
    V Praze dne 19. prosince 2022 

Pozvánka na valnou hromadu spolku  
Profesionální golfová asociace hráčů a učitelů golfu v ČR,  

IČ: 649 33 814, se sídlem Klimentská 1652/36, Nové Město, 110 00 Praha 1 

Vážení členové, 

dovoluji si Vás >mto pozvat na výroční shromáždění spolku Profesionální golfové asociace hráčů a 
učitelů golfu v ČR z.s. 

Valná hromada spolku Profesionální golfová asociace hráčů a učitelů golfu v ČR, IČ: 649 33 814, se 
sídlem Klimentská 1652/36, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze pod sp. zn. L 63423, se bude konat dne 21. 1. 2023 v 10:00 hodin na 
adrese Grussova 1274/6, 152 00 Praha 5-Barrandov.  

Upozorňujeme, že v důsledku přítomnosZ nedostatečného počtu členů na valné hromadě konané 
v roce 2022, kdy nemohlo dojít k volbě nového představenstva, se bude nové představenstvo na další 
čtyřleté funkční období volit na valné hromadě v roce 2023. Zároveň Vás >mto vyzýváme k ohlášení 
Vaší případné kandidatury. 

Předpokládaný časový harmonogram: 
10:00 – 10:30 Registrace 
10:30 – 17:00 Valná Hromada 

Informace: 
Místo konání: Komunitní centrum v kostele Krista Spasitele  
Adresa: Grussova 1274/6, 152 00 Praha 5-Barrandov 
Parkování: bezplatné parkoviště na místě (modrá zóna zdarma o víkendu před budovou) 
Stravování: občerstvení pro účastníky zdarma 
Dress code: business formal (oblek a kravata) 

Svou účast potvrďte obratem na sekretariát spolku na e-mail pga@pga.cz. 

Upozorňujeme, že v případě Vaší neúčasZ je nutná řádná omluva. Neomluvení členové budou 
vystaveni disciplinárnímu řízení. 

Těšíme se na shledání s Vámi,  

s přátelským pozdravem, 

za představenstvo Profesionální golfové asociace hráčů a učitelů golfu v ČR z.s., 

 
Roman Svoboda       
Prezident spolku PGA of Czech Republic  



Program valné hromady bude následující:  

1) Přivítání prezidenta spolku PGA Česká republika Romana Svobody 

2) Zahájení valné hromady – ověření usnášeníschopnosa 

3) Volba orgánů valné hromady (předsedy valné hromady, mandátové a návrhové komise)  

4) Schválení programu valné hromady 

5) Zpráva o činnosa představenstva za rok 2022  

6) Zpráva o hospodaření a stavu financí za rok 2022  

7) Zpráva STK za rok 2022 

8) Zpráva Disciplinární komise za rok 2022 

9) Zpráva Vzdělávací a metodické komise za rok 2022, plány na rok 2023  

10) Zpráva PGAC Service Markeang s.r.o. za rok 2022, plány na rok 2023 

11) Zpráva Komise pro média a markeang za rok 2022, plány na rok 2023  

12) Návrh a schválení rozpočtu pro rok 2023 

13) Udělení diplomů absolventům vzdělávacího systému PGAC 

14) Ocenění členů PGAC za rok 2022 

15) Návrh na změnu stanov spolku Profesionální golfová asociace hráčů a učitelů golfu v ČR 

Navrhované změny stanov, které jsou předkládány představenstvem: 

(i) v článku V. Orgány PGAC, se mění bod. 1, Valná hromada, kdy dojde k odstranění 
třeEho odstavce tohoto bodu, kdy bod. 1, Valná hromada nově zní takto: 

1. Valná hromada 

Valná hromada všech členů je vrcholným orgánem spolku PGAC. Valná hromada se 
schází alespoň 1x do roka a rozhoduje o všech zásadních otázkách spolku, které 
nespadají do působnosP jiného orgánu spolku, zejména volí ostatní orgány PGAC, 
rozhoduje o změně stanov apod. K platnosP rozhodnuE valné hromady členů PGAC je 
třeba souhlasných hlasů nadpoloviční většiny přítomných členů s hlasovacím právem 
za podmínky přítomnosP 1/3 všech členů PGAC s hlasovacím právem. Člen PGAC se 
nemůže nechat zastoupit na Valné hromadě na základě plné moci. Valná hromada 
rozhoduje o výši členského příspěvku člena spolku pro nadcházející rok na základě 
návrhu představenstva. 

