
ZÁPIS
ze zasedání řádné valné hromady

Golf Club Austerlitz, o.s.

I.
Dne 3.2.2020 v 18:00 hodin se v prostorách restaurace Golf Hotel Austerlitz na adrese Na Golfovém
hřišti 1, 684 01 Slavkov u Brna, konalo zasedání valné hromady jako nejvyššího orgánu spolku Golf Club
Austerlitz, o.s.,  IČ 48838764, se sídlem Na golfovém hřišti 1, 684 01 Slavkov u Brna (dále jen „GCA“),
kterou svolal statutární orgán – prezident GCA, JUDr. Jiří Kovář.

Valné hromady se účastnily osoby uvedené na prezenční listině, která je nedílnou součástí tohoto zápisu
jako příloha č. 1.

II.
Program valné hromady GCA:

  1. Zahájení a prezence přítomných
  2. Schválení jednacího, volebního a hlasovacího řádu.
  3. Volba orgánů valné hromady

a) předsedající
b) mandátová, návrhová a volební komise
c) zapisovatel a ověřovatelé zápisu

  4. Výroční zpráva prezidenta GCA za rok 2019.
  5. Zpráva o hospodaření za rok 2019 a její schválení.
  6. Zpráva o činnosti TCM GCA za rok 2019.
  7. Zpráva o činnosti STK GCA za rok 2019.
  8. Volba prezidenta GCA
  9. Volba členů SR GCA
10. Návrh rozpočtu GCA pro rok 2020 a jeho schválení.
11. Diskuse.
12. Usnesení.
13. Závěr.

1. Zahájení a prezence přítomných

Zahájení valné hromady se jako svolavatel ujal prezident GCA JUDr. Jiří Kovář, který přivítal přítomné
členy.  Na základě prezenční  listiny svolavatel  konstatoval,  že osobně přítomných je 363 členů GCA
s hlasovacím právem. Na základě plné moci se nechalo zastoupit 205 členů GCA s hlasovacím právem.
Celkem se tedy valné hromady účastnilo 158 členů GCA s hlasovacím právem. GCA má celkem 761
členů  s hlasovacím  právem.  Svolavatel  konstatoval,  že  valná  hromada  je  usnášeníschopná,  neboť
v souladu se stanovami GCA se valné hromady účastní víc jak 10 % členů GCA s hlasovacím právem.

Prezence členů a zápis plných mocí: paní Marta Svobodová a pan Martin Svoboda
Výdej volebních hlasovacích lístků: paní Luďka Kučerková

2. Ing. Jan Neštický navrhl zařadit do programu VH návrh na změnu stanov GCA

Navrhované změny:
- navýšení počtu členů Správní rady na devět
- omezit dobu výkonu funkce prezidenta na maximálně dvě funkční období
O návrhu hlasovala valná hromada.



Usnesení 1: 
Valná hlasuje pro zařazení návrhu na změnu stanov do programu VH.
Hlasování: pro: 164 hlasů proti: 169 hlasů zdrželo se: 20 hlasů
Usnesení  1  nebylo  valnou  hromadou  přijato  a  návrh  na  změnu  stanov  nebyl  zařazen  do
programu.

3. Schválení jednacího, volebního a hlasovacího řádu

Svolavatel nechal hlasovat valnou hromadu o přijetí Jednacího, volebního a hlasovacího řádu ve znění,
v jakém byl zveřejněn.
O návrhu hlasovala valná hromada.

Usnesení 2: 
Valná hromada schvaluje  pro účely svého zasedání  Jednací,  volební  a hlasovací  řád ze dne
3.2.2020 ve znění, v jakém byl zveřejněn.
Hlasování: pro: 350 hlasů proti: 0 hlasů zdrželo se: 4 hlasů
Usnesení 2 bylo valnou hromadou přijato.

4. Volba orgánů valné hromady

a) Předsedajícím valné hromady byl navržen prezident GCA, JUDr. Jiří Kovář. 
O návrhu hlasovala valná hromada.

