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Výroční zpráva prezidenta GCA za rok 2013 pro členskou schůzi GCA dne 10. 2. 2014 

 

Vážené dámy, vážení pánové, 

  dovolte mi, abych Vás přivítal na členské schůzi Golf Clubu Austerlitz a popřál Vám všem 

do nového roku a nové golfové sezóny spoustu zdraví, štěstí i golfových úspěchů. Také bych mezi 

námi rád zvláště přivítal nové členy, kteří vstoupili do GCA po VH 3.10.2013. 

  Nový občanský zákoník, který vstoupil v platnost 1. ledna 2014, nám přinesl mimo jiné i 

změnu názvosloví. Proto se dnes scházíme na členské schůzi a ne na Valné hromadě, jak bývalo 

zvykem. Máme teď až dva roky na to, aby naše stanovy, orgány občanského sdružení, respektive 

dnes "spolku" byly dány do souladu s novou právní úpravou. Mohu vás ubezpečit, že SR GCA již 

na tomto pracuje a věřím, že všechny změny vám předložíme na příští členské schůzi.  

   Dovolte mi nyní, abych Vás stručně informoval o činnosti SR GCA za uplynulý rok.  

          Zpráva je tradičně rozdělena do dvou částí: 

1) Zpráva o činnosti Správní rady GCA za rok 2013 

2) Výhled pro rok 2014 

Ad 1) Zpráva o činnosti SR GCA za rok 2013 

Poslední řádná Valná hromada proběhla dne 28. ledna 2013 a Správní rada GCA od té doby 

zasedala celkem 9 x. Detailně se můžete seznámit s programem a zápisy z jednotlivých zasedání 

na našich webových stránkách www.gca.cz. Mimořádně byla svolána Valná hromada GCA dne 

3. října 2013, která řešila změny vstupních poplatků do GCA a změnu Stanov GCA. 

Nyní bych rád uvedl zásadní témata,  jimiž se SR GCA zabývala. 

Zasedání SR GCA č. 1 ze dne 18. 1. 2013 

• schválila plán zimní přípravy reprezentačních týmů, 

• dohodla spolupráci s GC Brno (Indoor), 

• vyslechla informaci o prvním tréninku extraligových týmů, 

• pověřila dočasně organizačním vedením tréninků extraligových týmů GCA 

vedoucího  TCM Viktora Janošíka, 

• bude pokračovat hledání vhodného trenéra pro tým extraligy mužů a žen, 

• budou probíhat jednání s panem Válkou o vedení TCM a náboru nových dětí do 

GCA, 

• schválila možnost spolupráce s Johnem Carrollem, kdy vybraní hráči John Carroll 

Junior Golf Academy mohou v roce 2013 reprezentovat GCA na soutěžích, dalším 

jednáním s Johnem Carrollem byl pověřen Ing. J. Sedláček, 

• zajistila konání Valné hromady 28. 1. 2013 ve Slavkově, 

• pověřila Ing. J. Sedláčka odesláním přihlášky do soutěží družstev a přeregistrace 

GCA na ČGF, 
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• schválila podporu a nominaci Ing. J. Wernera jako člena výboru ČGF za východ B, 

• vzala na vědomí provedení kontroly HCP hráčů GCA na ČGF, 

• SR GCA schválila změnu při pořádání klubových turnajů. Klubové turnaje budou  

odehrány formou celoroční soutěže s vyhodnocením na konci sezóny. Hráčům bude 

započítáno šest nejlepších výsledků ze všech klubových turnajů a celkově bude za 

sezónu oceněno pět nejlepších hráčů. Zpracováním průběžných výsledků byl 

pověřen Ing. P. Vávrů.  

