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Stanovy České golfové federace 
 

Preambule 
My, golfisté a golfistky sdružení v golfových klubech České republiky, vycházejíce  z nezadatelného  práva sdružovacího 
a spolkového zaručeného Listinou základních práv a svobod, považujíce se za následníky Československého golfového 
svazu založeného v roce 1931 jako jednoho ze zakládajících členů Evropské golfové asociace (EGA) v roce 1937, 
uznávajíce mezinárodní autoritu EGA a The Royal & Ancient Golf Club of St Andrews, vyjadřujíce vůli prosazovat 
v životě svých členů  i navenek  zásady vycházející z tradice golfové hry, jejího fair play a lidské slušnosti, prohlašujíce 
odhodlání a vůli vytvářet podmínky pro sportovní aktivity svých členů a reprezentaci České republiky organizováním 
sportovních aktivit a účastí v mezinárodních soutěžích, zejména v olympijském hnutí, jsme se usnesli na těchto 
stanovách České golfové  federace jakožto sportovního svazu.  
 

Článek I. 
Název, role a sídlo ČGF 

1. Česká golfová federace (dále jen ČGF) je právnická osoba založená podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování 
občanů, ve znění pozdějších předpisů. ČGF je sportovní svaz založený na spolkových demokratických zásadách, 
nezávislý na politických stranách, hnutích a státu. ČGF nepřipustí ve své činnosti a vyloučí ze svých řad každý členský 
subjekt, který se dopustí politické, náboženské, rasové, etnické či jazykové diskriminace nebo projevů nerovnosti 
pohlaví. 
 
2. Rolí ČGF  je pečovat  o rozvoj golfu v České republice a vytvářet pro něj všestranné a rovnoprávné podmínky.  
Svou činnost ČGF uskutečňuje zejména tím, že: 
 

a) zabezpečuje sportovní reprezentaci České republiky v mezinárodních soutěžích EGA a IGF, pořádá 
mezinárodní a mezistátní soutěže a turnaje a zajišťuje přípravu české národní reprezentace; 

b) zajišťuje diplomatickou reprezentaci českého golfu v zahraničí, spolupracuje s obdobnými asociacemi  
v zahraničí a napomáhá k vytváření podmínek pro přímou spolupráci svých členských subjektů s partnery  
z jiných zemí; 

c) pečuje o výchovu mládeže a talentované mladé golfisty připravuje na dosažení nejvyšší sportovní výkonnosti; 
d) prosazuje a chrání zájmy a práva golfu a členských subjektů ČGF vůči státním, politickým a jiným orgánům  

a organizacím v České republice a v zahraničí a dbá všestranného prospěchu ČGF a svých členských subjektů; 
e) je pořadatelem a organizátorem mezinárodních a národních mistrovství České republiky, golfových utkání, 

turnajů a soutěží všech úrovní, které přímo řídí svými orgány podle pravidel golfu vydávaných R&A a na 
základě vnitřních předpisů, které sama vydává a aktualizuje; 

f) vydává a aktualizuje vnitřní předpisy pro organizaci a řízení soutěží ČGF, kterými jsou zejména soutěžní řády, 
podmínky soutěží, žebříčkový řád, disciplinární řád aj.; 

g) zajišťuje autorizovaný překlad pravidel golfu R&A včetně pravidel amatérského statusu a dohled nad jejich 
dodržováním; 

h) zajišťuje autorizovaný překlad hendikepového systému EGA a dohled nad jeho dodržováním; 
i) organizuje a zajišťuje vzdělávání trenérů, rozhodčích, marshalů a dalších golfových činovníků; 
j) zřizuje nadace a nadační fondy, případně jiné neziskové instituce k podpůrným a humanitárním účelům; 
k) vydává odbornou literaturu na podporu rozvoje golfu a tiskoviny pro potřeby svých soutěží aj.; 
l) iniciativně se podílí na tvorbě zákonů a dalších legislativních a administrativních opatření, které ovlivňují 

členské subjekty ČGF; 
m) zabezpečuje činnosti a služby podle aktuálních potřeb členských subjektů ČGF, a to zejména činnosti 

informační, poradenské, výchovně vzdělávací, propagační a jiné; 
n) koordinovaně a v maximální možné míře propaguje golf včetně činností publikačních a marketingových; 
o) vede a poskytuje statistická data o českém golfu; 
p) podporuje vzájemnou výměnu informací mezi členskými subjekty ČGF; 
q) směřuje svou činnost  k rozvíjení golfu jako vrcholového a olympijského sportu, ale rovněž jako rekreační hry; 
r) vykonává disciplinární pravomoc v českém golfu. 

