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Výroční zpráva prezidenta GCA za rok 2014 pro členskou schůzi GCA dne 26. 1. 2015 

 

Váţené dámy, váţení 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  zvláště rád přivítal nové členy, kteří vstoupili do GCA v minulém roce. 

   

   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 2014 

2) Výhled pro rok 2015 

Ad 1) Zpráva o činnosti SR GCA za rok 2014 

Poslední řádná Valná hromada proběhla dne 10. 2. 2014 a Správní rada GCA od té doby zasedala 

celkem 10 x. Detailně se můţete seznámit s programem a zápisy z jednotlivých zasedání na našich 

webových stránkách www.gca.cz.  

Nyní bych rád uvedl hlavní témata,  jimiţ se SR GCA zabývala. 

Zasedání SR GCA č. 1 ze dne 19. 3. 2014 

SR 

• Vzala na vědomí rezignaci ing.Petra Vávrů na funkci člena SR GCA a předsedy 

STK GCA 

• Pověřila vedením STK ing. Martina Wojnara 

• Schválila delegátem konference ČGF 22.3.2014 ing. Jaroslava Sedláčka 

• Vzala na vědomí informaci o průběhu právního poradenství z důvodů novelizace 

občanského zákoníku a jejich promítnutí do změny STANOV GCA 

• Projednala a schválila ţádosti o udrţovací poplatek 

• Schválila příspěvek 10.000,- Kč pro Vojtěcha KOSTELKU na soustředění ve 

Španělsku 
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                   Zasedání SR GCA č. 2 ze dne 18. 4. 2014 

                   SR 

• Provedla dovolbu  člena SR GCA pana ing. Martina WOJNARA za odstoupivšího 

ing. Petra Vávrů a to jednohlasně 

• Projednala zprávu z Konference ČGF 

• Vzala na vědomí informaci o vstupu 140 nových členů do GCA po mimořádné VH 

3.10.2013  

• Schválila dopis pro členy , kteří neuhradili roční hrací poplatek pro rok 2014 

 

Zasedání SR GCA č. 3 ze dne 26. 5. 2014 

 

SR 

 

• Vzala na vědomí informaci o pokračujícím právním poradenství v souvislosti 

s novelou OZ a přípravou změny Stanov GCA od AK VÁCHA a spol. 

• Rozhodla o oslovení 3 makléřských firem pro zajištění pojištění zodpovědnosti 

statutárních orgánů GCA  

• Schválila nabídku od společnosti MIZUNO na slevy pro členy GCA  

• Schválila kapitánkou druţstva ţen paní Irenu NEBESKOU 

• Rozhodla uspořádat anketu mezi členy GCA o způsobu formátu klubových turnajů 

s vyhodnocením k 30.6.2014 

 

 Zasedání SR GCA č. 4 ze dne 20. 6. 2014 

 

      SR 

 

• Projednala nabídky na pojištění zodpovědnosti statutárních zástupců GCA od České 

Pojišťovny, Kooperativy  a Allianz. Byla vybrána Kooperativa s výší pojistného 

plnění 10.000.000,- za 37.000,- Kč ročně. Ostatní dvě pojišťovny poţadovaly 

provázání s pojištěním majetku, coţ vzhledem k absenci majetku GCA nebylo 

moţné 

• Pověřila pana ing. M. Wojnara zajištěním rozšíření ochranné známky GCA o nový 

logotyp a  jednáním o prodlouţení ochr.známky ( končí v r.2015 ) 

• Projednala stíţnost pana Kuběny na činnost rozhodčího při klubovém turnaji 

• Schválila ţádost V.Kostelky o příspěvek 5.000,- Kč na Mezinárodní mistrovství 

Slovinska  

• Vzala na vědomí zprávu o přípravě Mistrovství ČR seniorských druţstev  

 

 

  Zasedání SR GCA č. 5 ze dne 14. 7. 2014 

        

       SR 
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• Vzala na vědomí informaci o podepsání pojistné smlouvy na pojištění 

zodpovědnosti statutárních zástupců GCA s Kooperativou a.s. 