 

 Zasedání SR GCA č. 2 ze dne 12. 2. 2013 

• vzala na vědomí, že společnost G.I.A. a.s. pověřila v souladu s ustanovením článku 

IX.1 Stanov GCA svým zastupováním v SR GCA Ing. Michala Hlaváče, 

• z důvodu ukončení působení pana Radima Války ve SR GCA, schválila SR na 

funkci viceprezidenta GCA Ing. Jaroslava Sedláčka, 

• rozhodla, že z úsporných důvodů se v sezóně 2013 na klubových turnajích nebude 

podávat občerstvení, nebudou přítomny hostesky a na turnajích do 40 osob bude 

přítomen pouze jeden rozhodčí,  

• odhlasovala směrnici č. 1 týkající se proplácení nákladů  na turnajích. S ohledem na 

diskuzi na VH GCA a nutnosti úsporných opatření budou propláceny náklady na 

turnajích pouze nevýdělečně činným členům (tj. děti a studenti, kteří odevzdají 

potvrzení o studiu) a seniorům v důchodovém věku, 

• jmenovala kapitánem týmu MID pana Davida Kostelku,  

• schválila proplácení nákladů na turnajích MID pořádaných ČGF takto:  

 - u turnajů MID TOUR ČGF a MID TOUR ČGF MASTERS: úhradu startovného 

pro hráče a hráčky, kteří se umístí v první polovině startovního pole, 

 - u turnajů MMČR MID amatérů: úhradu startovného pro hráče a hráčky, kteří 

projdou "cutem" do finálového kola, 

• SR GCA uložila kapitánovi MID dohodnout si předem hrací časy a finanční plnění 

s majitelem hřiště, 

• potvrdila paní Vlaďku Kozákovou jako kapitánku týmu B, 

• SR GCA vedena snahou pomoci a usnadnit zájemcům o členství vstup do GCA,  

pověřila člena SR Ing. Michala Hlaváče zprostředkováním kontaktů mezi zájemci 

o prodej svého členství v GCA a zájemci o zakoupení členství v GCA. Toto bude 

probíhat tak, že v pořadí první nejnižší nabídka na prodej členství, bude nabídnuta v 

pořadí prvnímu zájemci o zakoupení členství. 

• vyzvala všechny zájemce, aby svoji nabídku či poptávku zaslali na: 

clenstvi@agrt.cz,  

• motivační akce ohledně atraktivních vstupních poplatků se bude řešit na příští 

mimořádné VH GCA,  

• schválila delegátem konference ČGF 16. 3. 2013 za GCA Ing. Jaroslava Sedláčka, 

• projednala seznam kandidátů ČGF do výboru ČGF, 

• schválila uzavření dohody s novým vedoucím TCM Viktorem Janošíkem, 

• schválila uspořádat výběrové řízení na správu účetnictví GCA a pověřila zajištěním 

výběrového řízení Ing. J. Sedláčka,  
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• vyslechla informaci Ing. M. Hlaváče o průběhu spolupráce se ZŠ Komenského, na 

škole bude od září 2013 sportovní třída, kde bude golf jako volitelný předmět. Děti, 

které si zvolí golf jako volitelný předmět dostanou dětské roční členství v GCA 

zdarma. 

 

Zasedání SR GCA č. 3 ze dne 18. 3. 2013 

 

• vyslechla informaci pana Ing. J. Sedláčka o průběhu a závěrech mimořádné a řádné 

konference ČGF, 

• podrobně se zabývala změnami stanov ČGF, rozpočtem ČGF na rok 2013 a 

požadavkem konference ČGF na zrušení či změnu poplatků u CMR,  

• schválila náplň práce vedoucího TCM Viktora Janošíka a vzala na vědomí, že 

dohoda o provedení práce byla uzavřena od 1. 3. 2013 do 31. 12. 2013 (299 hodin). 

Finanční prostředky na jeho činnost budou čerpány z rozpočtu GCA-Sportovní 

činnost TCM.  

• uložila Viktorovi Janošíkovi předložit seznam hráčů širší reprezentace družstev 

GCA do 20. 4. 2013, 

• SR GCA rozhodla, že po dobu, kdy nebude pro hráče TCM a reprezentace zajištěn 

klubový HEAD PRO, budou hráčům reprezentace propláceny náklady na trenéra do 

výše 1.000,-Kč měsíčně, a to na trenéra zvoleného samotným hráčem. Tyto budou 

propláceny na základě předložení dokladu o zaplacení tréninků, jedenkrát za 

3 měsíce. Podmínkou čerpání podpory, jak na trenéry tak na tréninkové míče, je 

podepsání dokumentu reprezentanta GCA a splnění finančních povinností vůči 

GCA. 