 
3. ČGF vytváří a posiluje dobré jméno českého golfu prostřednictvím pěstování a rozvíjení golfové hry a zastupování 
zájmů svých členských subjektů ve vztahu k orgánům a organizacím v České republice a zahraničí. ČGF je vrcholným 
orgánem řízení golfu v České republice s působností na celém území České republiky a jako taková má výhradní právo 
zastupovat své členy ve vztahu k jiným golfovým autoritám. Členské subjekty ČGF a jejich členové jsou základem 
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golfového hnutí v České republice a tudíž jsou ČGF výsostně podporováni. Při podpoře dobrého jména českého golfu 
ČGF kultivuje prostředí a koordinuje aktivity svých členských subjektů. 
 
4. ČGF může za podmínek upravených zákony, dalšími právními předpisy a těmito stanovami zakládat obchodní 
společnosti nebo do nich vstupovat nebo provozovat živnosti. 
 
5. ČGF je členem Evropské golfové asociace (dále jen EGA) v souladu s jejími stanovami. 
 
6. ČGF je členem Českého svazu tělesné výchovy a Českého olympijského výboru v souladu s jejich stanovami. 
 
7. Sídlem ČGF je Praha 5, Strakonická 2860/4, PSČ 150 00. 
 

Článek II. 
Členské subjekty ČGF 

Členskými subjekty ČGF jsou všichni členové ČGF, kteří se jimi stali podle stanov ČGF ze dne 27.2.1993 ve smyslu 
pozdějších změn a doplňků a kteří jsou ke dni schválení těchto stanov ČGF členskými subjekty ČGF. Všechny členské 
subjekty ČGF musejí mít právní formu občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve 
znění pozdějších předpisů. Pasivní volební právo mají všichni členové členských subjektů ČGF, pokud splňují podmínky 
stanovené těmito stanovami a volebním řádem ČGF. 
 
Členskými subjekty ČGF jsou: 
1. Kluby 
Klub je členský subjekt ČGF, který:  
a) smluvně působí na hřišti na území ČR znormovaném pro hru na úpravu EGA hendikepu o minimálním počtu devíti 
jamek, přičemž až do počtu 18 jamek může na znormovaném hřišti pro hru na úpravu EGA hendikepu, jehož součástí 
je driving range, působit jen jeden Klub. Na hřišti znormovaném pro hru na úpravu EGA hendikepu s 27 a více jamkami 
mohou smluvně působit maximálně dva Kluby. Smluvní působení členský subjekt ČGF prokáže předložením čestného 
prohlášení tohoto členského subjektu v listinné podobě  a majitele nebo provozovatele znormovaného hřiště o těmito 
subjekty uzavřeném právním vztahu k jeho sportovnímu užívání. Pro potřebu prokázání splnění shora uvedených 
podmínek členského subjektu ČGF může být smluvní působení na konkrétním hřišti uznáno jinému členskému 
subjektu ČGF nejdříve po dvou letech od předchozího prohlášení, nerozhodne-li konference jinak;  
 
nebo 
b) smluvně působí na driving range na území ČR, který umožňuje nácvik golfového švihu min. 10 hráčům najednou,  
má min. délku 200 m, jeho součástí je cvičný putting grýn o min. výměře 300 m2 a také kapacitně odpovídající  
a s jiným subjektem nesdílené klubové a sociální zařízení. Smluvní působení členský subjekt ČGF prokáže předložením 
čestného  prohlášení tohoto členského subjektu v listinné podobě a majitele nebo provozovatele driving range, 
klubového a sociálního zařízení o těmito subjekty uzavřeném právním vztahu k jejich sportovnímu užívání. Jako 
smluvní působení podle předchozího textu nemůže být uznáno působení na žádném driving range, který existuje ke 
dni nabytí účinnosti těchto stanov u znormovaného hřiště. Pro potřebu prokázání splnění shora uvedených podmínek 
členského subjektu ČGF může být smluvní působení pro konkrétní driving range, klubové a sociální zařízení uznáno 
jinému členskému subjektu ČGF nejdříve po dvou letech od předchozího prohlášení, nerozhodne-li konference jinak; 
 
nebo 
c) smluvně působí v indoorovém golfovém zařízení na území ČR, které umožňuje golfovou hru na minimálně čtyřech 
funkčních golfových simulátorech najednou. Nedílnou součástí indoorového golfového zařízení musí být vnitřní driving 
range pro min. 10 hráčů, cvičný putting grýn o min. výměře 25 m2 a kapacitně odpovídající a s jiným subjektem 
nesdílené sociální a klubové zařízení. Smluvní působení členský subjekt ČGF prokáže předložením čestného prohlášení 
tohoto členského subjektu ČGF v listinné podobě a majitele nebo provozovatele indoorového golfového zařízení  
o těmito subjekty uzavřeném právním vztahu k jeho sportovnímu užívání. Jako smluvní působení podle předchozího 
textu nemůže být uznáno působení v žádném indoorovém golfovém zařízení, které existuje ke dni nabytí účinnosti 
těchto stanov u znormovaného hřiště. Pro potřebu prokázání splnění shora uvedených podmínek členského subjektu 
ČGF může být smluvní působení pro konkrétní indoorové golfové zařízení uznáno jinému členskému subjektu ČGF 
nejdříve po dvou letech od předchozího prohlášení, nerozhodne-li konference jinak.  
 
