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Zápis ze zasedání SR GCA č. 14/2006 
ze dne 25.9.2006 

 
 Členové SR GCA Počet 

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

Program jednání: 
1. Projednání případu hrubého porušení etiky členem GCA 
 SR se seznámila a projednala případ, který se vyskytl v souvislosti v Mistrovstvím GCA na rány dne 23.9.2006, 

kdy člen GCA Richard Frank provedl zápis do klubové „Knihy přání a připomínek“ a to způsobem, který se 
neslučuje s principy golfové etiky ani se zásadami běžného slušného chování. SR jednoznačně vyjádřila odsouzení 
takovéhoto chování a rozhodla, že prezident GCA zašle dotyčnému členu osobní dopis, ve kterém vysloví vážné 
varování a konstatování, že v případě opakování dá SR návrh VH GCA na zrušení členství tohoto člena v GCA. 
Dále bude požadováno, aby se dotyčný člen veřejným způsobem za své chování omluvil. 

   

 Odpovídá: J. Kovář Termín: 10.10.2006 

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

• 0280820: Petr Vaďura (rodinné důvody) 
• 0280008: Marek Sova (vazba na členství v PGA Czech) 
• 0280168: Jana Sovová (rodinné důvody) 
• 0280530: Veceslao Cernic (trvalý pobyt v zahraničí) 

Opoždění podání žádostí bylo způsobeno problémy při doručování korespondence z důvodů změny adresy 
a mimořádné okolnosti související se zdravotním stavem. 

   

 Odpovídá: J. Kovář, M. Svobodová Splněno 

3. Konference prezidentů klubů ČGF 
 SR prodiskutovala případné podněty se kterými má přijít prezident GCA na pravidelnou konferenci prezidentů 

ČGF, která projednává v předstihu témata, na něž se bude soustřeďovat pozornost Výroční konference ČGF 
a shodla se na následujících tématech: 

• znovu zavedení tzv. „B“ týmů do soutěžního řádu týmových soutěží ČGF 
• zvážení zpřísnění pravidel tzv. „hostování hráčů“ v družstvech nedomovských klubů 

   

 Odpovídá: J. Kovář Termín: 10.10.2006 

4. Odsouhlasení Dodatku č. 1 ke smlouvě GCA – GIA „Vstupy na hřiště“ 
 SR odsouhlasila znění „Dodatku č. 1“ ke smlouvě „SMLOUVA o poskytování vstupů na hřiště za účelem sportovní 

činnosti“, která byla uzavřena mezi GCA a GIA dne 25.2.2005. Tento dodatek řeší navýšení smluvní částky pro 
rok 2006 o 1,9 % dle znění smlouvy, což představuje navýšení na základě oficiální výše inflace za rok 2005 dle 
ČSÚ. 

   

 Odpovídá: J. Kovář Splněno 

5. Stav příspěvků ze strany ČSTV pro GCA 
 Viceprezident GCA R. Válka informoval SR o stavu plateb ze strany ČSTV ve prospěch GCA souvisejících 

s nedoplatky za rok 2005 a konstatoval, že již byla uhrazena dlužná částka za rok 2005. Dále SR informoval, že 
podle dostupných informací bude 50% záloha za rok 2006 uhrazena ze strany ČSTV na přelomu října a listopadu. 

   

 Odpovídá: R. Válka Splněno 

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

• Oxygen Solutions, s.r.o. (nové řešení WWW.GCA.CZ) 
• Oxygen Solutions, s.r.o. (provoz WWW.GCA.CZ pro rok 2006) 
• Oxygen Solutions, s.r.o. (grafické práce – DOD, ČS Pohár) 
• AUSTERLITZ GOLF s.r.o. (záloha vůči smlouvě o klubovém zázemí) 
• V. Dostál (úhrada úroků z půjčky FO ve vztahu úhradě zbytku půjčky) 

   

 Odpovídá: J. Kovář Splněno 
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7. Stav běžného účtu GCA 
 SR vzala na vědomí informaci viceprezidenta R. Války o stavu hotovosti na účtu GCA dne 25.9.2006 
   

 Odpovídá: J. Kovář Splněno 

 

Příští termín jednání SR GCA: 10.10.2006 18:00 

Dne: 5.10.2006 
Zpracoval: Miloš Lapiš 
 
 
Za GCA:  
 ………………………………………………….. 
 Prezident Jiří Kovář 


