesejde-li se alespoň 25% řádných členů, určí shromáždění řádní členové na místě svým usnesením 
datum a místo konání náhradní výroční konference, která se musí konat nejdéle do 10 dnů. Náhradní 
výroční konference je vždy usnášení schopná. 

4. Výroční konferenci nebo náhradní výroční konferenci řídí předseda výkonného výboru nebo jím 
pověřený člen ČSG.  

5. Program výroční konference musí obsahovat  

o informaci o usnášeníschopnosti konference a přehled přítomných platných hlasů  

o volbu sčitatele nebo sčitatelů platných hlasů  

o hlasování o programu výroční konference a jeho doplnění  

o výroční zprávu o činnosti ČSG  

o zprávu dozorčí rady o roční závěrce a kárných řízeních  

o volbu výkonného výboru a dozorčí rady (uplynulo-li volební období)  

o diskuzi členů  

6. Na základě požadavku alespoň 25% řádných členů ČSG je výkonný výbor povinen svolat mimořádnou 
konferenci, a to nejpozději do 2 měsíců od prokazatelného doručení písemné žádosti, která musí 
obsahovat také navržený program mimořádné konference.  

7. Mimořádná konference je usnášeníschopná, je-li přítomno alespoň 50% řádných členů ČSG. V případě, 
že je přítomno méně řádných členů ČSG, konference je bez náhrady zrušena.  

8. Výroční konference, náhradní výroční konference i mimořádná konference volí prostou většinou hlasů 
přítomných řádných členů ČSG. Pro hlasování není možné zmocnit jiného člena.  

9. Je-li příslušná konference usnášeníschopná v souladu s výše uvedenými ustanoveními, má právo 
hlasovat o:  

o řádné volbě výkonného výboru a dozorčí rady  

o odvolání člena výkonného výboru a dozorčí rady  

o volbě nového člena výkonného výboru nebo dozorčí rady  

o změně stanov nebo etického kodexu ČSG  

o udělení čestného členství  

o vyloučení člena  

o schválení výroční zprávy nebo jejím odmítnutí  

o schválení zprávy dozorčí rady a účetní závěrce nebo jejím odmítnout  

10. Nepřijme-li výroční konference výroční zprávu o činnosti nebo neschválí-li účetní závěrku, aniž by byl 
určen výkonnému výboru nebo dozorčí radě termín k projednání přepracované zprávy nebo účetní 
závěrky, má se za to, že jsou tyto orgány odvolány a konference musí zvolit neprodleně nové orgány 
ČSG.  

11. Účetní závěrka musí být schválena, je-li výrok auditora bez výhrad.  

§7 

http://www.czgreen.com/


Výkonný výbor 

1. Výkonný výbor je nejvyšším orgánem ČSG mezi výročními konferencemi. Výkonný výbor má 5 členů, 
kteří jsou voleni tajnou volbou na výroční konferenci ČSG.  

2. Volební období trvá 4 roky.  

3. Na svém prvním zasedání, které svolává sekretář ČSG nejpozději do 10 ti dnů od zvolení výkonného 
výboru písemnou pozvánkou, volí členové výboru ze svých řad výkonného předsedu, který je zároveň 
výkonným předsedou ČSG. Výkonný předseda je statutárním orgánem ČSG. Statutární orgán má  1 
člena. Výkonný předseda zastupuje ČSG ve všech záležitostech samostatně. Ve svém jednání je vázán 
rozhodnutím výroční konference a výkonného výboru. Je oprávněn zplnomocnit v rozsahu svých 
pravomocí jiného člena výkonného výboru, ale pouze v době své nemoci nebo dlouhodobé 
nepřítomnosti. K běžným administrativním úkonům je oprávněn zplnomocnit sekretáře ČSG.  

4. Výkonný předseda je nejpozději do 1 měsíce od svého zvolení povinen jmenovat sekretáře ČSG, kterým 
nemusí být člen výkonného výboru ani ČSG, ale musí písemně potvrdit svůj souhlas se jmenováním. 
Sekretář ČSG může být placenou funkcí. O výši odměny rozhoduje výkonný výbor svým usnesením na 
základě rozpočtových možností ČSG. Sekretář vede databázi členů, majetku a finančních prostředků 
ČSG. Zabezpečuje vydávání tiskovin a pořádání akcí ČSG.  