Klub má hlasovací právo a volební právo aktivní, které vykonává prostřednictvím delegáta konference. Klub má jeden 
hlas. 
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2. Přidružené kluby 
Přidružený klub je členský subjekt ČGF, který nesplňuje podmínky vyžadované pro Klub. Přidružený klub je také  
každý členský subjekt ČGF, který neměl v předcházející hrací sezóně žádné družstvo v celoroční soutěži pořádané  
ČGF či v krajské soutěži ČSTV a nebo takovou soutěž řádně nedohrál, a to bez ohledu na případné splnění podmínek 
pro zařazení mezi Kluby. Předcházející hrací sezónou se rozumí hrací sezóna v kalendářním roce předcházejícím 
konferenci, v případě konference přípravné hrací sezóna v kalendářním roce tomtéž. 
 
Přidružený klub nemá hlasovací právo ani volební právo aktivní, má však právo se prostřednictvím svého delegáta 
účastnit konferencí ČGF. 
 
3. Fyzické osoby 
Vedle Klubů a Přidružených klubů jsou členy ČGF fyzické osoby evidované v Centrální Mimoklubové Registraci (dále  
jen CMR), která není samostatnou právnickou osobou, ale je součástí ČGF. Fyzické osoby evidované v CMR nemají 
hlasovací právo, nemají volební právo aktivní ani pasivní a nemají právo se účastnit konferencí ČGF. 
 
4. Další  členské subjekty ČGF a čestní členové ČGF 
Dalšími členskými subjekty ČGF jsou Český svaz greenkeeperů, Česká seniorská golfová asociace, Česká asociace 
golfových profesionálů a Česká golfová asociace hendikepovaných. Konference ČGF může nadpoloviční většinou  
hlasů delegátů Klubů rozhodnout o přijetí dalších členských subjektů ČGF nebo o jmenování čestných členů ČGF. Další 
členské subjekty ČGF a čestní členové ČGF nemají hlasovací právo ani volební právo aktivní, mají však právo se účastnit 
konferencí ČGF. 
 
5. Vznik členství v ČGF 
5.1. přihláška žadatele o členství v ČGF musí být písemná a musí obsahovat prohlášení, že žadatel souhlasí se 
stanovami ČGF, že se jimi bude řídit a že bude řádně platit členské příspěvky; 
5.2. žadatele přijímá výbor ČGF v souladu s procedurálním postupem, který musí být schválen konferencí ČGF  
a musí obsahovat zejména jmenný způsob hlasování, souhlas dvou třetin všech členů výboru ČGF s přijetím žadatele  
a povinnost pořízení podrobného zápisu o hlasování o každém žadateli. Žadatel, který nebyl výborem ČGF přijat,  
se může odvolat ke konferenci, která ve věci rozhodne; 
5.3. přijetím do ČGF se žadatel stává Přidruženým klubem.  
 
6. Zánik členství v ČGF 
6.1. vystoupením členského subjektu; 
6.2. zánikem členského subjektu; 
6.3. vyloučením členského subjektu pro neplnění členských povinností podle těchto stanov a vnitřních předpisů ČGF, 
tj. podle Směrnic ČGF a Rozhodnutí výboru ČGF, k čemuž je nutné rozhodnutí konference na návrh výboru ČGF. 
 

Článek III. 
Práva a povinnosti Klubů a Přidružených klubů 

1. Kluby jsou oprávněny zejména:   

• vysílat své členy jako delegáty na konference ČGF a jejich prostřednictvím rozhodovat o záležitostech  
a činnosti ČGF a volit orgány ČGF; 

• kontrolovat činnost a hospodaření ČGF; 

• účastnit se sportovních a společenských akcí pořádaných ČGF při splnění podmínek stanovených pro účast; 

• požadovat a dostávat informace o činnosti a hospodaření ČGF a jejích orgánů; 

• předkládat připomínky a návrhy k činnosti ČGF a jejích orgánů a žádat pomoc při řešení vlastních problémů. 
 

2. Přidružené kluby jsou oprávněny zejména: 

• vysílat své členy jako delegáty na konference ČGF; 

• kontrolovat činnost a hospodaření ČGF; 

• účastnit se sportovních a společenských akcí pořádaných ČGF při splnění podmínek stanovených pro účast; 

• požadovat a dostávat informace o činnosti a hospodaření ČGF a jejích orgánů; 

• předkládat připomínky a návrhy k činnosti ČGF a jejích orgánů a žádat pomoc při řešení vlastních problémů. 
 