Usnesení 3: 
Valná hromada volí za předsedu valné hromady JUDr. Jiřího Kováře.
Hlasování: pro: 349 hlasů proti: 0 hlasů zdrželo se: 4 hlasů
Usnesení 3 bylo valnou hromadou přijato.

b) Byl navržen vznik orgánu valné hromady podle schváleného Jednacího, volebního a hlasovacího
řádu, a to Mandátové komise, jejímiž členy budou pan Radek Hamzík, pan Petr Frank jun.,
pan Richard Frank, Ing. Kateřina Libenská, paní Irena Foretová, pan Vojtěch Jochman. 
O návrhu hlasovala valná hromada.

Usnesení 4:
Valná hromada zřizuje orgán valné hromady - Mandátní komisi. Členy Mandátní komise jsou pan
Radek Hamzík, pan Petr Frank jun., paní Irena Foretová, Ing. Kateřina Libenská, 
pan Richard Frank a pan Vojtěch Jochman.
Hlasování: pro: 350 hlasů proti: 0 hlasů zdrželo se: 6 hlasů
Usnesení 4 bylo valnou hromadou přijato.

c) Byl navržen vznik orgánu valné hromady podle schváleného Jednacího, volebního a hlasovacího
řádu, a to Návrhové komise, jejíž členy budou Ing. Miroslav Kučerka, Ing. Olga Resová, 
Ing. Miloš Lapiš. 
O návrhu hlasovala valná hromada.

Usnesení 5: 
Valná hromada zřizuje orgán valné hromady - Návrhovou komisi. Členy Návrhové komise jsou
Ing. Miroslav Kučerka, Ing. Olga Resová, Ing. Miloš Lapiš.
Hlasování: pro: 352hlasů proti: 0 hlasů zdrželo se: 3 hlasů
Usnesení 5 bylo valnou hromadou přijato.

d) Byl navržen vznik orgánu valné hromady podle schváleného Jednacího, volebního a hlasovacího
řádu, a to Volební komise, jejíž členy budou Ing. Michal Hlaváč, Ing. Jiří Uherek, pan Jaromír
Černý jun., Ing. Dalibor Pánek., Ing. Petr Nagy, Mgr. Petr Chuchma.
O návrhu hlasovala valná hromada.



Usnesení 6: 
Valná hromada zřizuje orgán valné hromady - Volební komisi. Členy Volební komise jsou Ing.
Michal  Hlaváč,  Ing.  Dalibor  Pánek,  Ing.  Jiří  Uherek,  Ing.  Petr  Nagy,  Mgr.  Petr  Chuchma,  pan
Jaromír Černý jun.
Hlasování: pro: 348 hlasů proti: 0 hlasů zdrželo se: 6 hlasů
Usnesení 6 bylo valnou hromadou přijato.

e) Zapisovatelkou valné hromady byla navržena paní Marta Svobodová. 
O návrhu hlasovala valná hromada.

Usnesení 7: 
Valná hromada volí za zapisovatelku valné hromady paní Martu Svobodovou.
Hlasování: pro: 350 hlasů proti: 0 hlasů zdrželo se: 1 hlasů
Usnesení 7 bylo valnou hromadou přijato. Zápis z valné hromady zhotoví paní Marta Svobodová.

f) Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi pan Jaromír Černý a paní Luďka Kučerková. 
O návrhu hlasovala valná hromada.

Usnesení 8: 
Valná hromada volí za ověřovatele zápisu z valné hromady pana Jaromíra Černého a paní 
Luďku Kučerkovou.
Hlasování: pro: 352 hlasů proti: 0 hlasů zdrželo se: 2 hlasů
Usnesení 7 bylo valnou hromadou přijato. Zápis z valné hromady ověří pan Jaromír Černý a paní
Luďka Kučerková.

