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Zápis ze zasedání SR GCA č. 2/2005 
ze dne 29.3.2005 a 1.4.2005 

 
 Členové SR GCA Počet 

Přítomni 29.3.2005: J. Kovář, O. Res, R. Válka, M. Lapiš, P. Tuček, M. Kučerka, V. Dostál 7 
Přítomni 1.4.2005: J. Kovář, O. Res, R. Válka, M. Lapiš, M. Kučerka, V. Dostál 6 
Omluveni 1.4.2005: P. Tuček 1 
   

 

Program jednání 29.3.2005: 
1. Podpisový řád GCA 
 Předložený návrh podpisového řádu byl po prodiskutování a zapracování některých 

připomínek odsouhlasen SR GCA a byl podepsán všemi členy SR. 
 

   

 Odpovídá: M. Lapiš Splněno 

2. Koncepce rozvoje hřiště 
 Vice-prezident R. Válka seznámil ústně SR s koncepcí rozvoje hřiště pro nejbližší období. 

Konkrétně se jedná o následující body: 
• 13. týden - prořezání greenů 
• do 11.4.2005 - oprava bunkrů na jamkách z 3. etapy výstavby hřiště 
• do konce dubna - oprava přechodových cest na tvrdý povrch 
• do 5.5.2005 - umístění přístřešku ve vzdálené nové části hřiště 

 

   

 Odpovídá: R. Válka Termín: 29.3.2005 

3. Koncepce trenérské práce GCA v sezóně 2005 
 SR se seznámila s konkretizovanými nabídkami ze strany oslovených trenérů O. Trupla 

a M. Bauera. Po prodiskutování možností GCA SR odsouhlasila na sezónu 2005 (polovina 
dubna až polovina října) odpovídající finanční částku na zajištění trenérské práce včetně 
vedení družstev GCA při soutěžích (Extraliga, soutěže družstev mládeže pořádané ČGF) 
a jednotlivců (MČR). Trenérskou prací byli pověření pánové O. Trupl a M. Bauer. 
Rozhodnutí SR o pozici „Head-Pro“ a jmenovité odpovědnosti za jednotlivá družstva bylo 
odloženo na pokračování zasedání SR dne 1.4.2005, přičemž do 8.4.2005 bude STK ze 
strany trenérů předložen konkretizovaný plán na sezónu 2005. 

 

   

 Odpovídá: P. Tuček Termín: 14.4.2005 

4. Udělení mimořádného řádného členství v GCA 
 SR projednala písemnou žádost Ing. Kateřiny Resové o udělení mimořádného řádného 

členství  a rozhodla kladně o udělení tohoto členství s ohledem na zásluhy o sportovní 
činnost klubu a sportovní výsledky v uplynulých letech. Uvedené členství 
je nepřevoditelné na jiné osoby. 

 

   

 Odpovídá: J. Kovář Splněno 

5. Odsouhlasení smlouvy mezi GCA a Austerlitz Golf s.r.o. 
 Po prodiskutování a zapracování navržených změn SR odsouhlasila a podepsala 

dlouhodobou smlouvu mezi GCA a Austerlitz Golf s.r.o. o poskytování klubového zázemí 
a služeb. 

 

   

 Odpovídá: J. Kovář Splněno 

Program jednání 1.4.2005: 
6. Vytvoření pracovní komise na přípravu nových stanov GCA 
 Na základě usnesení VH GCA ze dne 1.3.2005 a po diskusi SR navrhla následující složení 

pracovní komise: Jiří Červinka, Dalibor Lorenz, Oldřich Res, Miloš Lapiš, Ota Horák, 
Tomáš Večeřa. Tato komise vypracuje základní verzi nového znění stanov GCA a předloží 
ji SR, která ji následně zpřístupní pro veřejnou diskuzi mezi všemi členy GCA. 

 

   

 Odpovídá: O. Res Termín: 30.4.2005 
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7. Publikace aktuálního znění Stanov GCA 
 Na základě změn ve Stanovách GCA, které byly schváleny VH GCA dne 1.3.2005, 

je zapotřebí připravit aktuální znění těchto stanov a tyto zveřejnit, včetně jejich publikace 
na stránkách http://www.gca.cz. Přesné znění změn vyplývá ze zápisu usnesení z VH. 

