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ZÁPIS 
ze zasedání řádné valné hromady 

Golf Club Austerlitz, z.s. 
 

I. 
Dne 6.2.2023 v 18:00 hodin se v prostorách restaurace Golf Hotel Austerlitz na adrese Na Golfovém 
hřišti 1, 684 01 Slavkov u Brna, Slavkov u Brna, konalo zasedání valné hromady jako nejvyššího orgánu 
spolku Golf Club Austerlitz, z.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 a hlasovacího řádu. 
3. Volba orgánů valné hromady 

 a) předsedající 
 b) mandátová a návrhová komise 

 c) zapisovatel a ověřovatelé zápisu 

4. Výroční zpráva prezidenta GCA za rok 2022. 
5. Zpráva o hospodaření za rok 2022 a její schválení. 
6. Zpráva o činnosti TCM GCA za rok 2022. 
7. Zpráva o činnosti STK GCA za rok 2022. 
8. Návrh změny stanov GCA a jejich schválení. 
9. Návrh rozpočtu GCA pro rok 2023 a jeho schválení. 
10. Diskuse. 
11. Usnesení. 
12. Závěr. 

 

1. Zahájení a prezence přítomných 

Zahájení valné hromady se ujal prezident GCA JUDr. Jiří Kovář, který přivítal přítomné členy. 
Na základě prezenční listiny svolavatel konstatoval, že osobně přítomných je 44 členů GCA 
s hlasovacím právem. Na základě plné moci se nechalo zastoupit 35 členů GCA s hlasovacím právem. 
Celkem se tedy valné hromady účastnilo 79 členů GCA s hlasovacím právem. GCA má celkem 763 
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. 
 
Svolavatel nechal formálně hlasovat o začátku valné hromady. 
Hlasování: pro: 79 hlasů  proti: 0 hlasů  zdrželo se: 0 hlasů 

 

2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu 

Svolavatel nechal hlasovat valnou hromadu o přijetí Jednacího a hlasovacího řádu ve znění, v jakém byl 
přiložen k pozvánce na valnou hromadu. 
Usnesení 1: 
Valná hromada schvaluje pro účely svého zasedání Jednací a hlasovací řád ve znění, v jakém byl 
přílohou pozvánky na valnou hromadu. 
Hlasování: pro: 79 hlasů  proti: 0 hlasů  zdrželo se: 0 hlasů 

. 
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3. Volba orgánů valné hromady 

a) Předsedajícím valné hromady byl navržen prezident GCA, JUDr. Jiří Kovář.  
 
b) Byl navržen vznik orgánu valné hromady podle schváleného Jednacího a hlasovacího řádu, a to 

Mandátové komise, jejíž členy budou Ing. Michal Hlaváč, Ing Robert Varta a Ing. Jaromír Černý 

 

c) Byl navržen vznik orgánu valné hromady podle schváleného Jednacího a hlasovacího řádu, a to 
Návrhové komise, jejíž členy budou Ing. Miroslav Kučerka, Ing. Lenka Jadrníčková a Ing. Jiří 
Uherek.  

 
d) Zapisovatelem valné hromady byla navržena paní Marta Svobodová. 

 
e) Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi Ing. Jaromír Černý a Ing. Jiří Uherek. 

 

O návrhu hlasovala valná hromada. 
         
Usnesení 2: 
Valná hromada schvaluje předsedajícího a orgány valné hromady. 
Hlasování: pro: 79 hlasů  proti: 0 hlasů  zdrželo se: 0 hlasů 

 

4. Výroční zpráva prezidenta GCA za rok 2022 

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 2022 na vědomí. 
Usnesení 3: 
Valná hromada bere na vědomí Výroční zprávu prezidenta GCA za rok 2022. 
 

 

5. Zpráva o hospodaření za rok 2022 a její schválení 

Zprávu přednesl Ing. Jaroslav Sedláček. Zpráva o hospodaření za rok 2021 je přílohou tohoto zápisu.  
Usnesení 4: 
Valná hromada schvaluje Zprávu o hospodaření za rok 2022. 
Hlasování: pro: 79 hlasů  proti: 0 hlasů  zdrželo se: 0 hlasů 
 

 

6. Zpráva o činnosti TCM GCA za rok 2022 

Zprávu zpracovala slečna Melánie Šmejkalová a přednesl Ing. R. Varta. Plné znění zprávy je přílohou 
tohoto zápisu. Ke zprávě nebyly vzneseny dotazy a VH vzala tuto zprávu na vědomí. 
Usnesení 5: 
Valná hromada bere Zprávu o činnosti TCM GCA za rok 2022 na vědomí. 
 
 

7. Zpráva o činnosti STK GCA za rok 2022 

Zprávu o činnosti STK GCA za rok 2021 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 2022 na vědomí. 
Usnesení 6: 
Valná hromada bere Zprávu o činnosti STK GCA za rok 2022 na vědomí. 
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8. Návrh rozpočtu GCA pro rok 2023 a jeho schválení  

Ing. Jaroslav Sedláček seznámil přítomné s rozpočtem pro rok 2023, který je přílohou tohoto zápisu.  
 
