
 
 

 
  Počet 

Přítomni:  JUDr.Jiří Kovář, Ing. J.Sedláček, Ing.R.Varta,Ing.M.Hlaváč,pan J.Černý , 
 Ing.O.Res, Ing.M.Kučerka                                   
 
 

     7 

Omluveni:                                                                                                                  
                                                                  

      0 
 

 
1.Kontrola úkolů, různé: 
 
 
 
                                                     
 
1.1.       Sekretář GCA odešle dopis společnosti GolferIS s upozorněním, že pokud nebudou stránky dokončeny do  
             31.7.2018 změní SR GCA model spolupráce s GolferIS. 

Zodpovídá:Ing.M.Hlaváč, M.Svobodová 
 
1.2      SR GCA jednohlasně schválila zrušení členství blokovaných členů klubu, jestliže neuhradí poplatky pro rok 2018           

     nejpozději do 31.8.2018. Členství těchto osob bude zrušeno dle článku č VI.7 Stanov GCA bez náhrady tzn.  
     vymazáno s evidence GCA a ČGF                                                                                                                                                                              

 
1.3. SR GCA rozhodla o kontrole statutů členství GCA (přidružené členství) a dále SR GCA upozorňuje majitele 

Studentských členství na povinnost dodat potvrzení o studiu na sekretariát GCA. 
 
1.4. SR GCA jednohlasně schválila Interní směrnici 1/2009-2017 o proplácení nákladů hráčů GCA. 

SR GCA jednohlasně schválila strukturu reprezentace. Směrnice  bude ještě doplněna o jména kapitánů. 

Ing.J.Sedláček předá oba dokumenty sekretáři klubu k umístění na web. GCA. 
 

1.5. Prezident GCA JUDr.J.Kovář informoval SR o závěrech právní komise ČGF v souvislosti s akcemi pořádanými 
golf. klubem z hlediska zpracování osobních údajů GDPR . 
 

1.6.  JUDr.Jiří Kovář podal návrh za GCA na nominaci Ing.R.Varty do Výboru regionální STK pro nadcházející volební 
období. SR GCA nominaci jednohlasně schválila. 
 

1.7. SR GCA pověřila Ing.R.Vartu odesláním žádosti na ČGF o zpřístupnění dalších zápisů ze zasedání  Výboru ČGF a 
to za celé funkční období. 

 
1.8. SR GCA se zabývala zveřejněnými zápisy ze schůzí Výboru ČGF. 
 
1.9. SR GCA řešila informace z ČUS . 
            Ing.J.Sedláček dále informoval SR o tom, že GCA podala dvě žádosti o dotace pro klub. 
            Odpovídá:Ing.J.Sedláček 
 
 
 
2.Faktury: 
 
SR GCA schválila proplacení 2x12.000Kč reprezentantům GCA dle Interní směrnice 1/2009 -2017 

 
                                                                                                                         

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------           

Termín příštího zasedání SR GCA:30.7.2018 v 10.00hod.             

Místo: Golfhotel Austerlitz 

Zpracovala: M. Svobodová 

Dne:29.6.2018 ve Slavkově u Brna 

 

Za SR GCA:                                                                        ……………………………………………… 

                                                                                      Prezident GCA JUDr.J.Kovář 

 

 

 

 

           

 

 
 
 

             Zápis ze zasedání SR GCA č.5/2018 
ze dne 28.6.2018 

 



                

 
 


