
 
 
  Počet 

Přítomni: JUDr. J.Kovář , Ing. J.Sedláček, Pan J.Černý, Ing.M.Kučerka, 
Ing. M.Hlaváč,Ing.R.Varta,Ing.O.Res                                          
 
 

     7 

Přizvání:                                                                                                                  
                                                                  

Ing.J.Neštický      1 
 

 
1.Kontrola úkolů, různé:  
 

 
1.1. Administrativní úkoly z VH GCA: Požadované doklady byly podepsány a předány advokátní kanceláři k registraci. 
 
1.2. Družstva GCA byla přihlášena do soutěží ČGF v roce 2016. 

 
1.3. SR GCA pověřuje sekretáře GCA prověřením platnosti pojištění SR u ČP. 

 
1.4. SR GCA pověřuje Ing.J.Sedláčka ve spolupráci se slečnou Foretovou prověřením a doplněním smlouvy o 

pojištění reprezentantů GCA. 
 

1.5. Zasedání SR GCA se zúčastnil pan Neštický, který přednesl návrhy na zlepšení fungování klubového života dále 
navrhl navýšit rozpočet pro družstva seniorů a upravit Směrnici č.1/2009 o bod týkající se seniorské kategorie. 

 
Návrh: Ing. J.Neštický -  navrhl upravit Směrnici č.1/2009 o bod týkající se seniorské kategorie. 

- za 1-5 místo: startovné +příspěvek na dopravu+ubytování +cvičné kolo fee max.5.000,-Kč. 
- za 6-10 místo: startovné +cvičné kolo max.2.000,-Kč.¨ 

SR GCA jednohlasně schválila doplnění směrnice o proplácení nákladů tj. u turnajů Mezinárodních a kategorie                 
Senior Tour. Ing.J.Sedláček je pověřen SR GCA doplněním Směrnice a upřesněním turnajů, kterých se proplácení  
týká. 
 
Návrh: Ing.J.Neštický - navrhuje upravit Stanovy GCA Čl.II.3 Poslání a cíle ,,Sportovní činnost koordinovat s činností 
ČGF, České PGA a ČSGA a v širším měřítku spolupracovat s ostatními golfovým subjekty v tuzemsku zahraničí“. 
 
Odpověď: JUDr.J.Kovář - ČSGA je členem ČGF tímto je otázka úpravy Stanov vyřešena. 
 
Návrh: Ing.J.Neštický navrhuje zakoupení Golfového simulátoru z rozpočtu GCA za cca 500.000 Kč. Simulátor by byl 
umístěn v prostorách Golfhotelu Austerlitz. 
 
Odpověď: JUDr.J.Kovář připomněl, že SR nemůže rozhodovat o tak vysokých výdajích z rozpočtu GCA toto přísluší VH 
GCA a také není možné investovat prostředky klubu do přístroje, který by měl být umístěn v objektu, který nevlastní 
klub. Dále je třeba zvážit provozní náklady + náklady na obsluhu a servis. 
 

Odpověď: Ing.M.Hlaváč informoval o připravované výstavbě zázemí a kanceláří GIA u Driving range, kde by měl být 
umístěn i Golfový simulátor, který bude k dispozici všem hráčům. 
 
1.6. SR GCA projednala se zástupcem Golfhotelu Austerlitz připomínku z VH GCA týkající se zveřejnění termínů, kdy 

bude klubovna GCA využívaná k jiným účelům než pro členy GCA. Zástupce Golfhotelu Austerlitz informoval SR, 
že bude na svých stránkách průběžně aktualizovat informace o uzavření klubovny. 

 
1.7. SR GCA se zabývala žádostí Vojtěcha Kostelky o prominutí vstupního poplatku 10 000,-Kč za Studentské čl.             

SR bohužel nemůže dle Stanov GCA čl.VI. žádosti vyhovět. 
 

1.8. SR GCA ze zabývala žádostí společnosti Nera o možnosti platit pro rok 2016 udržovací poplatek. SR žádosti 
nevyhovuje, jelikož dle Stanov GCA možnost platit udržovací poplatek u firemního členství neexistuje. 
 

1.9. SR GCA se zabývala žádostí pana Lukáše Nováka o možnostech získání doporučení klubu k získání trenérské 
licence trenéra golfu 3.třídy. SR GCA žádosti nevyhovuje jelikož GCA spolupracuje s trenéry PGA. 
 

1.10. Zástupce majitele hřiště Ing.M.Hlaváč se omluvil členům SR GCA a členům GCA, že na VH GCA podal chybnou 
informaci týkající se voucheru na volný vstup pro hosty členů GCA v sezóně 2016. 

             GIA vouchery v letošním roce pro členy GCA poskytovat nebude. 
 
1.11. SR GCA  jednohlasně schválila předsedou STK GCA Ing.R.Vartu a pana R.Nagye a pana A.Kavína členy STK GCA. 

 
 
1.12. SR GCA pověřila Ing.R.Vartu zajištěním cen do turnajů GCA u GOLF PROFI a dohodnutím termínů turnajů GCA 

s majitelem hřiště. 
 

           

 

 
 
 

             Zápis ze zasedání SR GCA č.3/2016 
ze dne 15.2.2016 

 



1.13. SR GCA pověřila sekretáře GCA zajištěním nové domény pro STK. 
 

1.14. Ing.R.Varta informoval o nových pravidlech golfu a změnách v úpravě HCP. 
 

1.15. SR GCA jednohlasně schválila kapitány reprezentačních týmů: 
 
A-Ing.J.Sedláček 
B-Ing.V.Kozáková 
MID-Ing.D.Kostelka 
Senioři- Ing.J.Neštický 
 
Celá struktura reprezentace bude zveřejněna na webu GCA. Sekretáři dodá strukturu Ing.J.Sedláček. 
 

1.16. SR GCA schválila udržovací poplatky členům do GCA: 
 
Jiří Novotný 
 
 
 

          
  

 

Termín příštího zasedání SR GCA:bude upřesněn                        

Místo: Golfhotel Austerlitz 

Zpracovala: M. Svobodová 

Dne:15.2.2016 

 

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

                                                                                         Prezident GCA JUDr. J.Kovář 

 

 

 

 

                

 
 


