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Zápis ze zasedání SR GCA č. 6/2005 
ze dne 6.6.2005 

 
 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. Nabídka pojištění GCA i jednotlivých hráčů ze strany ČP 
 Zasedání SR se zúčastnil pan Ing. Zdeněk Prudil (Koncepce s.r.o., Cihlářská 19, 602 00, Tel.: +420-541216842, 

Mobil: +420-602500850, e-Mail: koncepce@iqnet.cz), který prezentoval novinky ČP v oblasti pojištění hráčů 
golfu. Vzhledem k podmínkám smluvních vazeb GCA na společnosti GIA a AG a rovněž z obecných důvodů 
(ve většině individuálních úrazových pojistek je účast na organizované sportovní akci vyňata z pojištění) 
bezpečnosti a zajištění samotných hráčů jsou velmi zajímavé dvě pojištění: 

• úrazové pojištění: za cenu 270,- Kč/osobu/rok (100 000,- za smrt, 200 000,- za trvalé následky) 
• pojištění odpovědnosti:  za cenu 300,- Kč/osobu/rok (limit škody 1 000 000,- zdraví, 500 000,- věci, 

250 000,- finanční škoda) 
Je zapotřebí vzít v úvahu, že obecné pojištění ze strany ČGF (pojistná smlouva s Kooperativou) je minimální jak 
po stránce výše odškodnění, tak po stránce platnosti – platí v postatě jen pro případ hráče na domovském hřišti 
a v případě turnajů ČGF. S ohledem na výhodnost pojistky by bylo vhodné uvažovat o tom, aby GCA měla 
uzavřenu rámcovou smlouvu s ČP, na základě které by byli buď hromadně pojištěni všichni členové GCA (toto 
váže na finanční zdroje v rozpočtu GCA) nebo by si v jejím rámci uzavíral každý člen svou vlastní pojistku, kterou 
by si sám individuálně zaplatil. V současné době budou existovat 2 místa, prostřednictvím kterých si bude 
libovolný hráč golfu v ČR schopen uzavřít výše uvedené pojistky: Slavkov a Rohanský ostrov v Praze. ČP nabízí 
ještě i pojištění golfových holí (např. ukradení setu) v ceně cca 2 000,- Kč/osobu/rok, ale tato možnost asi 
zůstane vždy pouze individuální záležitostí každého hráče. SR si vytkla za cíl, aby při přípravě plánu finančního 
rozpočtu na rok 2006, byla záležitost pojištění hráčů GCA s plnou vážností vnímána a pokud možno do něj 
zahrnuta. Do té doby bude tato záležitost individuální věcí každého hráče. 

   

 Odpovídá: O. Res Termín: 10.1.2006 

2. Žádost o dotaci z fondů Jihomoravského kraje (JmK) 
 SR obdržela dne 31.5.2005 (Ing. Iveta Kumstátová, referentka pro sport, odbor školství  KÚ JMK, e-Mail: 

KUMSTATOVA.IVETA@kr-jihomoravsky.cz, Mezírka č. 1, 3. patro, dveře 330, Tel.: +420-541658305) ve vztahu 
k již podané žádosti požadavek na doplnění této žádosti o následující údaje: 

• vyplnění obsahu žádosti do nově zaslaného formuláře 
• kopii registrace či úředně ověřené IČ (výpis z obchod. rejstříku) 
• výroční zprávy o činnosti a hospodaření od roku 2003 
• kopie smlouvy o zřízení běžného účtu 
• podrobný popis projektu 
• čestné prohlášení o vyrovnaných závazcích vůči JmK 

Termín odevzdání všech požadovaných informací je do 7.6.2005 12:00 hod. Bylo konstatováno, že všechny 
požadované údaje jsou připraveny a v průběhu úterý 7.6. budou osobně předány prezidentem GCA. 

   

 Odpovídá: J. Kovář, P. Tuček Termín: 7.6.2005 

3. Okresní VH ČSTV Vyškov – návrh na přerozdělení prostředků na činnost TJ pro rok 2005 
 SR obdržela pro GCA (jakožto člena ČSTV) delegační list č. 3712118 (hlas rozhodující) na okresní VH ČSTV 

Vyškov (konané 9.6.2005 v 15:30 ve velké zasedací místnosti Okresního úřadu ve Vyškově). Dle návrhu (dle 
nových pravidel platných pro rok 2005), který rozděluje celkovou sumu 2 347 100,- Kč podle procentuálního 
poměru, který se vypočítává s vahou 70% dle počtu členů a s vahou 30% dle výše nákladů na energie a nájem, 
teoreticky připadá na GCA pro rok 2005 částka 445 500,- Kč. Viceprezident O. Res byl pověřen, aby se VH 
zúčastnil a hájil zájmy GCA v duchu předloženého návrhu. 

   

 Odpovídá: O. Res Termín: 9.6.2005 

4. Přesun termínu zasedání SR z 11.7.2005 na 18.7.2005 v 17:00 
 S ohledem na změněné časové možnosti členů SR byla odsouhlasena změna termínu zasedání SR, které se mělo 

původně konat 11.7.2005 na nový termín 18.7.2005 v 17:00. 
   