3. Kluby a Přidružené kluby jsou povinny zejména: 

• dodržovat stanovy ČGF a další vnitřní předpisy ČGF; 
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• vytvářet podmínky pro rozvoj golfu a svou samostatnou sportovní existenci; 

• plnit úkoly vyplývající z usnesení orgánů ČGF; 

• platit členské příspěvky ve výši stanovené přípravnou konferencí ČGF; 

• podrobit se rozhodnutím orgánů ČGF; 

• bez zbytečného odkladu oznámit ČGF veškeré změny týkající se členského subjektu. 
 
4. Výši členského příspěvku za každého člena členského subjektu ČGF podle čl. II., odst. 1 a 2 stanovuje přípravná 
konference ČGF, a to v souladu s čl. V., odst. 5 a bodem 5.1. Klub platí členský příspěvek ve výši 1/2 takto stanoveného 
členského příspěvku. Za členy členského subjektu ČGF podle čl. II., odst. 1 a 2, kteří v příslušném kalendářním roce 
nedosáhnou 18 let věku, se platí 1/6 takto stanoveného členského příspěvku. Přípravná konference ČGF současně 
stanoví minimální výši členských příspěvků, které členský subjekt ČGF podle č. II., odst. 1 a 2 souhrnně platí za své 
členy. 
 

Článek IV. 
Orgány ČGF 

Orgány ČGF jsou: 

• konference ČGF 

• prezident ČGF 

• viceprezident ČGF 

• výbor ČGF 

• revizní komise ČGF 
Článek V. 

Konference ČGF 
1. Konference ČGF je nejvyšší orgán ČGF. Konference se konají jako řádné, přípravné, mimořádné a náhradní  
a rozhodují o věcech, které jsou jim svěřeny těmito stanovami ČGF. 
 
2. Řádná konference je jednou za čtyři roky svolávána jako volební. Pozvánku na řádnou, přípravnou nebo 
mimořádnou konferenci spolu s návrhem programu a delegačním lístkem rozešle výbor ČGF všem Klubům, 
Přidruženým klubům, dalším členským subjektům ČGF a čestným členům ČGF nejpozději 30 dnů před konáním 
konference; v případě svolání volební konference je pozvánka s návrhem programu a návrhem kandidátky rozeslána 
nejpozději 60 dnů před konáním volební konference. Konference volí pracovní předsednictvo, mandátovou, 
návrhovou a případně volební komisi, které pracují podle těchto stanov ČGF, jednacího řádu konference ČGF  
a případně volebního řádu ČGF. Každý Klub, Přidružený klub, další členský subjekt ČGF a čestný člen ČGF má právo  
na konferenci vyslat jednoho delegáta. Konference je usnášeníschopná, sejde-li se do 30 minut od hodiny, na kterou 
byla svolána řádná konference, nadpoloviční většina delegátů všech Klubů.   
 
3. Řádnou konferenci výbor ČGF svolává tak, aby se konala nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku.  
Do působnosti řádné konference patří zejména:  

a) schválení stanov ČGF a jejich případných změn;  
b) rozhodnutí o dobrovolném rozpuštění ČGF či o sloučení s jiným sdružením; 
c) volba a odvolání prezidenta, viceprezidenta, předsedy sportovně technické komise, hospodáře, předsedy 

komise pro media a komunikaci, členů výboru ČGF pro spolupráci s členskými subjekty ČGF podle 
regionálního uspořádání a členů revizní  komise ČGF; 

d) stanovení hlavních směrů činnosti ČGF v souladu s čl. I., odst. 2; 
e) projednání a schválení výsledků činnosti ČGF v minulém roce; 
f) projednání a schválení výsledků hospodaření ČGF v minulém roce; 
g) projednání a schválení návrhu rozpočtu ČGF na příslušný rok; v případě neschválení návrhu rozpočtu ČGF na 

příslušný rok výbor ČGF musí hospodařit podle rozpočtového provizória, které zakotvuje vyrovnaný rozpočet;  
konference není oprávněna měnit účel využití vázaných finančních prostředků od státu, EGA, Českého svazu 
tělesné výchovy, Českého olympijského výboru a grantových či jiných obdobných zdrojů a účelových darů;  

h) rozhodování o nabývání a zcizování nemovitého majetku, jeho zatěžování zástavním právem, ručením  
či jiným omezením nebo zatížením; 

i) schvalování jednacího řádu konference ČGF a volebního řádu ČGF; 
j) volba a odvolání likvidátorů ČGF a stanovení způsobu jejich odměňování; 
k) rozhodování o vyloučení členského subjektu z ČGF; 
l) rozhodnutí o založení či zrušení obchodní společnosti, nadace nebo nadačního fondu; 
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m) rozhodnutí o nevyjmenovaných záležitostech, které si konference vyhradí a které nejsou v rozporu s těmito 
stanovami ČGF nebo jinými právními předpisy. 