• schválila udržovací poplatky, 

• vzala na vědomí informace Ing. J. Sedláčka o úhradě ročních poplatků k datu 

18.  3. 2013 a rozhodla, že členové GCA, kteří neuhradí roční poplatek pro rok 

2013 nejpozději do 4. 5. 2013 budou od 5. 5. 2013 blokováni na serveru ČGF.  

 

 Zasedání SR GCA č. 4 ze dne 13. 5. 2013 

 

• SR GCA vzala na vědomí stav neuhrazených ročních poplatků na rok 2013 a 

schválila text dopisu pro členy s neuhrazeným poplatkem,  

• uložila sekretáři GCA Martě Svobodové rozeslat dopis členům s neuhrazenými 

poplatky,  

• schválila termín pořádání Dne otevřených dveří (dále jen DOD) na 23. 6. 2013 

od 10h, 

• pověřila organizací DOD Ing. Miroslava Kučerku a sekretáře klubu Martu 

Svobodovou,  

• uložila panu Viktoru Janošíkovi, aby zajistil na DOD účast minimálně šesti hráčů 

reprezentace GCA a sekretáři klubu, aby zajistil pozvánky,  

• SR GCA se zabývala požadavkem kapitánky týmu „B“ na financování činnosti ve 

výši: 68.000,- CZK. S ohledem na nedoplatky ve výběru ročních poplatků SR GCA 

finanční podporu pro „B“ tým zamítla s tím, že bude o podpoře jednat dle vývoje 

výběru ročních poplatků na dalších zasedáních SR.  
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• schválila širší nominaci reprezentačních týmů GCA, kterou předložil Viktor 

Janošík,  

• schválila spolupráci s panem Craigem Martinem, jako HEAD PRO pro 

reprezentační týmy GCA, 

• uložila Viktoru Janošíkovi zpracovat časový plán tréninků a informovat o něm 

zástupce společnosti GIA, 

• vzala na vědomí poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Slavkov u Brna ve výši  

12.000,- Kč určeného na kvalifikaci MČR družstev mládeže U14 a U18.  

 

 

  Zasedání SR GCA č. 5 ze dne 1. 7. 2013 

 

• vzala na vědomí rozeslání upomínky členům s neuhrazeným ročním poplatkem, 

• uložila sekretáři GCA paní Martě Svobodové zablokovat na ČGF od 4. 7. 2013 

členy s neuhrazeným ročním poplatkem, seznam blokovaných členů dodá Ing. 

J. Sedláček, 

• vzala na vědomí, že 23.6.2013 se Dne otevřených dveří zúčastnilo 55 osob, 

• poděkovala extraligovému týmu žen a mužů a jejich realizačnímu týmu za úspěšné 

zvládnutí základní části extraligy,  

• posoudila nabídky na dodávku účetních služeb a schválila spolupráci na vedení 

účetnictví GCA s Ing. Evou Tesařovou,  

• schválila předběžné vyúčtování nákladů na 1.-6. kolo Extraligových týmů mužů a 

žen, 

• schválila termín klubového turnaje "O pohár prezidenta GCA a SR GCA" na  

15. 9. 2013, 

• schválila text interní směrnice 3/2013: "V případě, že si člen GCA vyžádá v 

průběhu sezóny novou kartu ČGF z důvodu např. ztráty atd., uhradí člen do GCA 

poplatek 300,- Kč, který je spojen s vystavením nové karty. Částka 300,- Kč je 

poplatek, který je účtován ČGF za vystavení karty." 

 

Zasedání SR GCA č. 6 ze dne 16. 9. 2013 

 

• odsouhlasila zrušení členství členům GCA, kteří nesplnili dle stanov GCA článek 

III.6  a článek VI. svoji členskou povinnost a neuhradili roční poplatek pro rok 

2013,  členství bude zrušeno k 1. 10. 2013 (celkem šlo o 25 členství), 

• podepsala smlouvu na vedení účetnictví GCA s Ing. Evou Tesařovou,  

• schválila termín konání (3. 10. 2013 v 18:00 hod.) a program jednání mimořádné 

Valné  hromady GCA a pověřila sekretáře klubu rozesláním pozvánek na VH GCA, 

vyhotovením prezenčních listin, umístěním informací o VH na stránky klubu, 

zpracováním jednacího a hlasovacího řádu pro VH,  

• navrhla Valné hromadě doplnění a změny Stanov GCA k článku IV.4. Studentské  

členství  a VI.12. Veřejné členství, 

• vyslechla informaci Ing. M. Hlaváče o přípravách golfového plesu, který se bude 

konat 17. 1. 2014 v hotelu Voroněž v Brně,  

• projednala možnost dlouhodobější spolupráce s GC Skalica. 
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Závěry z mimořádné VH GCA dne 3. 10. 2013:  