Není-li valná hromada usnášeníschopná, a to ani po uplynuE 30 minut od doby na 
kterou byla svolána, je valná hromada ukončena. V takovém případě se koná 
náhradní valná hromada bezprostředně poté. Náhradní valná hromada je 
usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. Program náhradní valné 



hromady je shodný s programem původní řádné valné hromady a rozhoduje prostou 
většinou hlasů přítomných členů. 

(ii) v článku V. Orgány PGAC, se mění bod. 2, Prezident, který nově zní takto: 

2. Prezident 

Prezidentem může být zvolen pouze člen PGAC. Prezident řídí činnost PGAC, předsedá 
valné hromadě PGAC a jako člen statutárního orgánu zastupuje samostatně PGAC při 
jednání navenek se všemi subjekty. Prezident dále podává zprávy o činnosP PGAC 
valné hromadě, stejně tak jako o své činnosP. Volební období prezidenta jsou 4 roky. 
Ke zvoleni je zapotřebí nadpoloviční většina hlasů přítomných členů na valné hromadě 
při účasP minimálně jedné třePny všech členů PGAC s hlasovacím právem, popř. 
nadpoloviční většina hlasů přítomných členů na náhradní valné hromadě. 

Do působnosP prezidenta náleží zastupování PGAC navenek; jednání s nejvyššími 
orgány České golfové federace a nadnárodními celky (např. CPG), kdy pro shora 
uvedená jednání si prezident může zvolit zástupce. Prezident rozhoduje o výdajích na 
reprezentaci spolku do částky 100.000,- Kč za kalendářní rok. 

(iii) článek VII. Prodloužení funkčního období funkcionářů, který nově zní takto: 

V případě nemožnosP volby nových funkcionářů po uplynuE volebního období se 
volební období stávajících funkcionářů prodlužuje do zvolení nového představenstva. 

(iv) článek IX. Závěrečná ustanovení, který nově zní takto: 

Toto úplné znění stanov bylo schváleno valnou hromadou dne 21. 1. 2023. 

16) Návrh na změnu volebního řádu spolku Profesionální golfová asociace hráčů a učitelů golfu 
v ČR 

Navrhované změny volebního řádu, které jsou předkládány představenstvem: 

(i) článek I. Společná ustanovení, který nově zní takto: 

Podle tohoto volebního řádu je valnou hromadou PGAC volen prezident PGAC, 
viceprezident PGAC, všichni ostatní členové představenstva PGAC a čestný prezident 
PGAC (dále též „funkcionáři"). 



Valná hromada je ve smyslu stanov spolku usnášeníschopná k volbě funkcionářů, je-li 
přítomna alespoň jedna třePna členů PGAC. Nesejde-li se potřebné množství členů 
spolku, tedy v případě konání náhradní valné hromady, je tato usnášeníschopná 
k volbě funkcionářů bez ohledu na počet přítomných členů. Každý člen PGAC má jeden 
hlas. Volba funkcionářů probíhá neveřejným způsobem prostřednictvím hlasovacích 
lístků. 

Volbu technicky zajišťuje, hlasovací lístky připravuje a hlasy sčítá tříčlenná volební 
komise, jež je volena valnou hromadou, a to nadpoloviční většinou hlasů přítomných 
členů a veřejným způsobem – aklamací. 

Výsledky voleb vyhlásí člen volební komise ihned po ukončení sčítání hlasů. 

Ve všech ostatních procedurálních záležitostech, které se mohou v průběhu voleb 
vyskytnout, a které nejsou výslovně řešeny Emto volebním řádem, rozhodne valná 
hromada, a to nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů a veřejným způsobem – 
aklamací. Stejným způsobem rozhodne valná hromada s definiPvní platnosE o 
platnosP či neplatnosP hlasovacího lístku, který volební komise označila za neplatný. 

17) Schválení programu průběhu voleb členů představenstva PGAC 

18) Volba prezidenta PGAC na období 2023 – 2026 

19) Volba viceprezidenta PGAC na období 2023 – 2026 

20) Volba programového ředitele a ředitele pro media, komunikaci a markeang PGAC na 
období 2023 – 2026 

21) Volba ředitele vzdělávání PGAC na období 2023 – 2026 

22) Volba hospodáře a ředitele STK PGAC na období 2023 – 2026 

23) Předání volebního období 

24) Diskuze a různé 

25) Závěr valné hromady – návrh a schválení usnesení 

 
Roman Svoboda       
Prezident spolku PGA of Czech Republic    