 

   

 Odpovídá: O. Res Termín: 14.4.2005 

8. Jmenovité rozdělení osob trenérů pro jednotlivé kategorie hráčů 
 Na základě předložených nabídek a po oboustranném prodiskutování všech souvisejících 

vlivů SR rozhodla, že nebude jmenovat žádného z trenérů do pozice „Head-Pro“ a dále 
rozhodla o jejich následném jmenovitém rozdělení: 

• Martin Bauer - „A“ tým muži (extraliga) 
• Ondřej Trupl - širší družstvo dorostu + družstvo žen 
• David Golc - přípravka 

Pro zajištění komunikace SR s osobami trenérů byl za SR delegován předseda STK Petr 
Tuček. Z titulu svého pověření bude mít oprávnění řešit operativní problémy, které 
se mohou v průběhu tréninkového procesu objevit. 

 

   

 Odpovídá: P. Tuček Termín: 14.4.2005 

9. Stanovení finanční spoluúčasti hráčů účastnících se tréninkového procesu GCA 
 V rámci jednotlivých hráčských kategorií, jejichž trénink zajišťují smluvní trenéři GCA 

bylo rozhodnuto o jejich členění a byla stanovena finanční spoluúčast hráčů. Základem 
bude stanovení složení reprezentačních týmů, které na základě rozboru výsledků minulé 
sezóny bude provedeno ve spolupráci předsedy STK, kapitána reprezentace 
a jednotlivých trenérů. 

 

   

 Odpovídá: P. Tuček Termín: 14.4.2005 

10. Požadavek SR GCA na oblečení trenérů v době tréninků a reprezentačních výjezdů 
 SR rozhodla, že trenéři s nimž existuje oficiální smluvní vztah budou muset mít po dobu 

pobytu na hřišti při oficiálních trénincích, případně reprezentačních výjezdech oblečení, 
jež bude vždy zahrnovat tričko s límečkem, případně bundu (dle aktuálního počasí) a tyto 
budou opatřeny nápisem „Trenér GCA“, případně ještě doplněny logem klubu.  Konkrétní 
nabídky na zajištění tohoto oblečení (1 trenér = tričko s límečkem 2 ks, bunda 1 ks) 
projedná p. M. Kučerka s vhodnými dodavateli. 

 

   

 Odpovídá: M. Kučerka Termín: 14.4.2005 

11. Přístupová práva k serveru ČGF a zajištění turnajů pořádaných GCA 
 SR vzala na vědomí informaci prezidenta klubu o přidělení přístupových práv k serveru 

ČGF pro GCA. Po diskuzi jmenovala následující osoby, které získají oprávnění k přístupu 
na server ČGF a které v průběhu sezóny 2005 po vzájemné domluvě budou zajišťovat 
organizační záležitosti spojené s evidencí turnajů pořádaných GCA na serveru ČGF spolu 
se zajištěním zadání výsledků hráčů: 

• Radim Válka 
• Petr Tuček 
• Miroslav Kučerka 
• Oldřich Res 
• Kateřina Resová 

 

   

 Odpovídá: P. Tuček Termín: 14.4.2005 

12. Proplácení nákladů při účasti hráčů GCA na oficiálních reprezentačních výjezdech 
 Na základě návrhu, předloženým kanceláři GCA (K. Resová) rozhodla SR, aby tento návrh 

byl dopracován a zpřesněn s ohledem na priority GCA, týkající se reprezentačních 
výjezdů. Tímto dopracováním byl pověřen člen SR Vítězslav Dostál. 

 

   

 Odpovídá: V. Dostál Termín: 14.4.2005 

13. Aktualizace WWW stránek GCA 
 S ohledem na stav WWW stránek GCA na adrese http://www.gca.cz ke dni 1.4.2005, 

je zapotřebí provést jejich aktualizaci tak, aby odpovídaly současným informacím. Pro 
zajištění tohoto úkolu bylo rozhodnutu, že člen SR Miloš Lapiš provede rozbor stavu 
WWW stránek a přednese SR návrh jejich změn. Tyto budou následně prostřednictvím 
pana Ivo Švejcara zrealizovány. 

