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Zápis ze zasedání SR GCA č. 16/2005 
ze dne 5.12.2005 

 
 Členové SR GCA Počet 

Přítomni: J. Kovář, R. Válka, M. Lapiš, M. Kučerka, M. Wojnar, V. Dostál 6 
Omluveni: O. Res 1 
   

Program jednání: 
1. Rezignace M. Stehlíka na funkci člena STK GCA 
 SR vzala na vědomí informaci předsedy STK M. Wojnar o tom, že Miroslav Stehlík rezignoval na svoji funkci člena 

STK GCA a to z důvodů změny jeho amatérského hráčského statusu na profesionála PGA Czech Republic, která 
proběhla dne 28.11.2005 na Řádné valné hromadě PGAC. SR dále M. Wojnar dále pověřila, aby učinil nezbytné 
kroky, které povedou k obsazení tohoto uvolněného místa v STK jiným vhodným členem GCA. 

   

 Odpovídá: M. Wojnar Splněno 

2. 9. reprezentační ples GCA – 17.2.2006 
 SR byla informována sekretářem klubu M. Svobodovou o stavu příprav plesu a dále zástupce společnosti JAGUAR 

MARAVIA a.s. Ing. Tomáš Neubauer prezentoval koncept možné spolupráce mezi GCA a jejich společností, který 
se opíral o uplynulý historický vývoj a o oboustranné pozitivní vnímání této spolupráce. Konečná dohoda, týkající 
se plesu a jeho rozpočtu, byla tedy po vzájemné dohodě postavena na celkové kapacitě 500 míst a jejich 
rozdělení v poměru 350:150. Pro členy klubu GCA tedy bude garantováno celkem 350 vstupenek a to do 
31.1.2006 v pořadí dle projeveného zájmu a času rezervace u sekretáře klubu Marty Svobodové na tel. čísle 
+420-606311076, případně u účetní klubu Ing. Marcely Jakoubkové na tel. čísle +420-544423511. SR dále 
rozhodla, že s ohledem na nutnost vyrovnaného rozpočtu plesu (a rovněž s vědomím, že ples je společenskou 
událostí, která je zaměřena zejména na uspokojení potřeb vlastních členů) je nutno zvýšit cenu vstupenky pro 
člena GCA z 1.000,- Kč na 1250,- Kč. Cena pro nečlena GCA zůstává nezměněna a to 2000,- Kč. O fyzické 
dostupnosti vstupenek bude informováno na WWW stránkách GCA a budou také k dispozici na Valné hromadě 
klubu, která se koná ve středu 25.1.2005 v sále Bonaparte ve Slavkově a prezence začíná v 16:00. 

   

 Odpovídá: M. Svobodová, T. Neubauer , M. Wojnar Termín: 15.12.2005 

3. Příprava VH GCA v roce 2006 
 Na základě projednání vhodných termínů sekretářem klubu s provozovatelem sálu vyplynulo, že VH bude 

uspořádána ve středu 25.1.2006 (sál Bonaparte ve Slavkově u Brna), přičemž začátek prezence byl stanoven na 
16:00 a vlastní začátek na 17:00. SR dále odsouhlasila pozvánku s programem VH, která bude zaslána všem 
členům GCA. 

   

 Odpovídá: J. Kovář, M. Svobodová Termín: 15.12.2005 

4. Informace z celostátní podzimní schůze STK klubů ČGF 2005 
 Předseda STK GCA informoval SR o průběhu celostátní schůze STK klubů ČGF, která se konala 19.11.2005 v sídle 

ČGF a které se zúčastnil na základě pověření SR. Schůze se zúčastnili zástupci 57 klubů ČGF, tj. 53% z celkového 
počtu klubů. Probíraly se a diskutovaly otázky mistrovských soutěží ČGF, otázky mládeže, reprezentace, 
kalendáře akcí ČGF, normování hřišť, školení rozhodčích a serveru ČGF. Nejdůležitější novinkou je přijetí změn 
v HCP systému. Od roku 2006 se zvyšuje max. HCP na hodnotu 54, čímž na serveru u téměř 8.000 hráčů bude 
hodnota ZK nahrazena hodnotou 54 nebo méně, podle jejich odehraných výsledků. Hodnota ZK zmizí, avšak 
zkoušky způsobilosti budou skládat noví zájemci stejným způsobem jako dříve. Druhou významnou změnou bude 
zavedení nesoutěžního výsledku na úpravu HCP při hře pouze na devíti jamkách. Tuto možnost budou mít jen 
hráči s HCP 37 až 54. 