 Odpovídá: J. Kovář Splněno 
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5. Přítomnost trenérů GCA na zasedání SR 18.7.2005 – zpráva o tréninkovém procesu 
 Předseda STK P. Tuček byl SR pověřen, aby s trenéry GCA a kapitánem družstev GCA domluvil jejich přítomnost 

na zasedání SR dne 18.7.2005. Cílem tohoto setkání je informování SR o dosavadním průběhu tréninkového 
procesu v GCA, rekapitulace a hodnocení dosažených výsledků v letošní sezóně, upřesnění plánů na druhou část 
letošní sezóny a celkové prodiskutování situace. 

   

 Odpovídá: P. Tuček Termín: 18.7.2005 

6. Stav placení ročních příspěvků členy GCA 
 SR vzala na vědomí informaci viceprezidenta R. Války o průběhu a výši výběru ročních příspěvku členů GCA 

a stavu hotovosti na účtu GCA dne 6.6.2005. Vzhledem k situaci, kdy stále významná skupina členů GCA 
nezaplatila roční příspěvky, což představuje z hlediska ročního rozpočtu klubu nezanedbatelnou komplikaci, 
SR upřesnila následující postup v této oblasti: 

• ke dni 10.6.2005 bude provedena opětovná kontrola došlých plateb členů 
• všem členům, kteří k tomuto datu doposud neuhradili své příslušné příspěvky, bude pozastaveno členství 

v GCA a tato skutečnost bude rovněž uvedena na centrálním serveru ČGF, což znamená, že se takovýto 
člen nemůže dále účastnit jakýchkoli turnajů, vedených přes centrální server ČGF a nemůže využívat 
výhod člena GCA týkajících se golfového hřiště či ostatních tréninkových ploch 

• dne 13.6.2005 bude těmto členům zaslán dopis, který kromě informace o pozastavení členství v GCA, 
bude obsahovat následující podmínky: „Člen musí do 27.6.2005 zaplatit min. 50% částky z doposud 
neuhrazené výše ročního členského příspěvku s tím, že do 30.7.2005 musí zaplatit zbývající část. Pokud 
tak neučiní, pak od 1.8.2005 budou činěny kroky ke zrušení jeho členství v GCA dle stanov.“ 

• pokud dojde k uhrazení min. 50% částky z doposud neuhrazené výše ročního členského příspěvku, pak 
zablokování tohoto člena na serveru ČGF bude dočasně uvolněno do 30.7.2005. 

   

 Odpovídá: J. Kovář, K. Resová Termín: 13.6.2005 

7. Úplné a jmenovité složení STK GCA 
 Na základě předloženého návrhu ze strany předsedy STK zvolila SR následující úplné pětičlenné složení STK GCA: 

• Petr Tuček (člen SR a předseda STK) 
• Petr Šustek (kapitán družstev GCA) 
• Martin Wojnar (problematika dětské části hráčské základny GCA) 
• Kateřina Resová (problematika ženské části hráčské základny GCA) 
• Tomáš Nebeský (problematika pravidel golfu a soutěžního řádu ČGF) 

   

 Odpovídá: P. Tuček Splněno 

8. Vystavení objednávky ze strany GCA vůči osobám trenérů 
 Předseda STK P. Tuček informoval SR o výsledcích projednání této záležitosti s osobami trenérů GCA, které vedlo 

k následujícímu závěru, jež byl schválen SR: „GCA nebude vystavovat měsíční objednávky, nicméně budou 
vytvářeny pravidelné měsíční evidenční protokoly, vždy po uplynutí daného měsíce, které budou obsahovat 
rekapitulaci skutečně realizovaného objemu trenérských služeb za uplynulý měsíc s tím, že na konci sezóny 2005 
bude na základě těchto evidenčních protokolů vystavena celková objednávka GCA a ve vztahu k ní, pak příslušné 
faktura/y ze strany trenérů“. Všechny průběžné evidenční protokoly musí být podepsány jak ze strany trenérů tak 
i ze strany předsedy STK. 

   

 Odpovídá: P. Tuček Termín: Průběžně 

9. Kniha GCA 
 Členem SR V. Dostálem byla fyzicky předložena kniha, jejímž zamýšleným účelem je shromažďovat náměty 

a připomínky všech hráčů i návštěvníků golfového areálu ve Slavkově a která bude trvale k dispozici na recepci 
klubu. Jedinou podmínkou případného zápisu do knihy bude čitelný podpis autora zápisu. Nepodepsanými zápisy 
se SR nebude zabývat. SR odsouhlasila konečný oficiální název knihy: „Kniha námětů a připomínek“ (v angličtině: 
„The book of suggestions and remarks“). Prezident klubu koncipuje a vlastní rukou zapíše na titulním listu 
„Úvodní slovo prezidenta GCA“. Dále je zapotřebí, aby na předních deskách knihy byl kvalitní formou uveden 
název této knihy – bude pravděpodobně zapotřebí využít služeb některého z knihařství. 

