
 

 
 
  Počet 

Přítomni: JUDr.J.Kovář,Ing.J.Sedláček, Ing.M.Hlaváč, Ing.O.Res, J.Černý, Ing.M.Wojnar                                                   
 
 

     6 

Omluveni:                                                              
Přizvání:                                                       

Ing.M.Kučerka      1 
     0 

 

Program jednání: 

 
1.Administrativní činnost: 
 
 

a.) Pokračují jednání v otázce právního poradenstvím z důvodu novelizace Stanov GCA z důvodu účinnosti nového   
             Občanského zákoníku. Dokumenty budou zpracovány na náklady GCA. Zajišťuje: Ing.J.Sedláček 
        

b.) Na minulém zasedání informoval prezident GCA SR o podmínkách pojištění zodpovědnosti statutárních orgánů, 
které musí mít uzavřena občanská sdružení. 

      SR GCA oslovila tři makléře z různých pojišťoven s požadavkem předložení nabídky pojištění. S oslovených   
      pojišťoven: Česká pojišťovna, Allinaz pojišťovna a Kooperativa předložila nabídku pouze Kooperativa ostatní 

             pojišťovny požadují provázanost i s pojištěním majetku. 
      Nabídka pojištění Kooperativa: Celkový limit pojistného plnění do výše 10 000 000,-Kč za pojistnou částku  
      30.017,-Kč (jedná se o roční pojistné pro celou SR GCA). 
      SR GCA jednohlasně odsouhlasila uzavření smlouvy s Kooperativou. 
      SR GCA pověřila sekretáře GCA dořešením smlouvy. 
 
c.) Ochranná známka: SR GCA pověřila Ing.M.Wojnara zajištěním rozšíření ochranné známky o nový logo typ –nové 

logo v patentové kanceláři. Platnost stávající ochranné známky končí v  roce 2015. 
 
d.) SR GCA schválila nový formulář na převod členství GCA. 

 
 

 
2. Různé: 

 
 

a.) SR GCA se zabývala stížností člena GCA pana Kuběny na činnost rozhodčího pana R.Nagy na klubovém turnaji. 
Po vyslechnutí stanoviska předsedy STK GCA Ing.Martina Wojanara, který byl na tomto klubovém turnaji 
přítomen, SR GCA souhlasí s postupem rozhodčích GCA. 
 

b.) Ing.J.Sedláček podal informace o výsledcích Extraligového týmu GCA. 
 

 
c.) Na základě požadavků některých členů GCA se SR GCA rozhodla uspořádat anketu mezi členy s otázkou:,,Máte 

zájem hrát klubové turnaje bez úpravy HCP s možností sestavení týmů i v jiném formátu (např. Texas scramble 
,Best Ball, Four Ball atd...)?" Hlasování bude probíhat do 30.6.2014.  
 
Průběžné výsledky hlasování: 
ANO-93 hlasů 
NE-40 hlasů 
NEŘEŠÍ-23 hlasů 

               
             Na základě průběžných výsledků se SR GCA rozhodla uspořádat turnaj Texas scramble s  možností sestavení           
             týmů dne 10.8.2014. 
 

d.) Kapitánka  týmu B Ing.V.Kozáková oslovila SR s nabídkou výukového programu pro začínající golfisty. Členové 
týmu B by uspořádali tzv. výukový turnaj  pro nové členy a členy s HCP nad 36.Kde by zábavnou formou 
přiblížili hráčům hru na Mistrovském hřišti. Dořešením nabídky je pověřena STK GCA  a GIA. 
 

e.) V rámci klubového turnaje GCA 14.9.2014 bude uspořádán turnaj o Pohár prezidenta GCA.  
 

 
f.) SR GCA řešila žádost V.Kotelky o příspěvek 5.000,-Kč na Mezinárodní mistrovství Slovinska amatérů. SR GCA 

odsouhlasila příspěvek na startovné dle Interní směrnice GCA 9/2009. 
 
 

           

 

 
 
 

             Zápis ze zasedání SR GCA č.5/2014 
ze dne 20.6.2014 

 



      g.)   Ing.O.Res informoval SR GCA o Mistrovství ČR seniorských družstev mužů a žen. 

 

 

3.Faktury: 

 

Austerlitz Golf-turnaje GCA 2x 

ČGF-karty ČGF 

 

 

 

 

Termín příštího zasedání SR GCA: 14.7.2014 v 9.00 hod.                          

Místo: Slavkov u Brna 

 

Dne:23.6.014 

Zpracovala: M.Svobodová 

Za SR GCA:                                                                      ……………………………………………… 

                                                                                   Prezident GCA JUDr.J.Kovář 
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