5. Výroční zpráva prezidenta GCA za rok 2019

Zprávu  přednesl  prezident  GCA,  JUDr.  Jiří  Kovář.  Plné  znění  zprávy  je  přílohou  tohoto  zápisu.
Ke zprávě  nebyly  vzneseny  dotazy  a  valná  hromada vzala  Výroční  zprávu prezidenta  za rok  2019
na vědomí.

Usnesení 9:
Valná hromada bere Výroční zprávu prezidenta GCA za rok 2019 na vědomí.
Hlasování: pro: 353 hlasů proti: 0 hlasů zdrželo se: 0 hlasů
Usnesení 9 bylo valnou hromadou přijato.

6. Zpráva o hospodaření za rok 2019 a její schválení

Zprávu přednesl Ing. Jaroslav Sedláček. Zpráva o hospodaření za rok 2019 je přílohou tohoto zápisu.
Ke zprávě nebyly vzneseny dotazy. Zpráva o hospodaření za rok 2019 byla schválena.

Usnesení 10:
Valná hromada schvaluje Zprávu o hospodaření za rok 2019.
Hlasování: pro: 353 hlasů proti: 0 hlasů zdrželo se: 0 hlasů
Usnesení 10 bylo valnou hromadou přijato.
7. Zpráva o činnosti TCM GCA za rok 2019

Zprávu  přednesla  vedoucí  TCM,  paní  Irena Foretová.  Plné  znění  zprávy  je  přílohou  tohoto  zápisu.
Ke zprávě nebyly vzneseny dotazy a VH vzala tuto zprávu na vědomí.

Usnesení 11:
Valná hromada bere Zprávu o činnosti TCM GCA za rok 2019 na vědomí.
Hlasování: pro: 350 hlasů proti: 0 hlasů zdrželo se: 0 hlasů
Usnesení 11 bylo valnou hromadou přijato.



8. Zpráva o činnosti STK GCA za rok 2019

Zprávu o činnosti STK GCA za rok 2019 přednesl předseda STK GCA, Ing. Robert Varta. Plné znění
zprávy je přílohou tohoto zápisu. Ke zprávě nebyly dotazy a valná hromada vzala zprávu o činnosti STK
GCA za rok 2019 na vědomí.

Usnesení 12:
Valná hromada bere Zprávu o činnosti STK GCA za rok 2019 na vědomí.
Hlasování: pro: 353 hlasů proti: 0 hlasů zdrželo se: 0 hlasů
Usnesení 12 bylo valnou hromadou přijato.

9. Volba prezidenta GCA 

Předseda  volební  komise  Ing.  Michal  Hlaváč  zahájil  tajnou  volbu  prezidenta  GCA.  Ing.  Jaroslav
Sedláček navrhl jako kandidáta na funkci dosavadního prezidenta GCA JUDr. Jiřího Kováře.
JUDr. Jiří Kovář kandidaturu přijal.
Paní Vladislava Kozáková navrhla jako kandidáta na funkci prezidenta GCA pana Šimona Zemka.
Pan Šimon Zemek kandidaturu přijal.
Ing. Miroslav Brzoň navrhl jako kandidáta na funkci prezidenta Ing. Radomíra Kovala.
Ing. Radomír Koval se rozhodl nekandidovat a vyzval své voliče, aby při volbě podpořili 
pana Šimona Zemka.
JUDr. Jiří Kovář přednesl předvolební projev a poděkoval za práci Správní radě.
Pan Šimon Zemek přednesl předvolební projev a představil svůj tým.

Dotazy pro kandidáty
Dotaz: Paní L. Hošková 
Jak vyřešit problém s klubovnou?
Odpověď: JUDr J. Kovář
Dovedu si  představit,  že bychom si postavili  vlastní  klubovnu.  Podobnou nenáročnou stavbu jako je
třeba ve Skalici.  Ale  je  to jen  návrh.  Použít  můžeme naši  klubovou finanční  rezervu.  Z uspořených
peněz, které dnes platíme ,,hotelu“, si vytvoříme postupně opět finanční rezervu.

