
Návrh doplnění stanov: 

Doplňuje se text v těchto odstavcích: 
 

2.1.2. Členem GCP se může stát každá fyzická nebo právnická osoba, která splní podmínky pro 
vznik členství, a to na základě písemné žádosti o přijetí do GCP, která se podává na 
příslušném formuláři GCP nebo na základě jiné skutečnosti dle odst. 2.1.1., přičemž žadatel o 
členství je povinen potvrdit, že se seznámil se stanovami GCP a že se je zavazuje bez výhrad 
dodržovat, dále je povinen udělit GCP souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu 
nezbytném pro evidenci v rámci GCP, ČGF a ČUS (nejsou-li osobní údaje člena zpracovávány 
na jiném právním základu). Žadatel o členství je povinen uhradit stanoveným způsobem 
vstupní členský poplatek a jiné poplatky spojené se členstvím. 

2.2.5. Člen GCP má povinnost platit členské příspěvky schválené VH GCP nebo SR GCP. 
2.2.6. Výši vstupních a členských příspěvků pro jednotlivé typy členství schvaluje na návrh SR GCP 

VH GCP, vyjma vstupních a členských příspěvků členství právnických osob, které sjednává SR 
GCP individuálně s žadatelem. VH GCP má právo návrh SR GCP dle svého rozhodnutí i změnit 
či upravit. V případě, že VH GCP z jakéhokoliv důvodu neschválí návrh SR GCP na stanovení 
členských příspěvků pro jednotlivé typy členství pro další kalendářní rok, platí pro další 
období bez dalšího stávající výše členských příspěvků pro jednotlivé typy členství. 

2.2.7. Řádná lhůtu splatnosti příspěvků je stanovena na každého 28.2. v daném roce. O výši a 
podmínkách splatnosti příspěvků musí SR GCP informovat členy vhodným způsobem 
minimálně vyvěšením v přístupných prostorech spolku a na webových stránkách GCP, 
případně e-mailovou korespondencí nejpozději 31.12. předešlého roku. Nabyde-li žadatel 
členství po 28.2., jsou vstupní poplatek a příspěvky splatné ke dni vzniku členství, není-li SR 
GCP určeno jinak.  

 
Mění se text v bodě tohoto odstavce: 

2.3.1. 
b) hrací členství (s platností od 1. 4. 2015) 

 hrací člen nemá hlasovací právo na VH GCP, nemůže volit ani být volen do orgánů 
GCP; 

 u původních řádných členů přijatých do GCP před 1. 4. 2015, kteří si platí snížené 
příspěvky, tj. hrací nebo udržovací poplatek, je možné, na základě rozhodnutí tohoto 
člena, vrátit se zpět k řádnému členství s tím, že je povinen uhradit v daném roce 
příspěvky dle příspěvkového řádu jako řádný člen, změnu na řádné členství lze dle 
tohoto bodu stanov provést nejpozději v roce 2020 u snížených bez zvláštního 
schválení VH 

 členské příspěvky zahrnují hrací poplatky za hru na hřišti a užívání tréninkových ploch 
GCP;  

 
Doplňuje se bod v tomto odstavci: 

2.3.1.  
f) Členství právnických osob („firemní členství“) 

 členem GCP je právnická osoba; 
 člen nemá hlasovací právo na VH GCP, nemůže volit ani být volen do orgánů GCP; 

 členské příspěvky zahrnují hrací poplatky za hru na hřišti pro stanovený počet 
fyzických osob, které jsou oprávněny právnickou osobou k čerpání hry na hřišti, 



užívání tréninkových ploch GCP, popřípadě k čerpání jiných benefitů podle rozsahu 
členských práv právnické osoby; 

 fyzické osoby oprávněné k čerpání benefitů firemního členství, členové právnické 
osoby nebo osoby, které se podílí na řízení právnické osoby nejsou členy GCP z titulu 
firemního členství; 

 členství trvá ode dne rozhodnutí SR GCP o přijetí člena a úhradě členského poplatku 
do 31.12. příslušného roku; 

 
Doplňuje se text v tomto bodě tohoto odstavce: 
2.4.1.   f) uplynutím doby u ročních členů a členství právnických osob k 31.12. příslušného roku; 
 


