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Zápis ze zasedání SR GCA č. 4/2005 
ze dne 02.05.2005 

 
 Členové SR GCA Počet 

Přítomni: J. Kovář, O. Res, R. Válka, M. Lapiš, P. Tuček, M. Kučerka, V. Dostál 7 
Omluveni:  0 
   

Program jednání: 
1. Pracovní komise na přípravu nových stanov GCA 

 

SR projednala opětovně situaci týkající se přípravy nových stanov GCA a zplnomocnila 
člena SR M. Lapiše vedením pracovní komise i ke všem jednáním, které s přípravou 
stanov souvisejí a to včetně jednání se společnostmi Golf Invest Austerlitz, a.s. 
a Austerlitz Golf s.r.o. Dále bylo rozhodnuto, že text nových stanov GCA bude k veřejné 
klubové diskusi zveřejněn na http://www.gca.cz dne 7.6.2005. 

 

   

 Odpovídá: M. Lapiš Termín: 7.6.2005 

2. Stanovení termínu konání MVH GCA 
 Po posouzení vhodných termínů SR GCA rozhodla, že mimořádná VH GCA bude svolána 

na 28.6.2005. Registrace účastníků bude probíhat od 17:00 a vlastní zahájení MVH bude 
v 18:00. Místem konání bude kongresový sál společenského domu Bonaparte.  

 

   

 Odpovídá: K. Resová Termín: 23.5.2005 

3. Mistrovství GCA v jamkové hře 
 SR rozhodla o termínu, ve kterém bude probíhat závěrečná část mistrovství. Tímto 

termínem je 3.9. – 4.9.2005. V průběhu soboty se uskuteční osmifinále (16 hráčů) 
a čtvrtfinále (8 hráčů) mužů a semifinále žen. V průběhu neděle pak semifinále a finále 
mužů a finále žen. Člen SR V. Dostál byl pověřen vypracováním propozic soutěže, včetně 
jejich zveřejnění na http://www.gca.cz a klubové nástěnce. 

 

   

 Odpovídá: V. Dostál Termín: 23.5.2005 

4. Konečný termín mistrovství GCA na rány v roce 2005 

 

Komunikací J. Kováře s odpovědnými osobami za PGA ČR a následným jednáním 
týkajícím se termínu pořádání turnaje PGA ve Slavkově se podařilo dojednat úpravu 
termínů tak, aby se Mistrovství GCA ve hře na rány mohlo konat v zářijovém termínu 
a to ve dnech 24.9. – 25.9.2005. Předseda STK P. Tuček byl pověřen, aby zajistil uvedení 
potřebných údajů na serveru ČGF. 

 

   

 Odpovídá: P. Tuček Termín: 23.5.2005 

5. Nabídka na spolupráci ze strany firmy DORLAND 
 Po prodiskutování písemné nabídky firmy Dorland na spolupráci s GCA v marketingové 

oblasti SR konstatovala, že GCA nebude v nejbližší době aktivity v této oblasti rozšiřovat 
a není tedy důvod se jí vážněji zabývat. SR ji nicméně bere na vědomí pro možné 
budoucí využití. Vice-prezident O. Res byl pověřen, aby na nabídku v tomto duchu 
písemně odpověděl. 

 

   

 Odpovídá: O. Res Termín: 23.5.2005 

6. Nabídka pojištění GCA i jednotlivých hráčů ze strany ČP 
 Po seznámení se s předběžnými informacemi o aktuálním stavu v oblasti pojištění za 

způsobenou škodu na zdraví či majetku a o možnostech, které se nabízejí ze strany ČP 
bylo odsouhlaseno, aby O. Res zajistil účast p. Zdenka Prudila na příštím zasedání SR, 
který by prezentoval konkrétní informace a případné závazné nabídky. Prezident J. Kovář 
zároveň prověří na ČGF, jaká forma pojištění je obsažena v rámci ročního poplatku GCA 
vůči ČGF a pokusí se získat kopii takovéto případné smlouvy. 

 

   

 Odpovídá: O. Res, J. Kovář Termín: 23.5.2005  
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7. Dohoda o reciprocitě „FEE“ poplatků na vybraných hřištích 
 V sezóně 2004 existovaly dohody o vzájemné reciprocitě týkající se výše „FEE“ poplatků 

platné pro členy GCA (vůči hřištím v Šilheřovicích a Čeladné). Vice-prezident O. Res byl 
pověřen, aby projednal platnost těchto dohod i pro sezónu 2005. Obdobné jednání bude 
inicializováno i vůči hřišti na Konopišti, nicméně aktuálnost tohoto jednání nastane až po 
otevření dalších 18-ti jamek, což by mělo být v červnu 2005. 

