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Zápis ze zasedání SR GCA č. 4/2007 
ze dne 26.3.2007 

 
 Členové SR GCA Počet 

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

Program jednání: 
1. Registrace ochranné známky na název GCA a loga GCA u ÚPV ČR 
 M. Wojnar seznámil SR s aktuálním stavem registrace ochranné známky na logo GCA: 

• bylo již vydáno osvědčení o zápisu ochranné známky (číslo zápisu: 287483, číslo spisu: 432807, datum zápisu: 
22.2.2007, datum podání: 27.12.2005, vznik práva přednosti: 27.12.2005, datum zveřejnění přihlášky: 
15.11.2006) 

• lhůta platnosti osvědčení: 10 let od podání přihlášky, tedy do 27.12.2015 

• přihláška podána prostřednictvím Patentové a známkové kanceláře KANIA, SEDLÁK, SMOLA, Ing. Jiří Malůšek, 
Mendlovo nám. 1a, 603 00 Brno 

   

 Odpovídá: M. Wojnar Splněno 

2. Rozpracování nové dlouhodobé klubové soutěže – jamková hra 
 M. Kučerka seznámil SR s finální podobou propozic dlouhodobé klubové jamkové soutěže s tím, že oficiální 

zahájení soutěže odstartuje k 1.4.2007. Znění kompletních propozic je umístěno na WWW stránkách GCA, takže 
se s ním mohou seznámit všichni členové. 

Ve finálním znění bylo rozhodnuto (na základě průzkumu mezi členy), že: 

• bude existovat pouze 1 společný žebříček (muži i ženy dohromady) 

• standardní odpaliště: muži žluté a ženy červené, nicméně lze využít i vzájemnou dohodu hráčů, ze kterých 
odpališť utkání proběhne 

• registrace utkání vždy na recepci před zahájením hry – viz. detaily v propozicích 

• žebříček bude k dispozici na venkovní nástěnce u bočního vstupu do restaurace 
   

 Odpovídá: M. Kučerka Splněno 

3. VIII. Ročník K+K Monarchie Trophy 
 V souvislosti s pořádáním VIII. Ročníku turnaje K+K Monarchie Trophy ukládá SR viceprezidentovi GCA O. Resovi, 

aby jednání se sponzory této akce vedl tak, že všechny smlouvy o reklamní spolupráci budou uzavřeny přímo 
mezi GCA a příslušnými sponzory. 

   

 Odpovídá: O. Res Termín: 13.4.2007 

4. Zpráva prezidenta GCA o průběhu výroční Konference ČGF 
 Prezident GCA J. Kovář informoval SR o klíčových bodech průběhu konference a seznámil všechny přítomné 

s veškerými podklady a závěry, přičemž veškerou dokumentaci předal k založení do archívu GCA sekretáři klubu. 
Zároveň sekretáře klubu informoval, že GCA s ohledem na standardizaci komunikace ze strany ČGF směrem ke 
klubům, byla GCA přidělena e-mailová adresa gcaus@klub.cgf.cz. Prostřednictvím této adresy budou od 
10.4.2007 na GCA zasílány veškeré zprávy z ČGF. 

   

 Odpovídá: J. Kovář, M. Svobodová Splněno 

5. Modernizace a přepracování WWW stránek GCA 
 M. Lapiš seznámil SR s aktuálním stavem http://www.gca.cz. Bylo dokončen převod veškerých prvků a obsahu 

z prostředí původního poskytovatele služeb (firma Oxygen) směrem k novému poskytovateli (firma Fronk 
Design). Dále bylo zrealizováno: 

• rozšíření tématických obrazových motivů, které se zobrazují v horní části stránek na celkový počet 10 s tím, 
že při zobrazení každé stránky se náhodně volí jeden obrazový motiv. Výsledkem je vizuálně pestřejší 
a zajímavější prezentace stránek. 

Systém byl předán do rutinního provozu s tím, že jednotlivé drobné redakční změny obsahu inicializované ze 
strany GCA budou na základě smlouvy o údržbě realizovány poskytovatelem služeb (Fronk Design). Rozsáhlejší 
požadavky na změnu obsahu či designu budou vždy řešeny individuálními objednávkami ze strany GCA vůči 
poskytovali služeb, po předchozím projednání podmínek realizace. 

   

 Odpovídá: M. Lapiš, M. Svobodová Splněno 
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6. Vyhodnocení  přípravy TCM v zimní sezóně 2006/2007 
 Zasedání SR se účastnil i vedoucí TCM GCA J. Vlašín. Seznámil SR s následujícími body: 

• v oblasti herní přípravy v „Hale H“ a fyzické přípravy ve „StarTrac“ bylo v podstatě dosaženo plánovaných cílů 
a do budoucna není možné bez této etapy v zimním období předpokládat výraznější zlepšení výsledků ve 
vlastní soutěžní sezóně. 

• předsezónní soustředění TCM v Turecku proběhlo po kvalitativní i kvantitativní stránce o třídu výše než 
v loňském roce na Mallorce a představuje významnou výhodu pro všechna družstva GCA pro soutěžní sezónu 
2007. 

