
 

Výroční zpráva prezidenta GCA za rok 2021 pro Valnou hromadu 28.2.2022 

 

Vážené dámy, vážení pánové, 

dovolte mi, abych Vás přivítal na Valné hromadě Golf Clubu Austerlitz a popřál vám všem do 

nového roku a nové golfové sezóny spoustu zdraví, štěstí i golfových úspěchů. Také bych mezi 

námi rád přivítal nové členy, kteří vstoupili do GCA v minulém roce. 

Dovolte mi nyní, abych Vás stručně informoval o činnosti SR GCA za uplynulý rok. 

Zpráva je tradičně rozdělena do dvou částí: 

1) Zpráva o činnosti Správní rady GCA za rok 2021 

2) Výhled pro rok 2022 

 

Ad 1) Zpráva o činnosti SR GCA za rok 2021 

Od poslední Valné hromady, která proběhla per rollam zasedala Správní rada GCA do dnešního dne 

celkem 13.x. Detailně se můžete seznámit s programem a zápisy z jednotlivých zasedání na 

webových stránkách www.gca.cz. 

Nyní bych rád uvedl hlavní body, kterými se SR GCA zabývala na jednotlivých zasedáních. 

Zasedání SR GCA ze dne 8.3.2021 

SR -    projednala výsledky VH - hlasování per rollam  
- schválila změnu termínu pro úhradu ročních poplatků pro rok 2021 do 15.4.2021 

- vzala na vědomí informaci o možnosti stáhnout si elektronickou kartu ČGF 

- vzala na vědomí informaci o platnosti ochranné známky GCA do 26.8.2024 

- rozhodla o vyhlášení soutěže o designu trička pro reprezentaci GCA                                              

- vzala na vědomí informaci o školním golfu na rok 2021 

- zvolila kapitány týmů pro rok 2021 

- rozhodla o úhradě poplatků za přihlášky družstev do soutěží ČGF 

Zasedání SR ze dne 29.3.2021 

SR -    schválila proceduru blokace členů, kteří neuhradí roční hrací poplatek v termínu do 
15.4.2021                                  

- vzala na vědomí informaci o pozastavení projektu Školní golf pro 1.polovinu roku 2021 
- vzala na vědomí informaci o přípravách TCM na rok 2021 

- projednala dotazy seniorských členů, ohledně upřesnění termínu platby seniorských ročních 

poplatků 

- schválila 21 žádostí o udržovací poplatek 

Zasedání SR ze dne 26.4.2021 

SR -    řešila otázky členů, kteří neuradili včas roční poplatky – blokace 
- vzala na vědomí informaci o přípravách TCM 

- diskutovala o řešení výše ročních příspěvků pro další období s ohledem na nárůst 

seniorských členství a růst inflace 

- diskutovala o materiálech zaslaných ČGF 

Zasedání SR ze dne 24.5.2021 

SR -    řešila opět otázku neuhrazených poplatků – celkem 14 členů neuhradilo roční poplatky                                                                                                                             
- vzala na vědomí další zprávu o činnosti TCM 

- se opět zabývala materiály z ČGF pro Konferenci ČGF – která se má uskutečnit 24.7.2021 

 

 

http://www.gca.cz/


Zasedání SR ze dne 7.6.2021 

SR -    projednala otázku inflační doložky obsažené ve smlouvě s G.I.A. a 
dohodla se, že se zástupci G.I.A. projedná zastropování inflace na 2% za rok 2021 

Zasedání SR ze dne 29.6.2021 

SR -    k 15.6.2021 zrušila členství těm členům, kteří neuhradili roční poplatky dle č.VI.7.Stanov  
- vzala na vědomí rezignaci paní Ireny Sovadinové na funkci vedoucí TCM z rodinných důvodů 

- vzala na vědomí informaci o průběhu soutěže na design klubových triček 

- projednala návrh Interní směrnice GCA o náhradách v roce 2021 – bude o ní hlasováno na 

příštím SR 

Zasedání SR GCA ze dne 26.7.2021 

SR -    schválila do funkce vedoucí TCM slečnu Melánii Šmejkalovou (Ing. J. Černý ml. se 
kandidatury vzdal) 

- nová vedoucí TCM předloží návrh koncepce TCM pro příští období 

- vzala na vědomí výsledky Volební konference ČGF 

- jednohlasně schválila Interní směrnici GCA o náhradách  

- schválila termín Prezidentského poháru na 5.9.2021 

Zasedání SR GCA ze dne 10.9.2021 

SR -    projednala za osobní účasti vedoucí TCM novou koncepci TCM a tuto schválila 
- schválila Statut reprezentanta GCA 

- vyhodnotila výsledky hlasování členů GCA o design nového reprezentačního trička 

- dosáhla dohody s G.I.A. o zafixování inflační doložky ve smlouvě s GCA na 2 % v letech 

2021 a 2022. 