 

   

 Odpovídá: O. Res Termín: 15.5.2005  

8. Výše hracího poplatku na 18-ti jamkovém hřišti pro „veřejné členství“ GCA 
 Na základě vzájemné komunikace mezi SR GCA a provozovatelem hřiště bylo dohodnuto, 

že až do odvolání bude pro „veřejné členství“ GCA platit následující výše hracích poplatků 
na 18-ti jamkovém hřišti: 

• pondělí až pátek: 500,- Kč 
• sobota a neděle: 20% sleva vůči plnému hracímu poplatku 

Tato informace bude zveřejněna na http://www.gca.cz. 

 

   

 Odpovídá: O. Res Termín: 15.5.2005  

9. Dětská Tour 2005 - Morava CUP ve Slavkově 
 SR projednala informace týkající se konání turnaje mládeže dne 20.7.2005, zařazeného 

ČGF mezi tzv. „majory“, tedy s koeficientem 3. Jedná se o jeden pěti vrcholných turnajů 
této mládežnické soutěže. S ohledem na zajištění důstojného rámce tohoto turnaje, bylo 
dohodnuto následující: 

• Golf Hotel Austerlitz zajistí občerstvení hráčů při odchodu na hřiště 
• provozovatel hřiště – GIA, poskytne pro turnaj hřiště zdarma 
• GCA zajistí doplňkové ceny do výše 5 000,- Kč 

 

   

 Odpovídá: O. Res, R. Válka, P. Tuček Termín: 20.7.2005 

10. Úplné a jmenovité složení STK GCA 
 Vzhledem k doposud neúplnému složení STK GCA je zapotřebí, aby předseda STK 

urychleně projednal s možnými kandidáty všechny nezbytné záležitosti tak, aby mohl 
na příštím zasedání SR předložit kompletní seznam členů STK. 

 

   

 Odpovídá: P. Tuček, V. Dostál Termín: 23.5.2005 

11. Standard jednotlivých typů odpališť na hřišti ve Slavkově 
 S ohledem na množící se dotazy ohledně volby typů odpališť dle HCP odsouhlasila SR 

současnou a již zavedenou definici, která specifikuje tyto pravidla: 
• muži do HCP 12,0 (včetně) hrají z bílých kamenů 
• muži od HCP 12,1 hrají ze žlutých kamenů 
• ženy do HCP 15,0 (včetně) hrají z modrých kamenů 
• ženy od HCP 15,1 hrají z červených kamenů 
• děti do 12 let (včetně) hrají z červených kamenů a dosažený výsledek se zadává 

na server ČGF pod volbou „Ženy“ (jak pro kluky tak i dívky) 
Tato informace bude viditelně zveřejněna na klubové nástěnce, aby se tak předešlo 
případným dohadům hráčů. Soutěžní výbor jednotlivých turnajů má nicméně právo výše 
uvedený standard korigovat a to např. v závislosti na aktuálním stavu hřiště, 
povětrnostních podmínkách, druhu a významu turnaje a podobně. 

 

   

 Odpovídá: P. Tuček Termín: 15.5.2005 

12. Odsouhlasení došlých faktur vůči GCA 

 

SR odsouhlasila uhrazení následujících faktur: 
• M.A. agency (certifikáty GCA) 
• Šaněk Miloš (ozvučení VH GCA) 
• Tělocvičná jednota Sokol (pronájem kryté haly) 

 

   

 Odpovídá: J. Kovář Splněno 

13. Kniha GCA 
 SR odsouhlasila vznik knihy s názvem „Kniha GCA“ a podtitulem „Připomínky a náměty 

k provozu hřiště a klubovny“. Tato kniha bude trvale k dispozici na recepci klubu a to pro 
všechny návštěvníky areálu. Prostřednictvím této knihy může kdokoli vyjádřit svůj názor 
a zkušenosti v kladném i záporném duchu. SR stanovila pouze jedinou podmínku a tou je 
čitelný podpis autora případného zápisu do této knihy. Pouze takto podepsanými zápisy 
se SR bude zabývat. Tato informace bude rovněž zveřejněna na http://www.gca.cz. 