• z hlediska nominací hráčů pro jednotlivá reprezentační družstva GCA bude ze strany vedoucího TCM (po 
projednání s kapitány jednotlivých družstev) předložen SR k odsouhlasení návrh širších reprezentačních kádrů. 
Konkrétní nominace na jednotlivá reprezentační vystoupení družstev budou nicméně v plné kompetenci 
vedoucího TCM. 

   

 Odpovídá: J. Vlašín Termín: 13.4.2007 

7. Projednání žádostí členů o přerušení členství v GCA na rok 2007 
 SR projednala a odsouhlasila následující žádosti členů GCA: 

• 0280347: Jana Weiss 
• 0280346: Petr Weiss 
• 0280336: Petr Budina 
• 0280736: Silvie Otiepková 
• 0280166: Josef Fiala 
• 0280113: Oldřich Pospíšil 
• 0280275: Iveta Ferdusová 
• 0280161: Petr Strejček 
• 0280480: Pavel Hofmann 
• 0280644: Jaroslav Knorre 
• 0280157: Ludmila Kinclová 
• 0280426: Petr Krejčíř 
• 0280469: Libor Marada 
• 0280292: Jitka Sukovatá 
• 0280582: Jana Tesařová 
• 0280754: Miroslava Vykydalová 
• 0283001: Petr Frank 
• 0280754: Miroslava Vykydalová 
• 0280273: Marta Svobodová 
• 0280168: Jana Sovová 
• 0280008: Marek Sova 
• 0280463: Marta Uherková 
• 0280530: Veceslao Cernic 
• 0280608: Petr Vokřál 
• 0280624: Silvie Vokřálová 
• 0280257: Oldřich Sobotka 
• 0280832: Hana Průšová 

   

 Odpovídá: M. Svobodová Splněno 

8. Založení nového bankovního účtu GCA u České Spořitelny 
 Prezident GCA J. Kovář informoval SR, že s ohledem na okolnosti související se stabilitou a důvěryhodností 

bankovního ústavu GE Money Bank, byl založen nový bankovní účet u České Spořitelny a byla na něj převedena 
podstatná část finanční hotovosti GCA. Po vyjasnění situace SR dále zváží postup v této záležitosti. 

   

 Odpovídá: J. Kovář Termín: 13.4.2007 

9. Doplnění „Interní směrnice GCA č. 3/2006“ 
 SR projednala obsah a pravidla, které stanovuje „Interní směrnice GCA č. 3/2006“, které řeší okolnosti snížení 

výše vstupního členského příspěvku při transformaci „Dětského členství“ nebo „Studentského členství“ na „Osobní 
členství“ dle „Stanov GCA“ a to na základě dosažené výkonnosti dle HCP. Na základě návrhu V. Dostála schválila 
SR následující doplnění této směrnice o část: 

„Hlavní podmínka uplatnění této směrnice: 

1. Člen GCA ve své žádosti o transformaci členství z „Dětského členství“ či „Studentského členství“ na „Osobní 
členství“ (postup dle „Stanov GCA“, článek IV.3 nebo IV.4) může připojit žádost adresovanou SR GCA, ve 
které může požádat o snížení vstupního příspěvku s odkazem na tuto směrnici č. 3/2006. 

2. SR při projednávání takovéto žádosti bude primárně přihlížet k aktivitám žadatele v rámci reprezentačních 
družstev GCA nebo k ostatním jeho aktivitám souvisejících s rozvojem GCA. 

3. SR posoudí veškeré okolnosti a žádost buď odsouhlasí nebo zamítne.“ 
   

 Odpovídá: J. Kovář, V. Dostál, M. Lapiš Splněno 
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10. Udělení plné moci pro vyřízení odkladu daňového přiznání GCA za 2006 

 SR odsouhlasila vydání plné moci pro jejího člena V. Dostála ve smyslu vyřízení odkladu podání daňového přiznání 
GCA za rok 2006 prostřednictvím daňového poradce. 

   

 Odpovídá: V. Dostál, R. Válka Termín: 13.4.2007 

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

• Golf Invest Austerlitz, a.s. (zálohová platba – vstupy na hřiště) 
• Golf Invest Austerlitz, a.s. (zálohová platba – vstupy na hřiště) 
• Trenér M. Stehlík (tréninky TCM za únor 2007) 
• M. Svobodová (sekretářské práce za březen 2007) 
• Czech Golf Consulting (školení rozhodčích) 
• M. Wojnar (školení rozhodčích I. A II. třídy Praha) 
• Golf Brno, a.s. (využití haly H členy TCM) 
• Patent. a známková kancelář KANIA, SEDLÁK, SMOLA (převzetí osvědčení) 
• ČGF (členský příspěvek GCA v ČGF za rok 2007) 
• M. A. Agency (poštovní obálky s potiskem) 
• M. A. Agency (banner, leták A5 – golf. ples, vizitky SR) 
• A. C. Karty, s.r.o. (datifikace členských karet) 
• Fronk Design (obrazové motivy a jejich zprovoznění na WWW.GCA.CZ) 

   

 Odpovídá: J. Kovář Splněno 

Příští termín jednání SR GCA: 13.4.2007 17:00 

 

Dne: 26.4.2007 
Zpracoval: Miloš Lapiš 
 
Za GCA:  
 ………………………………………………….. 
 Prezident Jiří Kovář 