5. Výkonný výbor se schází nejméně 1 x za dva měsíce na základě pozvánky, která musí obsahovat místo 
a datum konání a program zasedání. Pozvánka musí být prokazatelně odeslána sekretářem ČSG 
nejméně 7 dní před konáním zasedání. Usnese-li se tak výkonný výbor na svém prvním zasedání,  může 
mít pozvánka elektronickou formu.   

6. Výkonný výbor je usnášeníschopný, jsou-li přítomni alespoň 3 členové. Usnesení jsou schválena, 
hlasuje-li pro návrh nadpoloviční většina přítomných členů.  

7. Výkonný výbor je oprávněn navrhovat konferenci:  

o výroční zprávu o činnosti  

o účetní závěrku  

o vyloučení člena  

o udělení čestného členství  

8. Výkonný výbor je oprávněn přijmout rozhodnutí o:  

o výši ročních členských poplatků  

o výši poplatků za akce a tiskoviny ČSG  

o uzavření obchodních smluv s výjimkou nákupu, prodeje nebo pronájmu majetku a pozemků  

o změně druhu členství  

o kárných opatřeních  

o podpisových právech ČSG  

o odměně sekretáře ČSG  

9. Výkonný výbor je oprávněn přijmout rozhodnutí pouze po předchozím schválení dozorčí radou o:  

o ročním rozpočtu  

o nákupu, prodeji nebo pronájmu majetku a pozemků  

o vnitřních směrnicích ČSG  

10. Ze zasedání výkonného výboru je pořizován písemný zápis. Rozhodnutí výkonného výboru jsou platná 
pouze ve formě písemného a číslovaného usnesení.  

11. Výkonný výbor může přijmout organizační a provozní řád ČSG, který musí být do konání nejbližší 
výroční konference schválen dozorčí radou ČSG a na výroční konferenci znovu projednán a schválen.  

12. Klesne-.li počet členů výkonného výboru pod hranici usnášeníschopnosti ve lhůtě delší než 6 měsíců do 
konání řádné výroční konference, jsou zbývající členové výkonného výboru povinni nejpozději do 
jednoho měsíce po zjištění této skutečnosti svolat mimořádnou  konferenci. V případě odstoupení všech 
členů výkonného výboru svolává za stejných podmínek mimořádnou konferenci sekretář ČSG. 

13. Takto svolaná mimořádná konference je usnášeníschopná, je-li přítomno alespoň 25% řádných členů 
ČSG k datu jejího konání. Jediným programovým bodem této mimořádné konference může být pouze 
doplnění výkonného výboru na stanovený počet  tajnou volbou příslušného počtu nových členů. 

 

§8 

Dozorčí rada 



1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem ČSG mezi výročními konferencemi. Dozorčí rada má 3 členy, kteří 
jsou voleni tajnou volbou na výroční konferenci ČSG. Volba se uskutečňuje, s výjimkou roku 2010 vždy na 
2. výroční konferenci po výroční konferenci, která zvolila výkonný výbor.  

2. Volební období trvá 4 roky, pro dozorčí radu zvolenou v roce 2010 pak 2 roky.  

3. Na svém prvním zasedání, které svolává sekretář ČSG nejpozději do 10 ti dnů od zvolení dozorčí rady 
písemnou pozvánkou, volí členové rady ze svých řad předsedu dozorčí rady.  

4. Dozorčí rada se schází nejméně 1 x za čtyři měsíce na základě pozvánky, která musí obsahovat místo a 
datum konání a program zasedání. Pozvánka musí být prokazatelně odeslána tajemníkem ČSG nejméně 
7 dní před konáním zasedání. Pozvánka může mít, dohodnou-li se tak členové dozorčí rady na svém 
prvním zasedání, elektronickou podobu. 

5. Dozorčí rada je usnášení schopná, jsou-li přítomni alespoň 2 členové. Usnesení jsou schválena, hlasuje-li 
pro návrh nadpoloviční většina přítomných členů.  

6. Dozorčí rada je oprávněna navrhovat konferenci:  

o zprávu o činnosti dozorčí rady a účetní závěrce  

o způsob rozdělení zisku nebo úhrady ztráty ČSG  

o vyloučení člena  

7. Dozorčí rada je oprávněna na základě návrhu výkonného výboru rozhodnout o:  

o rozpočtu  

o nákupu, prodeji a pronájmu majetku a pozemků  

o vnitřních směrnicích ČSG  

8. Ze zasedání dozorčí rady je pořizován písemný zápis. Rozhodnutí dozorčí rady jsou platná pouze ve 
formě písemného a číslovaného usnesení.  