Dotaz: Ing. D. Kostelky na pana Šimona Zemka
Jak si představujete zlepšit klubový život:
Odpověď: Pan Š. Zemek
Klubový život je slabý, protože členové na hřišti po turnajích nezůstávají.
Hotelu se nedaří a tak bychom jim rádi pomohli, je zde málo kloubových akcí a tak hotel nemá příjmy od
členů.
Dotaz: Ing. D. Kostelka
Jak chcete dělat více akcí, když v klubovně jsou často svatby a školení a pro členy není prostor?
Odpověď: Pan Š. Zemek
Budeme se snažit vyjednat lepší podmínky s majitelem hotelu.
Udělám maximum pro zlepšení klubového života, pokud dostanu příležitost.

Dotaz: Ing. J. Sedláček
Chci se zeptat na Váš rozpočet alespoň v základních bodech a jak si představujete vyjednání lepších
podmínek s majitelem hotelu? O omezení využívání klubovny k jiným účelům, než pro členy se Správní
rada snaží už několik let.

Odpověď: Pan Š. Zemek
Myslím si, že výše částky za klubovnu není v pořádku ke službě poskytované hotelem. Ale pokud bude
více akcí a členové budou v klubovně zůstávat a více utrácet, tak hotel může omezit počet svateb a
školení. 

Dotaz: Ing. M. Lapiš
Hovořil jste o týmu expertů a managerů, tak na jaké síly budeme spoléhat? Nevím, jestli je pro vedení
klubu třeba tým managerů.



Odpověď: Pan Š. Zemek
Nemyslel jsem, že si budeme někoho najímat. Hovořil jsem o svém týmu, ve kterém je paní Kozáková,
pan Martínek, pan Dostál a pan Nagy, kteří by rádi pro klub pracovali.

Usnesení 13:
Valná hromada volí prezidenta GCA
Volební komise oznámila, že volba je neplatná, jelikož při sečtení hlasovacích lístků bylo v hlasovací
urně o jeden hlasovací lístek více než je počet hlasujících podle prezenční listiny.
Usnesení 13 nebylo přijato.

Odhlášení z účasti na VH. 
Zápis v prezenční listině čas 20:15 hod. Ing. J. Vašíček
Zápis v prezenční listině čas 20:34 hod. Paní J. Kolářová

Nová volba:
Proběhl výdej nových (barevně odlišných) hlasovacích lístků podle prezenční listiny, které byly vydávány
přímo při vstupu do hlasovací místnosti, aby se zamezilo tomu, že si někdo vyzvedne hlasovací lístky
vícekrát.  Bylo  vydáno  353  hlasovací  lístků.  To  byl  také  počet  přítomných  členů  GCA  s  hlasem
rozhodujícím na VH ve chvíli zahájení volby. Z tohoto počtu vycházela nadpoloviční většina.

Usnesení 14:
Valná hromada volí prezidenta.
JUDr. Jiří Kovář: 178 hlasů
Pan Šimon Zemek: 175 hlasů
Valná hromada zvolila JUDr. Jiřího Kováře prezidentem GCA
Usnesení 14 bylo přijato.

Zvolený prezident poděkoval členům GCA za projevenou důvěru a zvolení do této funkce.
Pan Šimon Zemek pogratuloval prezidentovi ke zvolení a poděkoval svým voličům.
Pan Šimon Zemek uvedl, že se mu volby nezdály úplně v pořádku.
Dotaz: Ing. Lenka Hošková
Co konkrétně nebylo při volbě v pořádku?
Odpověď: Pan Šimon Zemek
Nelíbí se mi, že se při volbách uplatňují plné moci.

10. Volba členů SR GCA 

Předseda volební komise požádal přítomné členy GCA o návrhy na členy SR GCA. JUDr. Jiří Kovář
navrhl na členy SR GCA Ing. Jaroslava Sedláčka, Ing. Miroslava Kučerku, pana Jaromíra Černého a Ing.
Roberta Vartu. Všichni jmenovaní svou kandidaturu přijali. 
Ing. V. Dostál navrhl jako členku SR GCA paní V. Kozákovou, která kandidaturu přijala.
O volbě jednotlivých členů SR rozhodovala Valná hromada tajným hlasováním, ve kterém se sčítaly
hlasy podporující zvolení jednotlivých kandidátů do funkce člena SR GCA. V tuto chvíli bylo přítomno
210 členů s hlasem rozhodujícím.