 

   

 Odpovídá: M. Lapiš Termín: 14.4.2005 



Zápis ze zasedání SR GCA č. 2/2005 Strana č. 3/3 

 
14. Projednání nabídky společnosti Czech On Line, a.s. 

 SR projednala nabídku společnosti Czech On Line na uzavření reciprocitní smlouvy 
o poskytování marketingových a reklamních služeb a pověřila vice-prezidenta R. Válku 
o navázání komunikace a zjištění konkrétních podmínek a případných výhod pro GCA 
z takovéto potencionální smlouvy. 

 

   

 Odpovídá: R. Válka Termín: 14.4.2005 

15. Zpráva z jednání konference ČGF konané dne 12.3.2005 
 Pověřený delegát GCA na výroční konferenci ČGF Miloš Lapiš podal SR stručné shrnutí 

základních výsledků jednání konference a odpověděl na vznesené dotazy. 
 

   

 Odpovídá: M. Lapiš Termín: 1.4.2005 

16. Informace ohledně turnaje DS Leasing Open „ALPS TOUR“ 2005 
 Na základě částečných a neoficiálních informací si SR vyžádala seznámení se stavem 

příprav, které se týkají turnaje, jež je zařazen do kalendáře PGA Czech Tour 2005. Tento 
se má konat dne 4.-6.8.2005 ve Slavkově. Některé částečné informace poskytl R. Válka 
(firma G.I.A.) a některé zprostředkovaně sdělil V. Dostál, na základě žádosti ze strany 
p. Ivo Hložánka (firma DS Leasing). I když se pořádání této akce nijak netýká GCA, SR 
konstatovala, že by se ráda setkala s představiteli jejího organizačního výboru, 
aby s předstihem mohla vyhodnotit některé nepřímé dopady ve vztahu ke GCA. Důvodem 
je mezinárodní význam této akce. 

 

   

 Odpovídá: R. Válka Termín: 14.4.2005 

17. Nabídka Jaroslava Rese na převzetí zpracovávání účetnictví GCA 
 SR se seznámila s obsahem nabídky. Rozhodla, že ve vztahu k účetnictví GCA 

se prioritně provede převzetí účetních dokladů předcházejících uzavřených let a jejich 
archivace v prostorách kanceláře GCA. Na základě informací, které vyplynou z tohoto 
převzetí a vyhodnocením stávající metodiky a úrovně vedení účetnictví u současného 
zpracovavatele se rozhodne o dalším postupu. SR vzala na vědomí informaci od R. Války, 
že poslední kontrola účetnictví GCA provedená FÚ, se týkala roku 2003. 

 

   

 Odpovídá: M. Lapiš Termín: 30.4.2005 

18. Umístění archivační skříně GCA v prostorách Golf Hotel Austerlitz 
 Na základě schváleného „Podpisového řádu GCA“ ze dne 29.4.2005 je nutno zabezpečit 

v pronajatých prostorách Golf Hotel Austerlitz umístění archivační uzamykatelné skříně 
na veškeré dokumenty týkající se GCA. SR akceptuje případný požadavek, aby tato 
archivační skříň byla v souladu se stávajícím vybavením interiéru budovy, nicméně trvá 
na takovém provedení skříně, které by zajistilo přiměřenou bezpečnost uložených 
dokumentů. Pověřuje tedy vice-prezidenta O. Rese, aby připravil vhodné řešení, včetně 
nabídky cenových nákladů pro vlastní pořízení skříně, které by se týkaly GCA. 

 

   

 Odpovídá: O. Res Termín: 14.4.2005 

19. Označení „Klubovna GCA (pro členy klubu)” v prostorách Golf Hotel Austerlitz 
 S ohledem na uzavřenou smlouvu o poskytování klubového zázemí a služeb mezi 

Austerlitz Golf s.r.o. a GCA ze dne 29.3.2005 se shodla SR GCA na tom, aby byly 
umístěny na viditelných místech při vstupech (ve směru z restaurace i z terasy) 
do klubovny GCA označení (štítky/desky přiměřené viditelnosti) s nápisem: 
 

Klubovna GCA 
(pro členy klubu) 

 

   

 Odpovídá: O. Res Termín: 14.4.2005 

 
 
Příští termín jednání SR GCA: 14.4.2005 15:00 
 
Dne: 2.4.2005 
Zpracoval: Miloš Lapiš 
 
 
 
Za GCA:  
 ………………………………………………….. 
 Prezident Jiří Kovář 