Zasedání SR ze dne 18.10.2021 

SR -    vzala na vědomí informaci o zajištění cenové nabídky na klubová trička 

- schválila formální výpověď smlouvy s Austerlitz Golf s.r.o. („hotel“) k 31.10.2021 

- schválila delegáta přípravné konference ČGF Ing. M. Hlaváče 

- poděkovala všem družstvům GCA za dosažené výsledky (zejména postup mužů do 

extraligy) 

Zasedání SR GCA ze dne 22.11.2021 

SR -    vzala na vědomí dořešení smluvního vztahu s novou vedoucí TCM 
- vzala na vědomí závěry z Přípravné konference ČGF     

- navrhla termín konání VH GCA  

- vzala na vědomí informace z regionální konference STK 

Zasedání SR GCA ze dne 17.12.2021 

SR -    projednala návrh změny hracích poplatků pro VH 2022  
- připraví návrh v souvislosti se změnou Stanov, jejichž návrh předloží na VH 2022 
- bude probíhat jednání s Mgr. R. Vrbkou o modelu spolupráce s Austerlitz Golf s.r.o. 

Zasedání SR GCA ze dne 14.1.2022 

SR -    vzala na vědomí informaci o procesu nákupu reprezentačních triček a rozhodla o možnosti 
nabídnout koupi těchto triček všem členům klubu 

- schválila návrh změny stanov a výše ročních hracích poplatků 

- sekretář klubu rozešle upozornění veřejným členům o možnosti transformace na osobní 

členství a upozornění na dohodnuté reciprocity pro rok 2022 

Zasedání SR GCA ze dne 14.2.2022 

SR  -      vzala na vědomí informaci o objednávce triček pro reprezentační družstva 
- projednala přípravu VH GCA dne 28.2.2022 



- předložila zástupci Austerlitz Golf s.r.o. Ing.K. Libenské návrh 300.000 Kč na rok 2022, za 

klubové zázemí, s tímto návrhem zástupkyně Austerlitz Golf s.r.o. nesouhlasila – musí 

projednat a rozhodnout VH GCA 

- projednala návrh na úpravu směrnice GCA o náhradách, na příštím zasedání bude směrnice 

dořešena 

Nyní trochu statistiky za rok 2021. 

1.)  GCA má ke dni 28.2.2022 

           Osobní čl. 417 
Přidružené čl. 71 

Studenstké čl. 46 

Seniorské čl.140 muži a 75 ženy, celkem 215 seniorských členství  

Dětské čl.165 

Veřejné čl.185 

Firemní čl .13 (23) 

Celkem:1122 ve všech formách členství. 

 

2.) Zrušeno bylo celkem 5 členství.   

   

3.) Hospodaření klubu skončilo 148.542. Více řekne Ing. Sedláček ve svém bodě. 

 

4.) Uskutečnilo s celkem 10 klubových turnajů včetně Mistrovství klubu na rány a dále 

proběhlo 13 HCP střed. 

 

5.) SR zasedla celkem 13x. 

 

6.) Mistry klubu na rány se staly Barbora Šindelářová a Ing. Jaromír Černý jun. 

 

7.) Družstvo mužů vybojovalo postup do extraligy. Družstvo žen se udrželo v extralize, když 

obsadilo 5. až 8. místo. 

A smíšené družstvo GCA do 14 let se stalo mistry republiky. 

Na Mistrovství ČR seniorských družstev obsadilo družstvo mužů z GCA druhé místo. 

O ostatních úspěších vás bude informovat vedoucí TCM ve své zprávě. 

 

Ad 2) Výhled pro rok 2022 

V otázce „hráčského života“ 

  -       je garantováno 12 klubových turnajů + 2 dny mistrovství klubu na rány. 

  -       HCP středy budou probíhat tradičně každou středu pokud nebude na hřišti probíhat jiný    

turnaj  

  -       bude pokračovat spolupráce s Golf resortem SKALICA - 100% reciprocita, Ropice - 100% 

reciprocita, 1 x flight denně v Sedíně, 1 x flight v Malackách, o ostatních reciprocitách budou 

začátkem sezóny členové klubu informováni na webových stránkách GCA. 

Novinky na hřišti pro rok 2022  

Hlavní novinku pro letošní rok budou nová golfová autíčka s USB dobíjením. 

Očekávané akce na hřišti v roce 2022 

V červnu se uskuteční tradiční česká PGA Tour a dále například 1.liga družstev mužů a žen. 

 

 

 



Vážené dámy a pánové, děkuji tímto všem hráčům za reprezentaci GCA v minulém roce a nám 

všem přeji úspěšnou golfovou sezónu. 

 

Děkuji vám za pozornost. 

Ve Slavkově u Brna 28.2.2022                                              ---------------------------- 
                                                                                                 JUDr. Jiří Kovář 

                                                                                                  prezident GCA 

 

 