Usnesení 15:
Valná hromada volí do funkce člena SR Ing. Jaroslava Sedláčka.
Hlasování: pro zvolení do funkce člena SR: 176 hlasů
Usnesení 15 bylo valnou hromadou přijato. Ing. Jaroslav Sedláček byl 175 hlasy zvolen členem
SR GCA.

Usnesení 16:
Valná hromada volí do funkce člena SR Ing. Miroslava Kučerku.
Hlasování: pro zvolení do funkce člena SR: 155 hlasů
Usnesení 16 bylo valnou hromadou přijato. Ing. Miroslav Kučerka byl 155 hlasy zvolen členem
SR GCA.



Usnesení 17:
Valná hromada volí do funkce člena SR paní Vladislavu Kozákovou.
Hlasování: pro zvolení do funkce člen SR: 147 hlasů
Usnesení  17 bylo valnou hromadou přijato.  Paní Vladislava Kozáková byla 147 hlasy zvolena
členem SR GCA.

Usnesení 18:
Valná hromada volí do funkce člena SR Ing. Robert Varta.
Hlasování: pro zvolení do funkce člena SR: 205 hlasů
Usnesení 18 bylo valnou hromadou přijato. Ing. Robert Varta byl 205 hlasy zvolen členem SR
GCA.

Usnesení 19:
Valná hromada volí do funkce člena SR pana Jaromír Černý
Hlasování: pro zvolení do funkce člena SR: 144 hlasů
Usnesení 19 bylo valnou hromadou přijato. Pan Jaromír Černý nebyl 144 hlasy zvolen členem
SR.

Za  členy  SR  byli  zvoleni  Ing.  Robert  Varta,  Ing.  Jaroslav  Sedláček,  Ing.  Miroslav  Kučerka,  paní
Vladislava Kozáková. 

11. Návrh rozpočtu GCA pro rok 2020 a jeho schválení 

Ing. Jaroslav Sedláček seznámil přítomné s rozpočtem pro rok 2020, který je přílohou tohoto zápisu.
K tomuto bodu nebyly vzneseny žádné dotazy.

Usnesení 20:
Valná hromada schvaluje návrh rozpočtu GCA pro rok 2020.
Hlasování: pro: 192 hlasů proti: 0 hlasů zdrželo se: 0 hlasů
Usnesení 20 bylo valnou hromadou přijato.

Schválením tohoto bodu byla schválena i výše ročních hracích poplatků v následující podobě:

Název formy členství a kategorie příspěvků:                       Výše příspěvků v Kč při uhrazení do 31.3.2020
Osobní členství                                                                                                                                                 14.900,-
Přidružené osobní členství (manžel/manželka či druh/družka člena s OČ)                                         10.900,-
Dětské členství (max do věku 18-ti let)                                                                                                          1.600,-
Studentská kategorie (po dobu studia, max. do 26-ti let věku – potvrzení o studiu)                            2.600,-
Seniorská kategorie (dostupnost pro muže od 60-ti let, ženy od 55-ti let)                                            10.400,-
Firemní členství STŘÍBRNÉ                                                                                                                              32.000,-
Firemní členství ZLATÉ                                                                                                                                     32.000,-
Veřejné členství                                                                                                                                                  4.000,-
Udržovací poplatek                                                                                                                                            6.000,-

