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Výroční zpráva prezidenta GCA za rok 2016 pro Valnou hromadu GCA dne 30. 1. 2017 

 

Vážené dámy, vážení pánové, 

  dovolte mi, pozdravit Vás na Valné hromadě Golf Clubu Austerlitz a popřát Vám všem 

dodatečně do nového roku hodně zdraví a úspěchů.  

   

   Rád bych Vás touto cestou stručně informoval o činnosti SR GCA za uplynulý rok 2016.  

          Zpráva je tradičně rozdělena do dvou částí: 

1) Zpráva o činnosti Správní rady GCA za rok 2016 

2) Výhled pro rok 2017 

Ad 1) Zpráva o činnosti SR GCA za rok 2016 

Poslední řádná Valná hromada GCA proběhla dne 25. 1. 2016 a Správní rada GCA od té doby 

zasedala celkem 8 x. Detailně se můžete seznámit s programem a zápisy z jednotlivých zasedání 

na našich webových stránkách www.gca.cz.  

Nyní bych vás rád informoval o hlavních tématech, kterými se SR GCA zabývala. 

Zasedání SR GCA  ze dne 25. 1. 2016 

SR 

• Zasedala ihned po skončení Valné hromady a jediným bodem byla volba 

viceprezidenta. Tím byl zvolen jednohlasně Ing. Jaroslav Sedláček 

                                                                            

                   Zasedání SR GCA  ze dne15. 2. 2016 

                   SR 

• Řešila administrativněsprávní úkoly z VH GCA 

• Schválila přihlášení družstev GCA do soutěží ČGF pro rok 2016 

• Řešila revizi a platnost pojištění odpovědnosti členů SR GCA  

• Projednala náměty a připomínky pana Ing. J. Neštického o otázce proplácení 

nákladů pro seniorské družstvo GCA 

• Projednala se zástupci Golf Hotelu Austerlitz připomínky z VH směrem 

k využívání klubovny 

• Jednohlasně zvolila předsedou STK GCA Ing. Roberta Vartu a za členy STK pány 

Romana Nagye a Aleše Kavína 
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• Ing .R. Varta informoval SR GCA o nových pravidlech golfu v úpravě HCP 

• Schválila kapitány reprezentačních družstev GCA 

 

Zasedání SR GCA  ze dne 29. 2. 2016 

 

SR 

 

• Rozhodla s ohledem na rozdílnost právních názorů na výsledek VH 25.1.2016 ve 

věci delegovaných ( G.I.A. a Golf Hotel Austerlitz) členů SR GCA o svolání 

Mimořádné VH k vyřešení této situace a to na 21.3.2016 

• Schválila delegátem Konference ČGF na dne 19.3.2016 pana Ing. Oldřicha Rese 

 

 Zasedání SR GCA  ze dne 13. 5. 2016 

 

      SR 

 

• Rozhodla o prodloužení pojištění SR GCA u pojišťovny Kooperativa a.s. 

• Řešila neuhrazené roční poplatky 

• Ing. Sedláček informoval o obdržené dotaci z Ministerstva školství ČR, tato bude 

použita na příspěvek k úhradě tréninků pro reprezentanty GCA a na výplatu odměn 

vedoucího TCM  

 

 

  Zasedání SR GCA  ze dne 1.7. 2016 

        

       SR 

• Schválila smlouvu o pojištění SR GCA u Kooperativy a.s.  

• Vzala na vědomí informace o činnosti TCM GCA 

• Schválila úkol na vytvoření nových přihlášek ke členství v GCA 

• Řešila podobu stránek GCA – rozhodla o oslovení firem na zpracování návrhu nové 

podoby stránek   

 

 

Zasedání SR GCA  ze dne 12. 9. 2016 

 

SR 

 

• Schválila zrušení členství členům, kteří dosud neuhradili roční členský poplatek pro 

rok 2016 i přes opakované urgence 

• Schválila nominaci Ing. Juraje Wernera na viceprezidenta ČGF, případně člena 

výboru  

• Na přípravnou Konferenci ČGF 21.10.2016 byl nominován Ing. Michal Hlaváč 

• Řešila otázku formátu mistrovství klubu na rány pro kategorii seniorů 
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Zasedání SR GCA  ze dne 26. 9. 2016 

 

SR 

 

• Vedoucí TCM informovala o výsledcích soutěžních týmů GCA v roce 2016 

• Po oslovení firem na nový design www. stránek GCA musí být zadání upřesněno 

(administrační systém, využití videa a fota a, nový design atd.) 