• Ing. M.Wojnar informoval o jednáních s patentovou kanceláří 

• Vzala na vědomí zprávu o proběhlém Mistrovství druţstev seniorů muţů a ţen a 

poděkovala druţstvu seniorek za zisk  3. místa 

• Vzala na vědomí informaci o setkání prezidentů „Jihomoravských klubů“ ze dne 

23.6.2014, kde se řešila otázka dopadu novelizace OZ na kluby a moţnost ustavení 

tzv. Etické komise ČGF  

• Schválila doplnění směrnice č. 1/2009 o proplácení nákladů  

 

 

Zasedání SR GCA č. 6 ze dne 1. 9. 2014 

 

SR 

 

• Vzala na vědomí informaci o pokračujícím poradenství směrem k novelizaci Stanov 

GCA 

• Byla podepsána plná moc patentové kanceláři Kania-Sedlák-Smola  

• Dle Stanov  GCA čl.III. 7 bylo zrušeno členství  23 členům z důvodu neuhrazení 

ročních poplatků 

• Vzala na vědomí informaci o přípravě turnaje o Pohár prezidenta GCA 

• Schválila příspěvek 15.000,- Kč Vojtěchu KOSTELKOVI na turnaje v Rakousku, 

Maďarsku a Anglii  

• Vzala na vědomí informaci ing. Sedláčka o podmínkách ţádostí o Státní podporu 

v oblasti sportu pro rok 2015 

• V souvislosti s neuveřejňováním zápisů z Výboru ČGF SR rozhodla o pozvání 

člena Výboru ČGF ing. Juraje Wernera na své příští zasedání 

• Vzala na vědomí informace o výsledcích extraligových týmů 

 

 

Zasedání SR GCA č. 7 ze dne 26. 9. 2014 

 

SR 

 

• Řešila za účasti vedoucí TCM ing. Foretové nedostatečné zapojení členů GCA z řad 

dětí a mládeţe do tréninkového programu klubu, proto SR rozhodla o zpracování 

nové koncepce TCM 

• Vzala na vědomí informaci ing.Sedláčka o tom, ţe ţádosti o dotace na sportovní 

činnost nelze podat jako klub. Tyto dotace si vyřizuje  Výbor ČGF centrálně za 

všechny kluby 

• Členům SR budou rozeslány změny Stanov dle novelizace Občanského zákoníku 

• Schválila delegátem přípravné Konference ČGF 17.10.2014 ing. O.Rese 

• Schválila podpis smlouvy o spolupráci s ČGF na projektu“Školní golf“ 

• Rozhodla o termínu Členské schůze GCA na 26.1.2015 

• Vzhledem ke konci smlouvy o pronájmu prostor mezi GCA a Golfhotelem 
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Austerlitz, poptala SR GCA nabídku na novou smlouvu  

 

 

Zasedání SR GCA č. 8 ze dne 20. 10. 2014 

 

SR 

 

• Schválila upravenou koncepci TCM GCA a rozhodla uspořádat setkání SR GCA 

s rodiči a dětmi ( členy GCA) dne 12.12.2014  

• Zasedání SR se zúčastnil člen Výboru ČGF ing. Juraj Werner – téma k diskuzi byla 

otázka čerpání dotací na sportovní činnost z Unie sportu a dále , proč nejsou zápisy 

z Výboru ČGF zveřejňovány  

• Projednala změny navrţené do Stanov – zejména : 

•     -   svolávání členské schůze 14 dnů před jejím konáním na webu GCA  

•     -   úprava názvosloví 

•     -   podpisové vzory 

• Vzala na vědomí  zprávu ze schůze STK GCA  

• Vzala na vědomí zprávu z přípravné Konference ČGF ze dne 17.10.2014 –

diskutovalo se zejména o 

•     - směrnici o poplatcích 

•     - novelizaci Stanov GCA 

•     - rozhodování ČGF – procedura 

• O účast na SR GCA poţádal  pan ing. David KOSTELKA, který poděkoval SR 

GCA za podporu syna Vojtěcha Kostelky v sezoně 2014 a předal zpracovaný 

materiál s výsledky Vojty 

 

Zasedání SR GCA č. 9 ze dne 12. 12. 2014 

 

SR 

 

• Projednávala úpravu Stanov v souvislosti s  novelou OZ  

• Projednala přípravu členské schůze GCA 26.1.2015  

• Vzala na vědomí návrh nové smlouvy mezi GCA a Golfhotelem Austerlitz a aţ 

obdrţí konkrétní znění, toto předloţí ke schválení členské schůzi GCA   

• Projednala situaci vzniklou s blíţícím se uplynutím platnosti smlouvy mezi GCA a 

G.I.A. o vyuţití hřiště členy GCA ( končí  k 31.12.2014) 

• Rozhodla o přípravě základních tezí nové smlouvy s G.I.A.,které musí být 

schváleny členskou schůzí GCA a na jejichţ základě bude vypracována nová 

smlouva 

• Vyslechla si představení  nového programu pro evidenci členů GCA a rozhodla o 

zakoupení tohoto programu a o jeho instalaci pro potřeby GCA 

 

                  Zasedání SR GCA č.10 ze dne 19.1.2015 
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 SR projednala přípravu členské schůze 26.1.2015 ( jednací řád, prezenční 

listiny, kopie návrhu smlouvy s Golfhotelem Austerlitz, základní teze budoucí 

smlouvy mezi GCA a  G.I.A., upravené Stanovy GCA ) 

 Členové SR obdrţí návrh smlouvy na dodání nového programu evidence členů 

GCA 

 Rozhodla o vyřazení těch veřejných členů GCA z evidence , kteří do 

31.12.2014 nehradili poplatek pro rok 2015 

 

           Ad) 2   Výhled pro rok 2015 

a) V otázce „hráčského života“ 

 Je garantováno opět minimálně 12 klubových turnajů + Mistrovství klubu. 