 

Valná hromada doplnila stanovy takto:  

 

Bod IV.4. Studentské členství  

 

Studentské členství lze využívat pouze po dobu řádného studia na jakémkoli typu základní, střední 

či vysoké školy v nepřerušené návaznosti až do věku 26 let, přičemž SR má právo vyžádat si 

předložení dokladu o studiu. Po dosažení 26 let věku nebo při ukončení studia před dosažením 26 

let věku, má držitel studentského členství právo požádat SR GCA o transformaci svého členství na 

,,Osobní členství“ nebo ,,Přidružené osobní členství“.V případě, že v minulosti uhradil poplatek za 

Studentské členství ve výši 10.000,- Kč, nemá povinnost uhradit žádný další doplatek a stává se 

držitelem řádného (osobního nebo přidruženého) členství. V případě, že k uplatnění práva 

přechodu na ,,Osobní členství“ nebo ,, Přidružené osobní členství“ nedojde do jednoho roku od 

zániku ,,Studentského členství“, nárok na tuto transformaci zaniká. S tímto typem členství je 

spojena povinnost hradit roční poplatek GCA. Osobě starší 18 let náleží platný volební hlas. 

 

Bod VI.12. Veřejné členství  

 

a) Toto členství je určeno pro fyzické osoby a umožňuje využívání všech částí domovského hřiště 

GCA na úrovni výhod osobního členství, vyjma 18 jamkového mistrovského hřiště. S tímto 

členstvím je spojen roční poplatek a členství v ČGF. Osobě s tímto členstvím nenáleží volební 

hlas. Veřejné členství je platné vždy jeden rok a končí k 31. 12. roku vstupu.  

 

b) Držitel veřejného členství může požádat SR GCA o transformaci na ,,Osobní členství“ nebo 

,,Přidružené osobní členství“, v případě že v posledních třech letech před podáním žádosti 

o transformaci, uhradil do GCA třikrát poplatek za veřejné členství. Dále je povinen uhradit 

5.000,- Kč jako podmínku pro to, aby SR GCA schválila, že se stává držitelem řádného členství v 

GCA (osobního nebo přidruženého) s platným volebním hlasem a povinností hradit roční členský 

poplatek. 

 

Valná hromada přijala následující usnesení ke vstupním poplatkům: 

 

Usnesení VH GCA ke vstupním poplatkům do GCA: 

1. Mimořádná VH GCA schvaluje na období od 3. 10. 2013 do 28. 2. 2014 vstupní poplatek za 

,,Osobní členství“ ve výši 25.000,- Kč , který v sobě obsahuje roční hrací poplatek pro rok 2014. 

2. Mimořádná VH GCA schvaluje na období od 3. 10. 2013 do 28. 2. 2014 vstupní poplatek za 

,,Přidružené osobní členství“ ve výši 15.000,- Kč, které v sobě obsahuje roční hrací poplatek pro 

rok 2014. 

3. Toto usnesení pozbývá účinnosti před tímto datem (28. 2. 2014) v případě, že bude dosaženo 

celkového počtu 750 řádných osobních a přidružených členství v GCA.  

 

Valná hromada nepřijala návrh SR GCA k článku IX. Správní rada GCA: 

 

IX.3. 1. SR GCA může rozhodnout samostatně bez schválení Valnou hromadou GCA o výši 
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vstupních poplatků do GCA pokud počet členů (řádných a přidružených) GCA poklesne pod 600.  

 

Ukázalo se, že návrh SR na změny vstupních poplatků, který VH 3.10.2013 schválila byl veskrze 

správný a přinesl  k dnešnímu dni 69 NOVÝCH ŘÁDNÝCH A PŘIDRUŽENÝCH ČLENŮ! 