 
4. Konference přijímá svoje rozhodnutí podle čl. V., odst. 3, písmeno b) dvoutřetinovou většinou hlasů delegátů všech 
Klubů. Konference přijímá svoje rozhodnutí podle čl. V., odst. 3, písmeno a), h) a l) dvoutřetinovou většinou hlasů 
přítomných delegátů Klubů. V ostatních věcech rozhoduje konference nadpoloviční většinou hlasů přítomných 
delegátů Klubů.  
 
5. Přípravná konference 
5.1. Přípravnou konferenci může výbor ČGF svolat v závěru každého roku jako setkání prezidentů členských subjektů 
ČGF v sídle některého z nich. Přípravná konference rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných delegátů Klubů 
výhradně o výši členských příspěvků ČGF a registračních poplatků fyzických osob evidovaných v  CMR na příští 
kalendářní rok, přičemž platí, že výše registračního poplatku fyzické osoby evidované v CMR je dvojnásobkem 
stanoveného členského příspěvku ČGF za každého člena členského subjektu ČGF staršího 18 let. Pokud by přípravná 
konference měla rozhodovat i v dalších věcech, výbor ČGF ji musí svolat jako mimořádnou konferenci. 
5.2. Návrh na změnu stanov ČGF může být řádné konferenci předložen ke schválení výhradně až po projednání 
navrhované změny stanov ČGF na přípravné konferenci. 
 
6. Mimořádná konference 
Mimořádnou konferenci svolává výbor ČGF v případě potřeby nebo v případě, že o to požádá nadpoloviční většina 
Klubů. Mimořádná konference má stejné pravomoci jako řádná konference, není však možné pro ni použít  ustanovení 
stanov ČGF o náhradní konferenci. 
 
7. Náhradní konference 
Nesejde-li se do 30 minut od hodiny, na kterou byla svolána řádná konference, nadpoloviční většina delegátů všech 
Klubů, řádná konference je ukončena a na dobu jedné hodiny po začátku původní řádné konference je svolána na 
stejné místo náhradní konference, která bude usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných delegátů Klubů. 
Program náhradní konference je shodný s programem původní řádné konference a pro hlasování na náhradní 
konferenci se použije ustanovení čl. V., odst. 4 stanov.  
 
8. Jednotlivé body schváleného programu konference, které byly během konference přijaty, jsou platné a nevyžadují 
opětovné schválení usnesením konference.  
  
9. Řádná konference je oprávněna vydat vnitřní předpisy, kterými jsou upravena práva a povinnosti členských subjektů 
a orgánů ČGF. Tyto vnitřní předpisy jsou označeny jako Směrnice ČGF a musejí být publikovány na internetových 
stránkách ČGF. 
 

Článek VI. 
Prezident ČGF 

1. Prezident ČGF je statutární zástupce ČGF. Ve své činnosti se opírá o usnesení konferencí ČGF a výboru ČGF. Do jeho 
pravomocí patří zejména: 

• zastupovat ČGF při domácích a mezinárodních jednáních; 

• řídit činnost výboru ČGF; 

• přenášet své pravomoci na členy výboru ČGF. 
 

2. Prezident ČGF je volen konferencí ČGF na dobu čtyř let. Funkce prezidenta ČGF může být stejnou osobou 
vykonávána nepřetržitě nejdéle dvě po sobě jdoucí volební období. 
 
3. V případě rezignace prezidenta ČGF, jeho úmrtí či ztráty způsobilosti k výkonu funkce se prezidentem ČGF stává 
v plném rozsahu pravomocí prezidenta ČGF na zbytek volebního období viceprezident ČGF. 
 
4. V případě rezignace, úmrtí či ztráty způsobilosti k výkonu funkce viceprezidenta ČGF, který vykonává funkci 
prezidenta ČGF podle čl. VI., odst. 3, výbor ČGF musí nejbližší řádnou konferenci svolat jako volební pro doplnění 
neobsazených funkcí. Výbor ČGF své fungování do konání doplňovací volby zajistí postupem podle čl. VIII., odst. 7 
stanov. 
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Článek VII. 
Viceprezident ČGF 

1. Viceprezident ČGF zastupuje prezidenta ČGF a řídí podle pokynů prezidenta ČGF a usnesení výboru ČGF konkrétní 
činnosti. 
 
2. Viceprezident ČGF je volen konferencí ČGF na dobu čtyř let. Funkce viceprezidenta ČGF může být stejnou osobou 
vykonávána nepřetržitě nejdéle dvě po sobě jdoucí volební období. 
 

