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Zápis ze zasedání SR GCA č. 14/2005 
ze dne 10.10.2005 

 
 Členové SR GCA Počet 

Přítomni: J. Kovář, O. Res, R. Válka, M. Lapiš, M. Kučerka, M. Wojnar, V. Dostál 7 
Omluveni:  0 
 Členové STK GCA  

Přítomni: J. Vlašín 1 
   

Program jednání: 
1. Návrh pojistných smluv ze strany ČP – pojištění úrazu a škod hráčů golfu 
 Zasedání SR se účastnil pan Ing. Zdeněk Prudil, který vyslechl připomínky členů SR k předloženým smlouvám 

a podal k nim svůj komentář, který SR akceptovala jako vysvětlení některých části textu smluv, které nebyly 
členům SR zcela jasné. 

U „Smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu hráčů golfu“ šlo zejména o: 
• pojištění se vztahuje obecně na jakékoli golfové hřiště či cvičnou plochu pro golf, 
• pojištění se vztahuje na všechny státy v Evropě (mimo Evropu ne), 
• pojištěným může být každý člen ČGF. 

U „Smlouvy o krátkodobém úrazovém pojištění“ šlo zejména o: 
• pojištění se vztahuje pouze na území ČR, 
• pojištěným může být každý člen ČGF. 

SR GCA po té tyto smlouvy odsouhlasila a byly podepsány prezidentem GCA J. Kovářem. S panem Prudilem bylo 
zároveň dohodnuto, že: 

• vypracuje stručnou rekapitulaci pojistných podmínek (v rozsahu 1 strany A4) tak, aby svou výstižností 
a přehledností byly rychle pochopitelné pro kteréhokoliv zájemce o pojištění. Tento dokument bude 
k dispozici na recepci klubu a dále prostřednictvím ostatních komunikačních kanálů GCA i členům ČGF. 

• proškolí sekretáře GCA tak, aby mohl zajišťovat vedení agendy spojené s uzavíráním pojistek a náležitosti 
spojené s komunikací s ČP. 

   

 Odpovídá: J. Kovář, O. Res Splněno 

2. 9. reprezentační ples GCA – 2006 
 Sekretář klubu informoval SR, že byl závazně rezervován termín 17.2.2006 v prostorách „INTERHOTELu 

VORONĚŽ“. SR projednala předpokládaný rozpočtový rámec této akce a pověřila sekretáře klubu, aby vstoupil do 
konkrétních jednání vedoucích k zajištění konferenciéra plesu, hudby a případné spolupráci s vhodnými partnery 
podílejících se na zajištění rozpočtu a organizaci plesu. Se sekretářem klubu bude v této souvislosti úzce 
spolupracovat za SR M. Wojnar a za STK M. Stehlík. 

   

 Odpovídá: M. Svobodová, M. Wojnar, M. Stehlík Termín: 14.11.2005 

3. Příprava podkladů a dokumentů – „Tréninkové středisko GCA“ (ČGF) 
 Přítomný člen STK J. Vlašín provedl rekapitulaci aktualizovaných materiálů souvisejících se zřízením 

„Tréninkového střediska GCA“ (ČGF) s důrazem na dokumenty „Tréninkové středisko GCA“ a „Plán činnosti TS 
GCA aktuálně na rok 2005“. Zapracované dílčí změny byly SR odsouhlaseny. Z následné diskuse vyplynuly tyto 
požadavky: 

• dopracovat plán činnosti na zimní sezónu 2005/2006. Jde o zpřesnění rozsahu tréninkové činnosti (časových 
nároků v hodinách) v kombinaci s počty hráčů (konkrétní jmenovité seznamy) a celkový rozsah potřebného 
finančního rozpočtu. 

• výhledové vypracování individuálních hráčských smluv, kterými by byly přesně vymezeny vzájemné vztahy 
mezi GCA a jednotlivými hráči, zejména s ohledem na rozsah finančních prostředků, které GCA do 
tréninkové činnosti věnuje na straně jedné a závazky hráče vůči klubu na straně druhé. 

• projednání konkrétního termínového kalendáře s trenéry GCA na zimní sezónu. 
S obsahem stávajících dokumentů souvisejících s „Tréninkovým střediskem GCA“ byl seznámen i trenér GCA 
M. Bauer (O. Trupl nebyl přítomen), který se k materiálům vyjádřil pozitivně a vyslovil svou podporu při realizaci 
předloženého plánu. 

   

 Odpovídá: J. Vlašín Termín: 14.11.2005 
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4. Ukončení sezóny 2005 – slavnostní večeře SR, STK + hráčské týmy GCA 
 Na základě návrhu viceprezidenta GCA O. Rese byl odsouhlasen termín 12.11.2005 v 17:00 pro konání slavnostní 

večeře zahrnující SR, STK a hráče reprezentačních týmů GCA + pozvané hosty v prostorách klubového zázemí 
a restaurace Golf Hotel Austerlitz. Nákladová stránka akce bude zajištěna společností Austerlitz Golf s.r.o. 

   

 Odpovídá: O. Res, M. Wojnar Termín: 12.11.2005 

5. Vizitky funkcionářů GCA 
 SR odsouhlasila zhotovení klubových vizitek pro následující funkcionáře GCA: 

• všichni členové SR, STK a sekretář klubu, 
• vedoucí tréninkového střediska (TS) a osoba pověřená zpracováváním účetnictví klubu. 

Sekretář klubu byl pověřen vypracováním jmenného seznamu všech relevantních osob s doplněním názvů 
příslušných funkcí a přípravy návrhu realizačních podmínek s tím, že tyto podklady předloží ke schválení SR tak, 
aby fyzická realizace proběhla před konáním VH klubu v roce 2006. 

   

 Odpovídá: M. Svobodová Termín: leden 2006 

6. Odsouhlasení výše ročních hracích příspěvků při přijetí za člena klubu v průběhu roku 
 S ohledem na případy, kdy dochází k přijetí nových členů GCA v průběhu letní sezóny, byla SR odsouhlasena 

následující pravidla: 
• pokud k přijetí dojde v období 1.8. až 30.9 daného roku, pak je roční hrací příspěvek na tento rok snížen na 

50% částky odsouhlasené VH klubu, 
• při přijetí po 1.10. (včetně) daného roku se roční hrací příspěvek pro daný rok ruší, 
• v ostatních případech nový člen hradí plnou výši ročního hracího příspěvku. 

   

 Odpovídá: M. Svobodová Splněno 

7. Stav účtu a odsouhlasení plánu zbývající fakturace vůči GCA 
 SR vzala na vědomí informaci viceprezidenta R. Války o stavu hotovosti na účtu GCA dne 10.10.2005 

a odsouhlasila rámcový plán zbývajících úhrad vůči dlouhodobým závazkům GCA. 
   

 Odpovídá: J. Kovář, R. Válka Splněno 

 
 
Příští termín jednání SR GCA: 14.11.2005 17:00 
 
Dne: 31.10.2005 
Zpracoval: Miloš Lapiš 
 
Za GCA:  
 ………………………………………………….. 
 Prezident Jiří Kovář 


