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Zápis ze zasedání SR GCA č. 7/2006 
ze dne 9.5.2006 

 
 Členové SR GCA Počet 

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

Program jednání: 
1. Vyhodnocení VH GCA v roce 2006 
 Žádost o registraci „Stanov GCA“, schválených na VH GCA 25.1.2006, byla odeslána na MV ČR 30.3.2006. 

Koncem dubna 2006 bylo GCA doručeno potvrzení, že dne 18.4.2006 byla MV ČR vzata na vědomí změna „Stanov 
GCA“ (20.4.2006, JUDr. Ivana Breburdová, pověřená řízením úseku sdružování, za správnost: Jaroslava 
Burešová) – vedeno pod č.j.: II/S-OS/1-23496/94-R. 

   

 Odpovídá: M. Lapiš Splněno 

2. DOD (Den otevřených dveří českého golfu): 18.6.2006 
 Ve vztahu k DOD, konaného 18.6.2006, informoval M. Lapiš SR, že probíhá jednání s firmou Jihomoravská 

hospodářská agentura, s. r. o. (JMHA) o uzavření reciproční smlouvy na zveřejnění inzerátu na DOD, který bude 
uveřejněn v květnovém čísle Brněnského METROPOLITANU (vychází koncem května). Tento inzerát bude 
obsahově shodný s „Pozvánkou na DOD“, kterou ve formátu A4, nákladu 1.000 ks a barevném provedení bude 
distribuován prostřednictvím osobních kontaktů. 

SR dále odsouhlasila zvýhodněnou mimořádnou nabídku (u příležitosti konání DOD) na získání členství v GCA 
a to za těchto podmínek: 

• Výše vstupního příspěvku 75.000,- Kč  + odpuštění ročního hracího příspěvku na rok 2006 v případě, že bude 
celá částka uhrazena najednou. 

• Výše vstupního příspěvku 75.000,- Kč hrazená ve dvou splátkách (37.500,- Kč do 14-ti dnů po podpisu 
přihlášky, 37.500,- Kč do konce května v roce 2007). Roční hrací příspěvky v plné výši. 

• Počet členství za zvýhodněných podmínek je 20, dle pořadí přihlášek. 
   

 Odpovídá: J. Kovář, M. Kučerka Termín: 29.5.2006 

3. Stanovení termínů zasedání SR GCA 
 SR odsouhlasila následující termíny svých zasedání: 29.5., 12.6. a 26.6., vždy v 18:00. 
   

 Odpovídá: J. Kovář Splněno 

4. Odsouhlasení podmínek transformace SČ na OČ: Miroslav Rája – čl. č. 0280225 
 SR projednala žádost Miroslava Ráji (členské číslo 0280225) na transformaci jeho studentského členství na osobní 

členství dle Interní směrnice GCA č. 3/2006 „Motivační program GCA pro studentské a dětské formy členství“ – 
dosažení HCP 4,6 a s ohledem na jeho dlouhodobé působení v reprezentačních družstvech GCA. 

Lze konstatovat následující skutečnosti: 

• vznik SČ a jeho registrace v ČGF: 6.8.1999; 
• v roce 1999 byl VH GCA stanoven plný vstupní příspěvek na OČ: 50.000,- Kč; 
• člen v současnosti splňuje pravidlo „V2“ Interní směrnice č. 3/2006 svým HCP 4,6, což znamená úhradu pouze 

10% vstupního příspěvku a to znamená: 5.000,- Kč; 
• po odpočtu vstupního příspěvku SČ 10.000,- Kč člen však nebude platit žádný vstupní příspěvek při 

transformaci na OČ; 
• s ohledem na využití snížení vstupního příspěvku dle interní směrnice č. 3/2006 bylo SR rozhodnuto, 

že získané OČ na straně člena je v budoucnu nepřevoditelné. 
   

 Odpovídá: J. Kovář, M. Svobodová Splněno 

5. Projednání žádostí členů o přerušení členství v GCA na rok 2006 
 SR projednala a odsouhlasila následující žádosti členů GCA: 

• 0280225: Miroslav Rája (z rodinných důvodů). Opoždění žádosti bylo způsobeno administrativní chybou 
ze strany GCA v souvislosti s transformací SČ na OČ s využitím pravidel dle Interní směrnice č. 3/2006 
„Motivační program GCA pro studentské a dětské formy členství“. 

   

 Odpovídá: J. Kovář, M. Svobodová Splněno 
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6. Upomínka úhrady členských ročních příspěvků + blokace na ČGF 
 SR projednala průběh a stav úhrad ročních členských příspěvků a rozhodla o zaslání dopisu s upomínkou všem 

členům, kteří doposud neuhradili svůj roční příspěvek na rok 2006. V textu této upomínky bude zdůrazněn 
nejpozdější termín této úhrady 25.5.2006. V případě, že do tohoto data nebude roční příspěvek uhrazen, pak 
od 1.6.2006 bude členovi pozastaveno členství dle „Stanov  GCA“, s čímž souvisí i blokace příslušného členského 
čísla na serveru ČGF, což znamená nemožnost účastnit se turnajů zpracovávaných jeho prostřednictvím. 

   

 Odpovídá: J. Kovář, M. Lapiš, M. Svobodová Termín: 29.5.2006 

7. Turnaj „Československý pohár 2006“ – Slavkov 
 SR prodiskutovala záležitosti týkající se přípravy turnaje a koordinaci s firmou LESTO, která na bázi smluvního 

vztahu s GCA bude zajišťovat produkci tohoto turnaje. 

Zejména pak: 

• přípravu oficiálního dokumentu, na základě kterého by probíhala jednání s partnery (propozice soutěže, 
organizační zajištění akce, mediální rozměr akce, …) 

• koncept textu dvoustranných smluv mezi GCA a partnerem (generální, hlavní, partner) – sjednání 
ceny,závazků ze strany poskytovatele, … 

   

 Odpovídá: J. Kovář, M. Kučerka Termín: 9.5.2006 

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

• V. Dostál (úhrada úroků z půjčky FO ve vztahu úhradě části půjčky) 
• David Golc (tréninkové hodiny za duben 2006) 
• Ondřej Trupl (tréninkové hodiny za březen 2006) 
• G.I.A. (třetí záloha „Vstupy na hřiště 2006“) 
• Austerlitz Golf s.r.o. (záloha - klubové zázemí dle dod. smlouvy č. 2) 
• GOLF BRNO a.s. (předsezónní příprava týmů GCA v hale „H“ - indoor) 
• VENTO - LINE, s.r.o. (autobusu na trase letiště Vídeň – Brno 26.3.2006) 

   

 Odpovídá: J. Kovář Splněno 

 

Příští termín jednání SR GCA: 29.5.2006 18:00 

Dne: 24.5.2006 
Zpracoval: Miloš Lapiš 
 
 
Za GCA:  
 ………………………………………………….. 
 Prezident Jiří Kovář 