Článek VIII. 
Výbor ČGF 

1. Výbor ČGF je řídícím orgánem ČGF v době mezi konferencemi. Ze své činnosti se odpovídá konferenci. Svá 
rozhodnutí přijímá na základě souhlasných hlasů nadpoloviční většiny všech členů výboru ČGF. Podle potřeby si výbor 
ČGF zřizuje v rámci rozpočtu schváleného konferencí profesionální aparát. Členové výboru ČGF jsou voleni konferencí 
na dobu čtyř let do určité funkce ve výboru ČGF. Výbor ČGF zejména: 

• rozhoduje o všech záležitostech ČGF, nejsou-li těmito stanovami ČGF nebo právními předpisy vyhrazeny  
do působnosti konference, jejímiž usneseními a pokyny se řídí; 

• přijímá nové členské subjekty ČGF postupem podle čl. II., odst. 5.2 těchto stanov ČGF; 

• odpovídá za hospodaření ČGF v rámci konferencí schváleného rozpočtu, popř. podle rozpočtového provizória; 

• projednává a schvaluje účetní závěrku ČGF za minulý rok; 

• rozhoduje o kooptaci člena/členů výboru ČGF podle čl. VIII., odst. 7 těchto stanov ČGF; 

• jmenuje do funkce generálního sekretáře ČGF; 

• připravuje konference ČGF; 

• připravuje návrhy na vyloučení členského subjektu z ČGF; 

• rozhoduje o pozvání hostů na konferenci ČGF. 
 
2. Členy výboru ČGF jsou: 

• prezident ČGF 

• viceprezident ČGF 

• předseda sportovně technické komise ČGF 

• hospodář ČGF 

• předseda komise pro media a komunikaci ČGF 

• čtyři členové výboru ČGF pro spolupráci s členskými subjekty ČGF podle regionálního uspořádání, když za 
každý region je volen jeden zástupce 

 
3. Předseda sportovně technické komise ČGF řídí a koordinuje činnost této komise včetně jejích regionálních struktur  
podle čl. IX. těchto stanov ČGF. 
 
4. Hospodář ČGF je odpovědný zejména za: 

• přípravu rozpočtu ČGF a kontrolu jeho čerpání v souladu s platnými právními předpisy; 

• plnění daňových povinností ČGF; 

• kontrolu a vedení finanční a materiální evidence ČGF; 

• kontrolu plnění příspěvkových povinností Klubů a Přidružených klubů. 
 
5. Předseda komise pro média a komunikaci ČGF řídí a koordinuje činnost této komise a je odpovědný za mediální  
a komunikační strategii ČGF. 
 
6. Členové výboru ČGF pro spolupráci s členskými subjekty ČGF podle regionálního uspořádání zajišťují pravidelnou 
spolupráci s Kluby a Přidruženými kluby, dalšími členskými subjekty ČGF a čestnými členy ČGF v regionech. Analyzují  
a připravují vytváření regionálních a krajských struktur ČGF. Zajišťují pomoc členským subjektům ČGF ve všech 
oblastech.   
 
7. Rozdělení funkcí ve výboru ČGF je dáno výsledkem volby na volební konferenci. V závažných případech rozhoduje  
o změně v rozdělení funkcí výbor ČGF a svoje rozhodnutí oznámí řádné konferenci, která buď změnu schválí, nebo 
uspořádá postupem podle těchto stanov a volebního řádu ČGF novou volbu. V případě rezignace člena výboru ČGF, 
jeho úmrtí či ztráty způsobilosti k výkonu funkce může výbor ČGF svým rozhodnutím kooptovat náhradního člena 
výboru ČGF na dobu do příští řádné konference, která buď kooptaci schválí, nebo uspořádá postupem podle těchto 
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stanov a volebního řádu ČGF novou volbu. 
 
8. Generální sekretář ČGF je jmenován do funkce rozhodnutím výboru ČGF. Není členem výboru ČGF, ale spolupracuje 
se členy výboru ČGF a je zejména odpovědný za tyto činnosti: 

• kontrolu efektivnosti tuzemské sportovní činnosti ČGF, přičemž se ve spolupráci s předsedou STK ČGF podílí 
na nominaci ředitelů, rozhodčích a dalších organizačních pracovníků;  

• kontrolu efektivnosti sportovní a diplomatické reprezentace českého golfu; 

• zajištění a kontrolu obsahu internetových stránek ČGF; 

• zastupování ČGF v její dceřiné společnosti Czech Golf Consulting, s.r.o.; 

• přípravu podkladů pro schůze výboru ČGF a konference ČGF, včasnou distribuci materiálů účastníkům  
těchto jednání, zpracování písemností a dokumentů z jednání a řízení administrativního aparátu ČGF; 

• zpracování veškeré korespondence ČGF včetně zahraniční; 

• vedení administrativní evidence a archivů ČGF; 

• z pověření výboru ČGF se zúčastňuje vnitrostátních nebo mezinárodních jednání, podle požadavků členů 
výboru ČGF připravuje podklady pro jejich jednání.  

