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Vážené členky, vážení členové, 
 

chtěli bychom vás informovat o změně výše ročních členských příspěvků pro rok 2023, o nichž Správní rada Golf Clubu Brno 
rozhodla na svém 6. zasedání. 
 

Klubové členské příspěvky nebyly po řadu let až na několik výjimek navyšovány. Narozdíl od jiných klubů se nám dařilo po 
dlouhou dobu příspěvky udržet na podobné výši více než celé desetiletí a to i přes stále se zvyšující náklady. Díky úsporám, 
dobré organizaci, vynikající spolupráci s provozovatelem hřiště a podpoře partnerů jsme byli schopni stále zajišťovat vysokou 
úroveň služeb pro naše členy.    
 

Vlivem událostí tohoto roku, především kvůli vysoké inflaci a nárůstu cen veškerých vstupů došlo ke skokovému zvýšení nákladů 
na údržbu hřiště. Takto prudký nárůst bohužel není možné pokrýt z rezerv klubu či jinými úspornými opatřeními bez toho, aniž 
by došlo ke zhoršení kvality služeb, především údržby hřiště. Věříme, že naším společným cílem je držet stávající vysokou 
úroveň našeho domovského hřiště, jeho rozvoj, nové projekty a také služby, které jsou s provozem spojené.  
  
Z uvedených důvodů je nezbytně nutné, aby došlo ke změně výše ročních příspěvků jak je uvedeno v přehledu níže. Navýšení 
není pro všechny kategorie členství jednotné, snažili jsme se při určování nových cen zohlednit především podporu dětí, 
mládeže a rozvoj mládežnického sportovní golfu, budoucnosti našeho klubu. Letošní výsledky v soutěžích družstev dokazují, že 
náš klub je jedním z nejúspěšnějších a nejsilnějších v celé republice. 
 
Podobně jako náš klub navyšují své příspěvky i další kluby podobné velikosti a kvality, stejně tak i všechny kluby na hřištích se 
stejným provozovatelem hřiště a také Central Golf Club. 
 
Věříme, že navýšení poplatků chápete jako nutnou nezbytnost pro zachování úrovně, na jakou jsme všichni zvyklí a že se 
v příštím roce společně setkáme na našem hřišti. Děkujeme za vaši podporu v této nelehké době.   
 

Výše poplatků jsou pro rok 2023 stanoveny takto:  
 

FORMA ČLENSTVÍ             
dle stanov platných od 

2.12.2019 

ROČNÍ 
PŘÍSPĚVKY 

(stanovuje GCB) 

DOPLATEK pro možnost 
volné hry na hřištích TMR  

(stanoveno TMR)  
POZNÁMKA 

OSOBNÍ 24 000 Kč 3 000 Kč   

PŘIDRUŽENÉ 19 500 Kč 3 000 Kč 
  

Přechodné senior do 65 let 17 000 Kč 5 000 Kč 
Platí pro stávající držitele tohoto typu členství, kteří jej získali 
ještě před 2.12.2019. 

SENIOR | 65 a více let 17 000 Kč 5 000 Kč 
Nabytí členství SENIOR z členství OSOBNÍ je podmíněno 
žádostí o transformaci. SENIOR členství je dále neprodejné!  

JUNIOR 4 | 19 - 26 let 
(ročník 1997-2004) 

12 000 Kč -   

JUNIOR 3 | 17 - 18 let 
(ročník 2005-2006) 

8 000 Kč -   

JUNIOR 2 | 13 - 16 let 
(ročník 2007-2010) 

4 000 Kč -   

JUNIOR 1 | do 12 let včetně 
(ročník 2011 a mladší) 

3 000 Kč -   

 JUNIOR | do 16 let 
(ročník 2007 a mladší) 

2 000 Kč - Dítě člena klubu nebo reprezentant klubu. 

Poznámka 1: Pro zařazení do věkové kategorie je rozhodující věk, dosažený v roce 2023. 
Poznámka 2: Děti navštěvující některý z kurzů akademie Kaskády mají roční příspěvek zahrnutý v poplatku za kurz. 
 

Příspěvky se vztahují k činnosti klubu po celý kalendářní rok od jeho počátku a měly by být zaplaceny před jeho začátkem, tedy 
do 31. 12. roku předcházejícího. Termín úhrady ročních příspěvků je do 31. 1. 2023.  
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Držitel členství v GCB (kromě všech variant členství JUNIOR), který v termínu do konce ledna 2023 zaplatí roční příspěvky v plné 
výši, má nárok na 1 voucher na 18 jamek + 2 vouchery na 9 jamek pro hosta od GOLFOVÉHO RESORTU KASKÁDA. Vouchery 
lze použít při splnění následujících podmínek: host musí být držitelem HCP a hraje ve flightu s členem klubu, který ho pozval. 
Voucher je nepřenosný a lze jej využít i na turnaje. Platnost voucheru je do 20. 12. 2023 a nelze jej prodloužit. 
 

Příspěvky zasílejte výhradně bezhotovostně na účet klubu č. 372 567 593 / 0300. Platba v hotovosti nebo kartou 
není možná! Jako variabilní symbol uveďte své registrační číslo, které je osmimístné, tedy např. 02501234.  
 

Příspěvky je možné hradit dohromady včetně doplatku pro hru na hřištích TMR. Příspěvek za každého člena však zasílejte 
samostatně pro snadnější a rychlejší zpracování platby. 
 
Správní rada Golf Clubu Brno 