• Schválila podporu Ing. Fr. Holišovi na člena výboru ČGF v případě, že bude 

viceprezidentem ČGF zvolen pan Ing. Juraj Werner 

• K otázce formátu MK na rány pro kategorii seniorů rozhodla SR o uspořádání 

referenda mezi člen GCA – seniory – dle výsledku bude rozhodnuto o formátu MK 

seniorů GCA 

• Schválila termín VH na 30.1.2017 

 

 

Zasedání SR GCA  ze dne 19. 1. 2017 

 

SR 

 

• Ing. J. Sedláček představil koncepci TCM a reprezentačních týmů pro rok 2017  

• Vzala na vědomí postup při zadání podmínek výběrového řízení na nové stránky 

GCA  

• Pověřila Ing. J. Sedláčka zpracováním nové směrnice o proplácení příspěvků a 

náhrad pro trenéry a hráče týmů pro rok 2017 

• Požadavek na referendum pro členy – seniory, ohledně formátu MK GCA – seniorů 

byl předán správci webu 

• Projednávala přípravu HV GCA 30.1.2017 

  

 

                  

 

           Ad) 2   Výhled pro rok 2017 

 

a) V otázce „hráčského života“ 

 Je garantováno opět minimálně 12 klubových turnajů + Mistrovství klubu na rány. 

 Budou pokračovat HCP dny. 

 Jedná se i pro rok 2017 o reciproční spolupráci s několika golfovými resorty 

 Bude pokračovat spolupráce s Golf Resortem Skalica. 

 Společnost  G.I.A. a.s. zprovozní nový indoor v prostorách areálu GCA 

 



 4 

 

b) Očekávané akce na hřišti v roce 2017 

                          

                        14. 5. -17. 5. 2017  CZECH PGA TOUR 2017 

                        27. 5 .2017             Regionální kvalifikace družstev mládeže 

                        06.6.-08.6.2017     MČR seniorských družstev 2017 

                        08 .8 .2017             MORAVA CUP 

                        

 

Vážené dámy a pánové, tradičně si dovolím na závěr trochu statistiky: 

GCA má ke dni 18.1.2017 následující  počet členů: 

 Čestné členství                               1 

 Dětské členství                    132 

 Osobní členství                                  428 

 Přidružené členství                       121 

 Seniorské členství                         96 

 Studentské členství                        59 

 Veřejných členství  zatím                   98   

 Firemní členství                      32 

(celkem 32 osob v 18 firemních členstvích )         

 Celkem tedy ve všech formách členství má GCA 966 členů.  

   

 

 

Zrušeno bylo celkem 9 členství buď  na vlastní žádost nebo z důvodu nesplnění členských 

povinností – neuhrazení ročních hracích poplatků (čl.III.7.pís.c) a čl.VI. pís.d) Stanov GCA. 

 

 Uskutečnilo  se celkem 12 klubových turnajů a dvoudenní Mistrovství klubu GCA 
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na rány  

 Mistry klubu  na rány se stali v kategorii žen Irena Foretová a Martin Hromádka 

v kategorii mužů. V kategorii kadetů a kadetek zvítězili Lenka Nebeská a František 

Pávek. V kategorii MID amatérů zvítězili Vlaďka Kozáková a Leo Kachlík. V 

kategorii seniorské Vladislava Filipová a Leo Kachlík. 

 Mistři klubu na jamky -  Barbora Šindelářová a Leo Kachlík. 

 Uskutečnilo se celkem 21 HCP  střed . 

 

 Hospodaření klubu skončilo po desáté za sebou v plusu a  to v celkové  výši 2862           

,- Kč. 

 

 O sportovních výsledcích družstev GCA se dozvíte více ve zprávě vedoucí TCM 

Ireny Foretové. 

 

 

Vážené dámy a pánové, děkuji Vám i na dálku  za  pozornost. 

 

 

Ve Slavkově u Brna 30.1.2017                             JUDr.Jiří Kovář 

                                                                               prezident GCA 

 

 