 
9. Výbor ČGF je oprávněn v rámci těmito stanovami ČGF svěřené pravomoci vydávat vnitřní předpisy upravující práva  
a povinnosti členských subjektů ČGF. Tyto vnitřní předpisy musejí být jako Rozhodnutí výboru ČGF publikovány na 
internetových stránkách ČGF. 
 

Článek IX. 
Sportovně technická komise ČGF 

1. ČGF  pro svoji činnost vždy zřizuje sportovně technickou komisi (dále jen STK).   
 
2. Předseda STK je jako člen výboru ČGF volen konferencí ČGF. Další členové STK jsou jmenováni výborem ČGF, a to na 
funkční období, které se kryje s funkčním obdobím předsedy STK. 
 
3. Předseda STK řídí a koordinuje činnost této komise včetně jejích regionálních struktur. Výbor ČGF je oprávněn  vydat 
Rozhodnutí výboru ČGF, v němž vymezí územní rozdělení a z toho vyplývající aktuální členění členských subjektů ČGF 
do regionálních struktur včetně pravidelných aktualizací. 
 
4. STK ČGF zajišťuje zejména: 

• výběr, organizaci, přípravu, technické a materiální zajištění státní reprezentace  České republiky; 

• organizaci mistrovských a nemistrovských soutěží jednotlivců a družstev v České republice včetně soutěží 
mládeže a mezinárodních soutěží, podporu mladých talentů v regionech a tréninkových centrech mládeže; 

• provoz tzv. Technického serveru ČGF v jeho klubové a sportovní části (domovské a nedomovské registrace 
hráčů v Klubech a Přidružených klubech, turnaje, hendikepy, roční hendikepové kontroly aj.); 

• autorizovaný překlad pravidel golfu R&A včetně pravidel amatérského statusu a dohled nad jejich 
dodržováním; 

• autorizovaný překlad hendikepového systému EGA a dohled nad jeho dodržováním; 

• vydávání hracího řádu soutěží družstev a jednotlivců ČGF, disciplinárního řádu, žebříčkového řádu a dalších 
sportovně technických norem ČGF, které z pověření výboru ČGF předkládá každoročně ke schválení celostátní 
schůzi regionálních delegátů STK; 

• normování hřišť podle metodiky USGA Course & Slope Rating; 

• trvalé vzdělávání trenérů, rozhodčích, marshalů a dalších odborných profesí v golfovém sportu; 

• dohled nad dodržováním pravidel amatérského statusu v českém golfu; 

• dohled nad dodržováním antidopingové politiky v českém golfu. 
 

Článek X. 
Revizní komise ČGF 

1. Revizní komise ČGF je revizní orgán, který kromě činnosti a výkonu funkce prezidenta ČGF a jednotlivých členů 
výboru ČGF i výboru ČGF jako celku kontroluje i činnost a hospodaření komisí zřízených v souladu s těmito stanovami 
ČGF, popř. i činnost subjektů, na nichž se ČGF podílí. 
 
2. Revizní komise ČGF je za výkon své kontrolní činnosti odpovědna konferenci. Její volební období je shodné  
s volebním obdobím výboru ČGF. Ze svého středu volí členové revizní komise ČGF svého předsedu. 
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3. Počet členů revizní komise ČGF stanoví konference, ne však méně než tři. 
 
4. Zástupce revizní komise ČGF má právo se účastnit jednání výboru ČGF s hlasem poradním. 
 
5. V případě rezignace člena revizní komise ČGF, jeho úmrtí či ztráty způsobilosti k výkonu funkce může revizní komise 
ČGF svým rozhodnutím kooptovat náhradního člena revizní komise ČGF na dobu do příští řádné konference, která buď 
kooptaci schválí, nebo uspořádá postupem podle těchto stanov a volebního řádu ČGF novou volbu. 

 
Článek XI. 

Komise 
1. Výbor ČGF je oprávněn zřizovat podle potřeby komise. Počet členů komisí stanovuje a jejich členy jmenuje  
a odvolává výbor ČGF. Komisím předsedají a komise řídí členové výboru ČGF nebo členy komise zvolení předsedové. 
  
2. Komise jsou poradními orgány bez přímé výkonné pravomoci. Výbor ČGF je oprávněn část svých rozhodovacích 
pravomocí přenést na komisi zřízenou podle tohoto článku.  
 

Článek XII. 
Disciplinární pravomoc 

1. Disciplinární pravomoc vykonává výbor ČGF nebo výborem jmenovaná disciplinární komise. Výbor ČGF v rámci této 
pravomoci řeší spory mezi členskými subjekty ČGF, pokud se na něj se žádostí o řešení sporu obrátí.  
 