Název formy členství a kategorie příspěvků:                       Výše příspěvků v Kč při uhrazení po 31.3.2020
Osobní členství                                                                                                                                                  16.000,-
Přidružené osobní členství (manžel/manželka či druh/družka člena s OČ)                                          12.000,-
Dětské členství (max do věku 18-ti let)                                                                                                           1.600,-
Studentská kategorie (po dobu studia, max. do 26-ti let věku – potvrzení o studiu)                             3.500,-
Seniorská kategorie (dostupnost pro muže od 60-ti let, ženy od 55-ti let)                                            11.500,-
Firemní členství STŘÍBRNÉ                                                                                                                              34.000,-
Firemní členství ZLATÉ                                                                                                                                     34.000,-
Veřejné členství                                                                                                                                                  4.000,-



12. Diskuse

Dotaz: Pan R. Hamzík
Občerstvení v restauraci je dost drahé a proč třeba není na klubových turnajích jednotné menu?
Odpověď: Ing. J. Sedláček
Dříve hotel jednotné menu na turnaje zajišťoval, ale členové s tímto nebyli spokojeni.
Odpověď: Ing. R. Varta
Je ještě možnost stravenku úplně zrušit.
Také by mohla být navýšena cena startovného na 150,-Kč.
Navrhuji hlasovat pro zrušení stravenek. 
Odpověď: Ing. M. Lapiš 
Nelze hlasovat na Valné hromadě, musí o tom rozhodnout všichni členové.
Odpověď: MUDr. O. Robek
Řešilo se zde, že není klubový život a nyní navrhujete zrušit stravenky na turnaje.
Společný oběd je další možnost pro setkávání, členů kdy spolu po turnaji posedí.

Dotaz: Ing. L. Hošková
Proč není možné hrát na klubových turnajích ve flightu jak se rozhodnou hráči?
Tak jak je to třeba na Kořenci.

Odpověď: Ing. R. Varta
Právě proto nechceme hrát takové turnaje jako na Kořenci. Chceme hrát turnaje sportovní.

Dotaz: Paní V. Kozáková
A proč to nejde? Chceme se rozhodnout s kým budeme trávit volný čas a s kým budeme hrát na 
klubových turnajích.
Odpověď: Pan J. Sobotka
Nechceme hrát turnaje podle výběru flightu. Hru by to ještě více zdržovalo.
Odpověď: Ing. R. Varta
Není to možné ani z technického hlediska.

Dotaz: Ing. J. Čuřík
Vznesl připomínky k majiteli hřiště. V roce 2017 zapsal do knihy připomínek stížnost, na kterou nedostal 
od majitele hřiště adekvátní odpověď. Podnět se týkal nepříjemností při hře, kdy jim údržba hřiště přejela
strojem míče, nebyl písek v bunkrech atd.
Byl by rád, kdyby ho Správní rada pozvala na své zasedání.
Odpověď: JUDr. J. Kovář
Ano, jistě můžete přijít na zasedání Správní rady. Oznámíme Vám termíny zasedání.

Dotaz: Z. Kozáková
Proč nemohou na hřiště psi?
Odpověď: Pan R. Válka
Psi na hřiště mohou ve všední dny na vodítku.
O víkendu to není možné, jelikož si na pohyb psů stěžují hráči a rodiče s dětmi.
Ale zvážím to!

Ing.  Miroslav Kučerka  za návrhovou komisi  přečetl  souhrn všech usnesení  valné hromady a
hlasování o nich. 

Prezident  GCA JUDr.  Jiří  Kovář  poděkoval  přítomným za účast  na  VH a  popřál  všem hezkou  hru
a příjemnou golfovou sezónu. 

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



Ověřovatelézápisu: paníLuďka Kuěerková ..,,.....[=.:=-...
pan Jaromír Černý i,.,-............,.,.. ...'.,.... dne 1?, 2- a

Přílohy:
1. Prezenční listina věetně plných mocí nepřítomných členů
2. Poanánka na va|nou hromadu
3. Jednací a hlasovací řád
4. VÝroční zpláva prezidenta GCA za rok 2019
5. Zpráva o hospodaření za rok2D19
6. Zpráva o činnosti STK GCA za rok 201 9
7 . Zpráva o činnosti TCM GCA za rok 2019
8. Návrh rozpočtu GCA pro rok2020
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