 

Zasedání SR GCA č. 7 ze dne 3. 10. 2013 

 

• pověřila vedoucího TCM Viktora Janošíka zpracováním zimní přípravy hráčů 

reprezentačních týmů, 

• SR GCA odsouhlasila návrh na prodloužení akční nabídky členství do 15. 4. 2014, 

který musí schválit členská schůze GCA dne 10. 2. 2014, 

• zabývala se  rozšířením informací o zvýhodněné nabídce členství v časopisu Golf, 

na stránkách klubu, emailem všem členům GCA, dopisem majitelům veřejného a 

studentského členství, 

• delegátem Valné hromady ČGF schválila Ing. J. Sedláčka a jako náhradníka 

Ing. O. Rese. 

 

 

Zasedání SR GCA č. 8 ze dne 13. 12. 2013 

 

• vzala na vědomí žádost vedoucího TCM Viktora Janošíka o ukončení spolupráce a  

schválila k 30. 11. 2013 ukončení dohody o spolupráci z důvodu jeho přechodu k 

profesionálům do Prahy a poděkovala mu za jeho práci,  

• jednohlasně schválila návrh Ing. J. Sedláčka, aby se vedoucí TCM stala od 1. 12. 

2013 Irena Foretová,  

• pověřila vedoucí TCM a Ing. J. Sedláčka dořešením spolupráce s Indoorem 

(Kaskáda Brno) a dořešením rozpočtu TCM a reprezentace GCA,  

• zabývala se organizací členské schůze GCA, která se uskuteční 10.2.2014,  

• přijala rezignaci Ing. Josefa Vlašína na funkci člena SR GCA a vyjádřila mu 

poděkování za dlouholetou práci pro klub, 

• schválila Ing. Jaromíra Černého členem SR GCA, dle článku IX. 1. písmena h) 

Stanov GCA, 

• vyslechla informaci O. Rese o závěrech z VH ČGF (zrušení CMR, schválení 

Stanov ČGF),  

• vyslechla informaci O. Rese o závěrech ze schůze ČSTV okresu Vyškov. 

 

Zasedání SR GCA č. 9 ze dne 13. 1. 2014 

 

• podepsala smlouvu s vedoucí TCM Irenou Foretovou,  

• vzala na vědomí dořešení spolupráce s Indoorem (Kaskáda Brno),  

• zabývala se přípravou členské schůze GCA,  

• v souvislosti se změnou Občanského zákoníku zvážila možnost právního 

poradenství z důvodu potřeby novelizace Stanov GCA,  
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Ad) 2   Výhled pro rok 2014 

a) V otázce „hráčského života“ 

 Je garantováno opět minimálně 12 klubových turnajů. 

 Budou pokračovat HCP dny. 

 Bude pokračovat spolupráce s Golf Resortem Skalica. 

 Jednáme i pro rok 2014 o pokračování reciproční spolupráce s několika golfovými  

resorty, jejichž seznam bude k dispozici na začátku golfové sezóny. 

b) Očekávané akce na hřišti v roce 2014 

V letošním roce se uskuteční na našem hřišti 4 akce pořádané ČGF: 

 16. - 18. 5. 2014  2. kolo Czech Golf Amateur Tour 

 2. - 3. 6. 2014  2. kolo Mid Tour ČGF 

 24. - 26. 6. 2014  Mistrovství ČR družstev seniorů a seniorek na jamky 

 1. 7. 2014  Kvalifikace družstev mládeže M ČR 14,18 -VÝCHOD B 

 24. 8. 2014  Moravská túra mládeže - MORAVA CUP   

   (pořadatelem není ČGF) 

 

Vážené dámy a pánové, tradičně si dovolím na závěr trochu statistiky: 

GCA má k dnešnímu dni: 

 Čestných členství                             1 

 Dětských členství                    57 

 Dětských ročních členství       81 

 Osobních členství                              441 

 Přidružených členství                       102 

 Seniorských členství                        59 

 Studentských členství                       74 

 Veřejných členství                           86 (k 13. 1. 2014) 

 Firemních členství zlatých                11  (22 osob) 

 Firemních členství stříbrných            8 (11 osob) 
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Celkem tedy ve všech formách členství má GCA 928 členů. Znovu bych zde vyzvedl příchod 69 

nových členů po mimořádné VH GCA.   

