
Vážené členky a vážení členové, 

 

dovolte mi pozdravit vás všechny touto cestou a sdělit vám následující důležité informace.   

Správní rada GCA na svém „online“ jednání dne 12.2.2021 jednohlasně schválila návrh 

statutárního orgánu GCA (prezident a viceprezident klubu) na konání letošní valné hromady 

GCA formou vzdáleného elektronického hlasování-per rollam. (Podrobnosti najdete v zápisu 

ze SR dne 12.2.2021 který je na webu GCA).                                                                                                                                                 

Možnost konání jednání a rozhodování spolkových orgánů mimo zasedání tedy „per rollam“, 

i v případě, že tato možnost není zakotvena ve „Stanovách“ spolku, vyplývá ze zákona           

č. 191/2020 8.b § 18 a následujících – jde o zákon o některých opatřeních ke zmírnění 

dopadů epidemie koronaviru SARS CoV - 2 (tzv. „Lex Covid“).                                                                                                                                

Konání takové VH je upraveno Jednacím řádem, jehož text obdržíte spolu s hlasovacími lístky 

vzápětí po tomto dopise.                                                                                                                                                               

Tato „per rollam“ VH bude schvalovat 2 body - a to zpráva o hospodaření GCA za rok 2020 a 

Rozpočet 2021.                                                                                                                                                                                    

Zároveň vás chci informovat, že Jednací řád je v souladu s tzv. „Lex Covid“ a jeho vzor byl 

zpracován ČUS (Česká Unie Sportu) pro potřeby sportovních spolků.                                                                       

Jedním z hlavních důvodů tohoto postupu napříč sportovními spolky v ČR je skutečnost, že 

zejména pro čerpání dotací z NSA (Národní sportovní agentura) je třeba v co nejkratší době 

doložit schválenou zprávu o hospodaření za rok 2020 a schválený rozpočet pro 2021. 

Vzhledem k tomu, že jsme v minulých dnech obdrželi informaci o schválení dotace od NSA 

pro náš klub ve výši 230.000,-Kč musíme nyní NSA doložit všechny požadované dokumenty. 

Zpráva o hospodaření 2020 a rozpočet 2021 jsou jedny z nich.                                                                                                                             

Veškeré podrobnosti procedury hlasování jsou obsaženy v Jednacím řádu, o němž jsem se 

shora zmínil.                                                                                                                                                                     

Chci vás všechny milé členky a členové požádat o aktivní účast v tomto hlasování, abychom 

nemuseli celý proces opakovat. Dále vás chci všechny ubezpečit, že tak činíme zejména 

z důvodů povinností řádného hospodáře, které nám ukládá jednak naše svědomí a jednak 

zákony platné v ČR.                                                                                                                                        

Věřím, že se podaří v letošním roce překonat problémy spojené s pandemií a my se 

(doufejme nejpozději v létě) vrátíme na hřiště, do restaurace a na driving.                                                                                                              

Přeji vám všem hezké byť mrazivé dny a děkuji vám za jistě aktivní účast při zajištění 

dostatečného množství hlasovacích lístků.                                                                                                                                 

Prosím vás ještě o kontaktování vašich známých s upozorněním na tento způsob hlasování 

v letošním roce. 

Mnohokrát vám všem děkuji. 

 

V Modřicích 15.2.2021                                                        Jiří Kovář                                                                               

                                                                                                 prezident GCA 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