   

 Odpovídá: M. Wojnar Splněno 
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5. Způsoby úhrady členských příspěvků od roku 2006 
 V záležitosti úhrad ročních hracích členských příspěvků a vstupních členských příspěvků členů GCA změnila své 

rozhodnutí ze zasedání SR č. 15/2005 (ze dne 14.11.2005) a rozhodla o níže uvedených pravidlech pro tyto 
platby, která budou striktně dodržována od začátku roku 2006: 

• Vstupní členský příspěvek právnické osoby 

Úhrada vždy pouze bankovním převodem a to s následujícími náležitostmi: 

o  Variabilní symbol: 028 
o Specifický symbol: IČ firmy 

• Vstupní členský příspěvek fyzické osoby 

Úhrada vždy pouze bankovním převodem a to s následujícími náležitostmi: 

o  Variabilní symbol: 028 
o Specifický symbol: rodné číslo osoby 

• Roční hrací členský příspěvek právnické osoby 

Úhrada vždy pouze bankovním převodem a to s následujícími náležitostmi: 

o  Variabilní symbol: 2006 (rok, na který se příspěvek vztahuje) 
o Specifický symbol: IČ firmy 

• Roční hrací členský příspěvek fyzické osoby 

Úhrada vždy pouze bankovním převodem a to s následujícími náležitostmi: 

o  Variabilní symbol: 2006 (rok, na který se příspěvek vztahuje) 
o Specifický symbol: členské číslo v ČGF (v případě členství v ČGF) 

 rodné číslo osoby (pokud nemá členství v ČGF) 

Veškeré informace o závěrech VH GCA 2006, vysvětlení jak postupovat při bankovním převodu odsouhlasených 
finančních částek VH, budou zaslány všem členům GCA v co nejkratším termínu po konání VH. Jiný způsob 
úhrady nebude možný – tedy ani v hotovosti na recepci klubu, ani poštovní složenkou. Z výše uvedeného 
jednoznačně vyplývá, že platí následující princip: 1 platba = 1 člen. Není tedy možné kumulovat do jedné platby 
více příspěvků od několika členů, tedy např. v rámci jedné rodiny. 

   

 Odpovídá: J. Kovář, M. Lapiš, M. Svobodová, M. Jakoubková Termín:  únor 2006 

6. Datum konání DOD (Den otevřených dveří českého golfu) v roce 2006 
 J. Kovář informoval SR o rozhodnutí Výboru ČGF o termínu konání DOD v roce 2006. Bude jím termín neděle 

7.5.2006. 
   

 Odpovídá: J. Kovář Splněno 

7. Registrace ochranné známky na název GCA a loga GCA u Úřadu průmyslového vlastnictví ČR 
 SR rozhodla, že provede registraci názvu klubu „Golf Club Austerlitz“ a loga GCA u Úřadu průmyslového 

vlastnictví ČR tak, aby GCA disponovala jejich ochrannou známkou a v budoucnu měla možnost zabránit jejich 
potencionálnímu zneužití. 

   

 Odpovídá: M. Wojnar Termín: 15.12.2005 

8. Svolání mimořádného zasedání SR – odsouhlasení plánu a rozpočtu TCM GCA 
 SR rozhodla, že s ohledem na časové termíny zahájení činnosti Tréninkového Centra Mládeže GCA, je nutné 

svolat mimořádné zasedání SR, na které vedoucí TCM J. Vlašín předloží všechny aktualizované podklady 
a materiály k TCM, zejména pak připravený rámcový rozpočet TCM na mimo-sezónní a předsezónní období 2006, 
aby SR mohla tyto materiály posoudit a rozhodnout, v jakém rozsahu se výše zmíněná příprava uskuteční. Byl 
stanoven termín 15.12.2005 v 16:00 hodin. 

   

 Odpovídá: J. Vlašín, M. Wojnar Termín: 15.12.2005 

 
 
Příští termín jednání SR GCA: 15.12.2005 16:00 
 
Dne: 30.12.2005 
Zpracoval: Miloš Lapiš 
 
 
Za GCA:  
 ………………………………………………….. 
 Prezident Jiří Kovář 