 

   

 Odpovídá: V. Dostál, M. Lapiš Termín: 15.5.2005 
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14. Motivační program pro „studentská členství“ a „přidružená členství“ dětí do 18-ti let 

 Vzhledem ke znění té části stanov, která se týká „studentského a přidruženého členství“ 
a jeho změny na „řádné členství“, SR podpořila myšlenku „motivačního programu“, který 
bude konkretizovat stupnici výkonnostních limitů, na jejichž základě by se následně 
stanovovala výše doplatku při této změně. Cílem tohoto motivačního programu je 
podpora dlouhodobého růstu výkonnosti hráčů a tím zvýšení konkurence schopnosti 
a prestiže klubových týmů GCA. SR pověřila vice-prezidenta O. Rese, aby vypracoval 
návrh tohoto programu. 

 

   

 Odpovídá: O. Res Termín: 23.5.2005  

15. Termíny zasedání SR GCA v roce 2005 
 Byly odsouhlaseny následující termíny zasedání SR GCA: 23.5., 6.6., 11.7., 5.9., 3.10., 

7.11. - vždy v 16:30. V případě mimořádné situace se SR sejde dle aktuální potřeby. 
 

   

 Odpovídá: J. Kovář Splněno 

16. Stav placení ročních příspěvků členy GCA 
 SR vzala na vědomí informaci vice-prezidenta R. Války o průběhu a výši výběru ročních 

příspěvku členů GCA a stavu hotovosti na účtu GCA dne 2.5.2005. Vzhledem k tomu, že 
již uplynula lhůta, do které měli všichni členové GCA zaplatit své roční členské příspěvky, 
SR stanovila následující postup: 

• kancelář GCA provede detailní kontrolu došlých plateb a jejich přiřazení 
k jednotlivým členům – datum této kontroly bude brán jako referenční 

• všem členům, kteří k danému referenčnímu datu neuhradili své příslušné 
příspěvky, bude rozeslán dopis s upozorněním na tuto skutečnost a s výzvou, 
aby tak učinili nejpozději do středy 18.5.2005 a s odkazem na případné navazující 
kroky, vyplývající ze stanov GCA 

 

   

 Odpovídá: J. Kovář Termín: 10.5.2005  

17. Možnosti využití přidruženého členství GCA pro fyzické osoby 
 Vzhledem ke konkrétním situacím v členské základně GCA formuluje SR následující 

možnosti, které jsou v souladu s platnými stanovami GCA: 
a) běžný postup, kdy na základě jednoho „řádného členství“ může partner (manžel 
či manželka) využít „přidruženého členství“ a to za 50% vstupního příspěvku 
prvního z manželů 

b) jestliže již v minulosti bylo využito právo na vznik „přidruženého členství“, není 
možné v budoucnu při rozchodu partnerů znovu využít možnost, že by se výše 
vstupního příspěvku za „přidružené členství“ nových partnerů kalkulovala vůči 
prvotnímu „řádnému členství“, ale je nutno vycházet z platné 50% hodnoty 
„řádného členství“ v okamžiku vzniku těchto nových „přidružených členství“ 

c) stejné pravidlo [viz. bod b)] platí v případě, bylo-li „řádné členství“ převedeno 
na jinou fyzickou osobu k určitému datu a přitom k prvotnímu „řádnému členství“ 
již bylo aplikováno „přidružené členství“ 

d) pokud nebylo doposud „přidružené členství“ k prvotnímu „řádnému členství“ 
aplikováno, pak platí možnost využít 50% vstupního příspěvku prvotního 
„řádného členství“ pro vznik „přidruženého členství“ [shodné pro body b) i c)] 

 

   

 Odpovídá: J. Kovář Splněno 

18. Převod řádného členství právnické osoby na řádné členství osoby fyzické 
 S cílem rozšířit možnosti související s volbou formy členství SR rozhodla, že umožní 

případným zájemcům změnu řádného členství právnické osoby na řádné členství 
fyzických osob. Vzhledem k tomu, že tyto dvě formy řádného členství v GCA se historicky 
lišily a liší výši vstupních i ročních příspěvků, je zapotřebí vypracovat přesná pravidla, 
kterými se tato změna bude v budoucnu řídit. Členové SR V. Dostál a M. Lapiš byli 
pověřeni, aby na příští SR předložili návrh těchto pravidel. 

Odkaz: 2005/02/18 

   

 Odpovídá: M. Lapiš, V. Dostál Termín: 23.5.2005 

 
Příští termín jednání SR GCA: 23.05.2005 16:30 
 
Dne: 08.05.2005 
Zpracoval: Petr Tuček, Miloš Lapiš 
 
 
Za GCA:  
 ………………………………………………….. 
 Prezident Jiří Kovář 


