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Zápis ze zasedání SR GCA č. 2/2006 
ze dne 20.1.2006 

 
 Členové SR GCA Počet 

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

Program jednání: 
1. Příprava podkladů a dokumentů - „Tréninkové středisko GCA“ (ČGF) 
 J. Kovář informoval SR, že ve spolupráci s vedoucím TCM GCA J. Vlašínem byl dokončen materiál „Žádost 

o udělení statutu TCM ČGF“, který musel být doručen ČGF do 20.1.2006. Tento materiál byl z naší strany odeslán 
v pondělí 16.1.2006. R. Válka dále informoval o dokončení zpracování závěrečné zprávy a finančního vyúčtování 
za poskytnutou dotaci v roce 2005 dle uzavřené smlouvy a jejím předložení Radě Jihomoravského kraje (JmK) 
k závaznému termínu 13.1.2006. 

SR prodiskutovala poskytnuté informace (J. Vlašín) ohledně soustředění TCM v teplých klimatických podmínkách 
v zahraničí ze kterých vyplývá, že soustředění se uskuteční v termínu 19.3.-26.3.2006 na Mallorce, v destinaci 
komplexu „Marriott's Club Son Antem“, přičemž se ho zúčastní přibližně 15 členů TCM a 3 členové realizačního 
týmu. 

   

 Odpovídá: J. Vlašín Termín: 20.2.2006 

2. Příprava VH GCA v roce 2006 
 SR prodiskutovala návrhy a možnosti účasti jmenovitých kandidátů na složení orgánů VH. Současná varianta 

předpokládá následující složení: 

• Předseda VH: V. Dostál 
• Mandátová komise: Z. Lapišová, M. Svobodová, M. Kučerka ml., xxx 
• Návrhová komise: M. Kučerka st., M. Hlaváč, D. Jakoubek 
• Zapisovatel VH: I. Malý 
• Ověřovatelé zápisu: xxx, xxx 

Místa označená xxx je zapotřebí ještě obsadit vhodnými kandidáty – nejpravděpodobnější jsou návrhy přímo 
z pléna VH. 

   

 Odpovídá: J. Kovář, M. Svobodová Termín: 25.1.2006 

3. Datum konání DOD (Den otevřených dveří českého golfu) v roce 2006 
 J. Kovář informoval SR, že s pravděpodobností 99% bude jako termín DOD v roce 2006 zvolen termín neděle 

18.6.2006. Definitivní rozhodnutí nicméně ještě musí Výbor ČGF potvrdit. 
   

 Odpovídá: J. Kovář Termín: 20.2.2006 

4. Modernizace a přepracování WWW stránek GCA 
 M. Lapiš prezentoval SR nabídku ze strany Romana Knotka (Adaptive Garage) a to jak ve formě cenové struktury, 

tak i úvodního grafického zpracování „domovské stránky“ GCA. SR rozhodla, že na stránkách http://www.gca.cz 
bude umístěna veřejná výzva, v pevné struktuře, kterou budou vyzváni potencionální dodavatelé nového řešení 
WWW stránek GCA o nabídky. Stanoveným termínem, do kterého musí být nabídky předloženy je 15.2.2006. 
Nabídky lze zaslat na adresu: Na golfovém hřišti 1510, 684 01 Slavkov u Brna, případně e-mailovou adresu: 
gca@gca.cz. 

   

 Odpovídá: M. Lapiš Termín: 20.1.2006 

5. Termín „Mistrovství GCA na rány“ v roce 2006 
 Na základě domluvy s R. Válkou byl do kalendáře roku 2006 definitivně zahrnut termín „Mistrovství GCA na rány“ 

pro rok 2006, který je: 23.-24.9.2006. 
   

 Odpovídá: M. Wojnar Splněno 
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6. Registrace ochranné známky na název GCA a loga GCA u ÚPV ČR 
 M. Wojnar informoval SR o současném stavu registrace ochranné známky na název „Golf Club Austerlitz“ a logo 

GCA. GCA obdržela z Úřadu průmyslového vlastnictví potvrzení, že žádost o registraci byla přijata 27.12.2005 
v 8:00 a je evidována pod číslem: 0-432807. 

S ohledem na vzájemnou spolupráci a využití možného potenciálu došlo dále mezi GCA, GIA a AG k následující 
dohodě, týkající se registrace a budoucího využívání loga GCA: 

• původní logo GCA (s nápisem ve stužce „Golf Club 28 Austerlitz“) bude zaregistrováno se souhlasem 
D. Jakoubka (autor loga) na GCA, 

• jako věcné břemeno bude uvedeno, že Austerlitz Golf s.r.o. (AG) a Golf Invest Austerlitz, a.s. (GIA) 
mohou logo používat s tím, že nápis ve stužce pozmění tak, aby nemohlo dojít k záměně (v žádném 
případě nebude obsahovat číslici „28“ a slovo „Club”), přičemž všechny tři subjekty mohou v budoucnosti 
obsah stužky modifikovat dle svých potřeb v závislosti na druhu prezentačních materiálů, 

• pokud to bude formálně i ekonomicky přijatelné, pak spolu s plným názvem „Golf Club Austerlitz“ a loga, 
nechat na GCA zaregistrovat i vlastní zkratku klubu „GCA“. 

Zástupci všech tří subjektů (v oblasti známkových a patentových kanceláří) budou instruováni, aby nalezli 
vyhovující řešení i po formální stránce související s vlastní registrací a dosáhlo se tak uspokojení potřeb všech 
tří zainteresovaných subjektů. 

   

 Odpovídá: M. Wojnar Termín: 20.2.2006 

7. Stanovení termínů zasedání SR GCA v první polovině roku 2006 
 SR si odsouhlasila následující termíny zasedání SR GCA v první polovině roku 2006: 20.2. v 10:00, 6.3. v 16:00, 

27.3. v 16:00, 18.4. v 16:00, 9.5. v 18:00, 29.5. v 18:00, 12.6. v 18:00. V případě nutnosti SR rozhodne 
o svolání mimořádného zasedání. 

   

 Odpovídá: J. Kovář Splněno 

8. Turnaj „Československý pohár 2006“ – Slavkov 
 J. Kovář informoval SR o možném termínu konání turnaje: pondělí 24.7. až středa 26.7.2006 nebo úterý 25.7. 

až čtvrtek 27.7.2006 (turnaj je dvoukolový - dva dny + jedno tréninkové kolo). O termínu rozhodne „Výbor ČGF“. 
S ohledem na možný potenciál tohoto turnaje se SR rozhodla, že prostřednictvím J. Kováře přednese „Výboru 
ČGF“ rozšířený scénář realizace tohoto turnaje a dle jejich stanoviska pak přikročí k vypracování detailního 
scénáře ve spolupráci s některou profesionální agenturou. 

   

 Odpovídá: J. Kovář Termín: 20.2.2006 

9. Odsouhlasení došlých faktur vůči GCA 
 SR odsouhlasila uhrazení následujících faktur: 

• Patentová kancelář KANIA, SEDLÁK, SMOLA (ochranná známka GCA) 
   

 Odpovídá: J. Kovář Splněno 

 
 
Příští termín jednání SR GCA: 20.2.2006 16:00 
 
Dne: 23.1.2006 
Zpracoval: Miloš Lapiš 
 
Za GCA:  
 ………………………………………………….. 
 Prezident Jiří Kovář 