Zrušeno bylo k 31. 12. 2013 celkem 25 členství  z důvodu nesplnění členských povinností dle 

článku VI.  písmena d) Stanov GCA a na základě článku III. 7. písmena e) (neuhrazení ročních 

poplatků). 

 Bylo uskutečněno 12 klubových turnajů a 2 dny mistrovství klubu na rány. Mistry 

klubu  na rány se stali Vojtěch KOSTELKA a Kateřina VLAŠÍNOVÁ. Tituly 

mistrů klubu na jamky získali Jakub SZLAUR a Irena FORETOVÁ. V kategorii 

kadetů zvítězili Barbora ŠINDELÁŘOVÁ a Vojtěch KOSTELKA, v kategorii 

MID amatérů Vladislava KOZÁKOVÁ a Leo KACHLÍK a v kategorii seniorů 

Ivona JANSTOVÁ a Lubomír KUCIÁN.  

 Uskutečnilo se 28 HCP turnajů. 

 SR zasedala celkem 9x. 

 Hospodaření klubu skončilo poosmé  za sebou  v plusu a to ve výši  116.828,- Kč. 

Nyní ještě ke sportovním výsledkům GCA za sezónu 2013: 

 Extraligový tým - ženy       nepostoupili do finále Extraligy družstev žen ČR              

po základní části 3. místo    

 Extraligový tým - muži         nepostoupili do finále Extraligy družstev mužů ČR           

po základní části 1. místo  

 Družstvo seniorek Mistrovství ČR družstev seniorů na jamky - 2. místo 

 Družstvo seniorů  Quatro cup - 3. místo     

Pohár ČR družstev seniorů - 9. místo (postup do  

mistrovské skupiny) 

 Družstvo GCA dívky – U18      účast ve finále Mistrovství ČR družstev dívek  U18 -  

6. místo 

 Družstvo GCA chlapci - U18  nepostoupili do finále Mistrovství družstev ČR 

 Smíšené družstvo do 16 let  nepostoupili do finále Mistrovství smíšených družstev  

mládeže ČR 

 Smíšené družstvo do 14 let  nepostoupili do finále Mistrovství smíšených družstev 

mládeže ČR 

 MID amatéři  MID – Amateur Ryder Cup Morava vs. Čechy – 

1. místo týmu Moravy (složení týmu za GCA Petr 

Šustek (kapitán), Radek Patočka, Vítězslav Dostál, 

David Kostelka) 



 9 

 VLAŠÍNOVÁ Kateřina  MM ČR juniorů a dorostu - 1. místo 

  MM ČR na rány - 2. místo, mistryně ČR 

  MM Slovinska mužů a žen - 11. místo 

  Lady Abrahams Trophy - utkání družstev žen  severu 

ČR proti jihu ČR - 1. místo družstva jihu 

  účast na MM Španělska 

  vyhlášena nejlepší amatérskou hráčkou ČR roku 2013 

 KOSTELKA Vojtěch  NM ČR žáků a kadetů -  2. místo  

  MM Slovinska mužů a žen - 11. místo 

 ŠUSTEK Petr 2. MID TOUR ČGF 2013 - 1. místo, 4. místo celkem 

 NEBESKÁ Lenka NGTM - 2. místo ve 2. majoru v kategorii  mladší 

žákyně 

 DAROVEC Michal  MTM MORAVA CUP - 1. místo (7-12 let) 

 PROS ML. Roman MTM MORAVA CUP - 1. místo (15-18 let) 

 FORETOVÁ Irena   Lady Abrahams Trophy - utkání družstev žen severu 

ČR proti jihu ČR - 1. místo družstva jihu 

 VANTUCH Milan  Československý pohár - 1. místo pro tým ČR 

 

     Gratuluji hráčům za úspěšnou reprezentaci GC Austerlitz a do další sezóny přeji hodně 

dalších golfových úspěchů. 

 

    Vážené dámy a pánové, děkuji vám za pozornost. 

 

 

 

 

 

 

  Ve Slavkově u Brna 10. 2. 2014       JUDr. Jiří Kovář 

 

 