9. Klesne-.li počet členů dozorčí rady pod hranici usnášeníschopnosti ve lhůtě delší než 6 měsíců do konání 
řádné výroční konference, je výkonný výbor povinen nejpozději do jednoho měsíce po zjištění této 
skutečnosti svolat mimořádnou konferenci.  

10. Takto svolaná mimořádná konference je usnášeníschopná, je-li přítomno alespoň 25% řádných členů 
ČSG k datu jejího konání. Jediným programovým bodem této mimořádné konference může být pouze 
doplnění dozorčí rady na stanovený počet  tajnou volbou příslušného počtu nových členů 

 

§9 

Čestný předseda 

1. Návrh na jmenování čestným předsedou ČSG může podat pouze výkonný výbor výroční konferenci.  

2. Návrh výkonného výboru musí být schválen většinou přítomných řádných členů ČSG. 

3. Čestný předseda je oprávněn:  

o zúčastnit se zasedání výkonného výboru a dozorčí rady bez práva hlasovat  

o zúčastnit se výroční konference s hlasovacím právem v rozsahu řádného členství  

4. Čestný předseda je osvobozen od všech poplatků spojených s členstvím v ČSG.  

5. Čestný předseda může být zvolen členem výkonného výboru a dozorčí rady s právem hlasovat; jako 
člen výkonného výboru může být zvolen jeho členy výkonným předsedou ČSG; jako člen dozorčí rady 
může být zvolen jejím předsedou.  

§10 

Finanční hospodaření ČSG 

1. ČSG hospodaří na základě rozpočtu, který je vypracován výkonným výborem ČSG a schválen dozorčí 
radou. Všechny změny rozpočtu podléhají schválení dozorčí radou.  

2. ČSG má otevřený pouze jeden běžný účet u banky dle svého uvážení. Podpisové právo k účtu má 
současně výkonný předseda ČSG a další pověřený člen výkonného výboru nebo tajemník ČSG.  

3. S hotovými finančními prostředky hospodaří tajemník ČSG, výdaje hrazené v hotovosti podléhají 
schválení výkonným předsedou ČSG. Výkonný předseda ČSG může zmocnit člena výkonného výboru k 
zastupování své osoby, ale pouze v době nemoci nebo dlouhodobé nepřítomnosti.  

4. Sekretář  ČSG vede veškerou evidenci majetku a účetnictví ČSG. Spolupracuje s určeným auditorem 
účetnictví a navrhuje výkonnému výboru taková opatření, která by přispěla k průkaznosti účetnictví ČSG 
a úsporám hospodaření.  



5. Výkonný předseda a sekretář ČSG nesou hmotnou odpovědnost za hospodaření s finančními prostředky 
a majetkem spolku. Tato odpovědnost je nepřenosná s výjimkou doby, po kterou je k výkonu jedné či 
druhé funkce zmocněna jiná osoba platným právním úkonem.  

6. Hospodaření ČSG podléhá účetnímu auditu, jehož závěrečná zpráva musí být součástí projednávání 
výroční konference ČSG.  

7. Zdroji hospodaření ČSG jsou:  

o členské příspěvky  

o sponzorské příspěvky a dary  

o příjmy z prodeje publikací a pořádání seminářů  

o příjmy z reklamy v publikacích a při seminářích  

o příjmy z poradenské činnosti  

o příjmy z prodeje majetku  

8. Všechny příjmy z uvedených zdrojů mohou být použity pouze k zajištění činnosti ČSG.  

 

§11 

Kárné řízení 

1. Člen spolku je v případě podstatného poškození zájmů, pověsti ČSG nebo neuhrazení ročních příspěvků 
postižitelný. 
K posouzení závažnosti poškození zájmu nebo pověsti ČSG je vedeno dozorčí radou kárné řízení.  

2. Kárné řízení může být zahájeno pouze na základě písemné žádosti, předložené členem ČSG nebo 
výkonným výborem dozorčí radě.  

3. Dozorčí rada je povinna na svém nejbližším zasedání po přijetí žádosti zahájit kárné řízení. K posouzení 
míry poškození zájmů nebo pověsti ČSG je dozorčí rada oprávněna vyslechnout osoby dle svého 
uvážení, eventuálně posoudit písemné dokumenty, které se k předmětu kárného řízení vztahují.  