   

 Odpovídá: J. Kovář, M. Lapiš Termín: 24.6.2005 
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10. Golfové prázdniny 2005 

 Předseda STK P. Tuček informoval SR o výsledcích přípravy „Golfových prázdnin GCA“, které v případě zájmu 
proběhnou v areálu golfového hřiště ve Slavkově a které jsou zaměřeny zejména na děti, které buď začínají 
s golfem, případně mírně pokročilé. Nejsou primárně zaměřeny na výkonnostní hráče, kteří jsou členy 
reprezentačních družstev GCA. V případě zájmu je jejich případná účast samozřejmě možná. 
Golfové prázdniny proběhnou za těchto podmínek: 

• termín konání: 18.7.-22.7.2005 
• zájem o účast projeví minimálně 15 dětí 
• cena pobytu: 

• s ubytováním (4 noci + strava celý den + pitný režim): 5 500,- Kč 
• bez ubytování (oběd + pitný režim): 3 000,- Kč 

Varianta bez ubytování znamená, že je v zodpovědnosti rodičů, jakým způsobem dítě dopraví ráno na hřiště 
a večer si jej vyzvedne. Variantu s ubytováním bude možno realizovat pouze v případě, že o ni projeví zájem min. 
8 dětí. Po celou dobu pobytu bude zajištěno odborné vedení a pedagogický dozor - u varianty s ubytováním i 
v průběhu noci. P. Tuček byl dále pověřen, aby informace týkající se golfových prázdnin prezentoval k případným 
zájemcům cestou trenérů, vyvěšení informací na klubové nástěnce a WWW stránkách. 

   

 Odpovídá: P. Tuček Termín: 27.6.2005 

11. Příprava nových stanov GCA pro MVH dne 28.6.2005 
 M. Lapiš informoval SR o výsledcích práce přípravné „pracovní komise“ a předložil text úplného znění nových 

stanov GCA. SR předložený text detailně prodiskutovala a výsledné znění, které bude zveřejněno na 
http://www.gca.cz k obecné vnitro-klubové diskusi, doplnila či změnila v některých bodech, přičemž hlavní 
podstatnou změnou bylo ustanovení dvou jmenovaných míst členů SR pro zástupce společnosti GIA a AG. SR dále 
pověřila M. Lapiše, aby na základě výsledků diskuse SR a jí odsouhlasených závěrů, doplnil text návrhu stanov 
a dne 7.6.2005 jej zveřejnil jako návrh SR na stránkách GCA. 

   

 Odpovídá: M. Lapiš Termín: 7.6.2005 

12. Změna sekretáře klubu a rozšíření jeho časových kapacit 
 S ohledem na sdělení K. Resové, že vzhledem k jejímu časovému zaneprázdnění související s její funkcí manažera 

Golf Hotelu Austerlitz nemůže nadále paralelně vykonávat i funkci sekretáře klubu, se SR zabývala řešením této 
situace. Došlo ke shodě v tom, že rozsah agendy klubu, kterou by měl sekretář vykonávat je takový, že je nutné 
navýšit jeho časový prostor a to min. na poloviční úvazek, tj. v průměru na 4 hodiny denně (včetně 
odpovídajícího rozvrstvení i přes sobotu a neděli). S tím souvisí i potřebné finanční zdroje nutné na pokrytí této 
funkce. V této souvislosti je zapotřebí oslovit vhodné kandidáty a přesněji vydefinovat náplň a rozsah činnosti 
sekretáře. Pro zbývající část sezóny 2005 bude zapotřebí nalézt potřebné finanční zdroje ve stávajícím rozpočtu 
a pro sezónu 2006 přímo kalkulovat s tímto nákladem jako s adresnou položkou plánu. 

   

 Odpovídá: V. Dostál, O. Res Termín: 27.6.2005 

13. Pozvánka na MVH GCA 
 SR odsouhlasila text pozvánky na MVH GCA, která se bude konat 28.6.2005 ve znění: 

1. Zahájení 
2. Hlasování o programu mimořádné VH 
3. Hlasování o jednacím řádu, hlasovacím řádu a volba orgánů VH 
4. Projednání a hlasování o nových stanovách GCA 
5. Projednání a hlasování o podpisovém řádu 
6. Diskuse 
7. Návrh a hlasování o usnesení VH 
8. Závěr 

Pozvánka bude písemně rozeslána všem členům tak, aby byly splněny ustanovení stávajících stanov GCA. V den 
zpracovávání tohoto zápisu, tj. 14.6.2005 byly pozvánky zaslány poštou. 

   

 Odpovídá: J. Kovář, O. Res Termín: 14.6.2005 

 
 
Příští termín jednání SR GCA: 18.7.2005 17:00 
 
Dne: 14.6.2005 
Zpracoval: Miloš Lapiš 
 
 
Za GCA:  
 ………………………………………………….. 
 Prezident Jiří Kovář 