 Budou pokračovat HCP dny. 

 Bude pokračovat spolupráce s Golf Resortem Skalica. 

 Jednáme i pro rok 2015 o pokračování reciproční spolupráce s několika golfovými  

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

b) Očekávané akce na hřišti v roce 2015 

V letošním roce se uskuteční na našem hřišti 2 akce pořádané ČGF:  

23.-24.5. so-ne  2. Národní Golfová Tour Mládeţe   

17.-19.7. pá-ne  1. LIGA - muţi, ţeny 3. kolo, Play - OFF - VÝCHOD VB 

 

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

GCA má ke dni 15.1.20105 počet členů: 

 Čestných členství                               1 

 Dětských členství                    63 

 Dětských ročních členství       95 

 Osobních členství                              478 

 Přidruţených členství                       114 

 Seniorských členství                        61 

 Studentských členství                       69 

 Veřejných členství                           184 

 Firemních členství zlatých                10  (20 osob) 
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 Firemních členství stříbrných            7    (10 osob) 

Celkem tedy ve všech formách členství má GCA 1112 členů.  

Znovu bych zde vyzvedl příchod 140 nových členů po mimořádné VH GCA.   

 

 

Zrušeno bylo k 1.6.2014 celkem 23 členství na vlastní ţádost nebo 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 13 klubových turnajů a Mistrovství klubu na rány.  

 Mistry klubu  na rány se stali Vojtěch Kostelka a Foretová Irena.V kategorii kadetů 

zvítězili David Siegel a Michaela Patzeltová, v kategorii MID amatérů Jarmila 

Posluţná a Radek Patočka a v kategorii seniorů Olga Resová a František Smekal.  

 Mistři klubu na jamky : Černý Jaromír jun. a Barbora Šindelářová 

 Uskutečnilo se 22 HCP turnajů. 

 SR zasedala celkem 10 x. 

 Hospodaření klubu skončilo poosmé za sebou v plusu a to ve výši bezmála          

1.000 000 ,- Kč. 

 

Nyní ještě ke sportovním výsledkům GCA za sezónu 2014 

Týmové soutěže 

Extraliga muţi-7. místo 

Extraliga ţeny-7. místo 

Dívky do 18ti let-8. místo 

Hoši do 18ti let-7. místo v kvalifikaci 

Smíšené druţstvo do 16 let-8. místo v kvalifikaci 

Smíšené druţstvo do 14 let-8. Místo 

Mistrovství ČR seniorských druţstev muţů a ţen - Senioři z GCA obsadili 7 místo, seniorky z 

GCA  3 místo.  

B Tým – 3 místo na VII. ročníku turnaje o Pohár Moravských klubů 

Nejúspěšnější hráč GCA roku 2014 
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Vojtěch Kostelka 

⁃  2. místo - Mezinárodní mistrovství Maďarska na rány 

⁃  23. místo - Mezinárodní mistrovství Rakouska na rány 

⁃  1491.místo – WAGR 

 

Individuální soutěže 

Ţebříček - Česká Golfová Federace 

Muţi       Ţeny 

18. Vojtěch Kostelka    7. Vlašínová Kateřina 

Ţebříček – Czech Golf Amateur Tour 

Muţi       Ţeny 

6. Hromádka Martin    13. Hečková Natália 

Mládeţnický ţebříček 

Dorostenci      Dorostenky 

8. Kostelka Vojtěch    26. Posluţná Andrea 

Kadeti                 Kadetky 

39. Jochman Vojtěch    16. Patzeltová Michaela 

Starší ţáci     Starší ţákyně 

33. Patzelt Marek    25. Posluţná Kristýna 

Mladší ţáci      Mladší ţákyně 

13. Jakubčík Filip    2. Červinková Magdaléna 

MID Tour 

Muţi       Ţeny 

12. Šustek Petr    9. Kozáková Vladislava 

Seniorský ţebříček 

Muţi      Ţeny 

21. Brzoň Miroslav    28. Hůrková Jana 
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Děkuji hráčům za úspěšnou reprezentaci GCA a do další sezony jim přeji hodně úspěchů. 

Váţené dámy a pánové, děkuji Vám za pozornost. 

 

 

Ve Slavkově u Brna 26.1.2015                             JUDr.Jiří Kovář 

 

 

 