4. Dozorčí rada je povinna přijmout konečné usnesení v kárném řízení nejpozději do 6ti měsíců od přijetí 
žádosti. Své usnesení předkládá výkonné radě, která rozhoduje svým usnesením o uplatnění kárného 
opatření, kterým může být:  

o pozastavení práva na slevy na akce a tiskoviny ČSG  

o vyloučení člena z účasti na akcích ČSG  

o pozastavení výkonu všech práv člena ČSG zaručených stanovami  

o návrh na vyloučení z ČSG  

5. Proti usnesení výkonného výboru se člen může odvolat do 14 dnů od data jeho prokazatelného odeslání 
na adresu trvalého bydliště člena, evidovanou ČSG.  

6. Písemné odvolání člena projedná výkonný výbor na svém nejbližším zasedání a své předchozí usnesení 
buď potvrdí nebo odvolá. Usnesení o rozhodnutí ve věci odvolání člena je konečné.  

7. Členovi, který neuhradí k datu konání výroční konference členské poplatky je automaticky pozastaveno 
členství, až do jejich uhrazení. V případě, že neuhradí členské poplatky ani do data konání následující 
výroční konference, může výkonný výbor navrhnout jeho vyloučení z ČSG výroční konferenci bez 
projednání v dozorčí radě ČSG. 

§12 

Zánik ČSG 

1. ČSG může zaniknout pouze na základě rozhodnutí výroční nebo mimořádné konference.  

2. Rozhodnou-li se členové pro zánik ČSG, musí v usnesení o této skutečnosti jmenovat likvidátora ČSG, 
kterým může být pouze řádný člen ČSG.  

3. Likvidátor ČSG je povinnen nejpozději do 3 měsíců od rozhodnutí zajistit veškerý majetek a finanční 
prostředky ČSG, provést jejich inventuru a ve spolupráci se jmenovaným auditorem předložit řádným 
členům ČSG zprávu o majetku s návrhem na jeho rozdělení nebo úhradu případných závazků na 
mimořádné konferenci, kterou za tímto účelem musí v daném termínu svolat.  

4. Likvidátor odpovídá za rozdělení majetku nebo úhradu závazků v souladu s usnesením členské 
konference. Po likvidaci majetku a finančních prostředků ČSG způsobem, uvedeným v usnesení, 
oznámí datum zániku ČSG Ministerstvu vnitra ČR. Do data zániku je likvidátor hmotně odpovědný za 
škody, které by případně vznikly členům spolku v důsledku úkonů, učiněných v rozporu s usnesením 
členské konference.  



§13 

Etický kodex člena ČSG 

Podáním členské přihlášky se uchazeč o členství v Českém svazu greenkeeperů dobrovolně zavazuje, že bude-li 
přijat za člena, bude dodržovat tato ustanovení etického kodexu: 

1. Dodržovat úroveň osobního chování tak, aby prospíval profesi greenkeepera a zaměstnance golfových 
hřišť.  

2. Přistupovat ke svým pracovním povinnostem tak, aby přispíval k dobré pověsti profese i Českého svazu 
greenkeeperů.  

3. Rozšiřovat při každé příležitosti své odborné znalosti pro vlastní zdokonalení i pro dobro profese.  

4. Dodržovat v každodenní práci všechny zásady pro kvalitní provoz a údržbu golfového hřiště ke 
spokojenosti jeho uživatelů.  

5. Dodržovat nejvyšší úroveň osobní čestnosti k jiným greenkeeperům a zaměstnancům golfových hřišť a 
pokud to bude možné, pomáhat jim.  

6. Přijmout místo pouze tam, kde je prokazatelně volné, nikdy na úkor jiného greenkeepera nebo 
zaměstnance golfového hřiště. Zdržet se takového jednání a chování, které by poškodilo pověst jiného 
greenkeepera nebo zaměstnance golfového hřiště.  

7. Vystavit potvrzení jakéhokoli druhu pouze na základě osobní zkušenosti a osobní záruky za danou věc.  

8. Zdržet se přijímání úplatků, které by mohly ovlivnit rozhodnutí ve prospěch úplatkáře a za žádných 
okolností nezneužít Český svaz greenkeeperů, profesi a golfový průmysl.  

9. Podporovat ze všech sil ČSG ve styku s veřejností a propagovat poslání a cíle ČSG.  

10. Podat zprávu výkonnému výboru ČSG v případě porušení tohoto kodexu kterýmkoli ze členů. 
 

 