Dotaz: 
T. Pikula: Dostane klub nějaké dotace z ČGF atd.? 
Odpověď:  
J.Sedláček: Ano předpokládané dotace jsou už zahrnuty v rozpočtu. Např.100.tis. z ČGF. 
Dotaz: (člen se nepředstavil) 
Jak jsou stanoveny roční poplatky pro letošní rok? 
J.Kovář: Vysvětlil stanovení výše ročních čl. poplatků. Jednou z podmínek pouze mírného zvýšení 
ročních čl. poplatků je i to, že G.I.A. nepožaduje navýšení platby v plném rozsahu inflace. 
Pan Chaloupka: Poděkoval Správní radě, že se jednáními s vedením hřiště podařilo zajistit to, že se 
roční poplatky nebudou razantně zvyšovat. 
 

Valná hromada nechala hlasovat o schválení rozpočtu pro rok 2023. 
Usnesení 7: 
Valná hromada schvaluje návrh rozpočtu GCA pro rok 2023. 
Hlasování: pro: 79 hlasů  proti: 0 hlasů  zdrželo se: 0 hlasů 

 

9. Diskuse  

 
Dotaz: 
T. Pikula: Mám dotaz ke stavu hřiště. Myslím, že se na hřišti za minulý rok nic zásadního neudělalo. 
Vadí mi, že je málo písku v bunkrech a není uhrabaný nebo také chybí cedule o zákazu venčení psů atd. 
Odpověď: 
R.Válka: Nemohu souhlasit s tím, že se na hřišti v minulém roce nic neudělalo. Na údržbě pracujeme 
podle plánu a jsou i další náklady, které nejsou na první pohled vidět. Jen pro zajímavost jsme 
v minulém roce zakoupili nové stroje včetně sekačky za 2.5 milionu, opravili mostek, vyměnili některé 
závlahy. Např. cena vody za jedno čerpadlo je ročně 140 tis. Kč. A snažíme se tak jako vždy udržovat 
greeny v bezvadném stavu atd. 
Dotaz. 
V.Kostelka: Bude na jamce č.11 na levé straně dále půda v opravě? 
Odpověď: 
R.Válka: Rozhodneme to na jaře. 
Dotaz: 
A.Lerch:Mohlo by se víc zapracovat na pitchmarcích na greenech? 
Odpověď: 
R.Válka: Údržba i Marshall pracují na 100% a greeny kontrolují, ale někteří hráči po sobě greeny 
nevypichují a není možné zajistit, aby byl po každém hráči green kontrolován. 
Dotaz: 
J.Černý: Bude se stavět nová klubovna? 
Odpověď: 
J.Kovář: Jednal jsem s vedením hřiště a chtěl jsem najít místo kde by bylo možné klubovnu (lehká 
dřevostavba jako ve Skalici) postavit. Ale bohužel mi vedení hřiště sdělilo, že na hřišti žádné vhodné 
místo pro stavbu klubovny není a také, že stavbu klubovny nepodporují z důvodu zhoršení vztahů mezi 
G.I.A. a Austerlitz Golf s.r.o. (hotel).  
Dotaz: 
A.Lerch:Proč je na hřišti tak málo míst na parkování? 
Odpověď: 
R.Vrbka: U horní klubovny je 40 parkovacích míst. Pouze 10 míst je trvale pronajatých a jsou i další 
parkovací místa podél drivingu. 
R.Válka: G.I.A. bude ve spolupráci s městem Slavkov u Brna budovat nové parkoviště na škvárovém 
hřišti u stadionu. 
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Dotaz:  
J.Krčál: Proč není v udržovacím poplatku zahrnutý nějaký bonus jako u veřejného čl. např. volný vstup? 
Odpověď: 
R.Varta: Toto je standartní postup na všech hřištích. V tomto ohledu je Slavkov ještě vstřícnější než na  
jiných hřištích kde jsou podmínky udržovacího poplatku mnohem přísnější. Udržovací poplatky jsou 
projednávány a schvalovány např. zdravotní dokumentace. 
V.Kozáková: Udržovací poplatek je myšlen jako krátkodobá záležitost ve výjimečných případech. 
Dotaz: 
R.Pikula: Jaká je výše vstupních poplatků? 
Odpověď: 
J.Sedláček: Vstupní poplatky u řádných čl. pro rok 2023 jsou 15.tis. Jaká bude cena v dalších letech se 
bude řídit vývojem celkové situace v golfu. 
 

10. Usnesení  

Ing. Miroslav Kučerka za návrhovou komisi přečetl souhrn všech usnesení valné hromady a hlasování 
o nich. Valná hromada hlasovala o usneseních. 
 
Hlasování: pro: 79 hlasů  proti: 0 hlasů  zdrželo se: 0 hlas  
 
 

11. Závěr 

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

 
 
Zapisovatel:  paní Marta Svobodová ……………………………………….  dne …………… 

 
 
Ověřovatelé zápisu:  Ing. Jiří Uherek ………………………………………. dne …………… 

 
 
                                   Ing. Jaromír Černý ………………………………………. dne …………… 

 

Přílohy: 
1. Prezenční listina včetně plných mocí nepřítomných členů 

2. Pozvánka na valnou hromadu 

3. Výroční zpráva prezidenta GCA za rok 2022 

4. Zpráva o hospodaření za rok 2022 
5. Zpráva o činnosti TCM GCA za rok 2022 
6. Zpráva o činnosti STK GCA za rok 2022 

7. Návrh o změně stanov GCA 

8. Návrh rozpočtu GCA pro rok 2023 
9. Návrh usnesení VH GCA konané dne 6.2.2023 ve Slavkově 