2. Disciplinární případy se řeší v souladu s disciplinárním řádem ČGF.   
 

Článek XIII. 
Majetek ČGF 

1. Majetek ČGF tvoří hodnoty převedené bývalou Československou golfovou federací po rozdělení podle dohody  
a majetek nabytý od této doby. 
 
2. Zdrojem příjmů ČGF jsou: 

• příspěvky Klubů a Přidružených klubů, výši těchto příspěvků stanovuje přípravná konference;  

• registrační poplatky fyzických osob evidovaných v CMR; 

• příspěvky, dotace, dary, granty aj. od orgánů státní správy, obcí a jiných organizačních složek státu,  
popř. od evropských institucí nebo jiných právnických či fyzických osob; 

• příjmy z hospodářské činnosti ČGF; 

• příjmy ze sportovní, tělovýchovné, vzdělávací a kulturně společenské činnosti ČGF; 

• cizí zdroje, tj. úvěry, půjčky aj.; 

• jiné příjmy. 
 

3. Finanční prostředky slouží výhradně ke krytí potřeb ČGF. 
 
4. Veškerý pořízený majetek nebo majetek vytvořený vlastní činností ČGF je ve vlastnictví ČGF a musí sloužit  
k účelům, které jsou v souladu s rolí ČGF podle čl. I., odst 2. 
 
5. ČGF hospodaří na základě rozpočtu, který je roční a v souladu s obecně platnými právními předpisy, těmito 
stanovami ČGF a usneseními konference. 
 
6. ČGF vede zákonem předepsané účetnictví a zajišťuje plnění veškerých dalších s tím spojených povinností. 
 
7. ČGF je oprávněna na základě rozhodnutí konference a podle těchto stanov ČGF založit obchodní společnost za 
účelem vyvíjení hospodářské činnosti v souladu s rolí ČGF podle čl. I., odst 2.  
 
8. ČGF je oprávněna na základě rozhodnutí konference a podle těchto stanov ČGF založit nadaci nebo nadační fond  
za účelem vyvíjení činnosti v souladu s rolí ČGF podle čl. I., odst. 2. 
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Článek XIV. 
Právní postavení 

1. ČGF je samostatná právnická osoba. ČGF zastupuje a za ČGF jedná ve všech věcech vždy prezident ČGF samostatně, 
popř. viceprezident ČGF spolu s dalším členem výboru ČGF. Ve věcech vymezených těmito stanovami ČGF nebo 
rozhodnutími konference a výboru ČGF jedná jiný pověřený člen výboru ČGF. Na základě rozhodnutí výboru ČGF může 
být pro určitou přesně vymezenou věc k zastupování a jednání za ČGF zmocněna písemnou plnou mocí jiná osoba. 
 
2. Za ČGF podepisuje společně prezident ČGF a viceprezident ČGF nebo prezident ČGF či viceprezident ČGF vždy 
společně s dalším k tomu výborem ČGF zmocněným členem výboru ČGF. 
 

Článek XV. 
Zánik  ČGF 

1. ČGF zaniká:      

• dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením; 

• pravomocným rozhodnutím ministerstva vnitra ČR o rozpuštění ČGF. 
 

2. V případě rozhodnutí konference o dobrovolném rozpuštění ČGF tato konference zvolí dva likvidátory, kteří 
provedou majetkové vypořádání v souladu s obecně závaznými právními předpisy. 
 

Článek XVI. 
Ustanovení přechodná a závěrečná 

1. ČGF je právní a majetkový nástupce zaniklé Československé golfové federace na území České republiky. 
 
2. Všechny členské subjekty ČGF jsou povinny nejpozději do 31. ledna kalendářního roku následujícího po dnu  
nabytí účinnosti těchto stanov ČGF a poté vždy ke každému dalšímu 31. lednu doložit výboru ČGF, že splňují podmínky 
stanovené v čl. II., odst. 1 a 2 těchto stanov ČGF pro Kluby. V opačném případě jsou tyto členské subjekty ČGF po celý 
tento kalendářní rok považovány za Přidružené kluby. Ustanovení článku II., odst. 2 o povinnosti prokázat účast 
družstva v celoroční soutěži pořádané ČGF v předcházející hrací sezóně se poprvé použije k 31.1.2015.  
 
3. Tyto stanovy ČGF jsou přijaty ve formě úplného znění stanov ČGF přijatých konferencí ČGF dne 26.10.2012 a jejich 
změn ze dne 16.03.2013 a nahrazují stanovy ČGF přijaté na ustavující konferenci ČGF dne 27.2.1993, registrované pod 
číslem VSC/1-7189/91-R dne 8.3.1993, které nabyly účinnosti usnesením konference ČGF ze dne 5.3.1994 ve znění 
pozdějších změn a doplňků. 
 
4. Tyto stanovy ČGF mohou být měněny jen rozhodnutím konference podle čl. V., odst. 3, písmeno a) těchto stanov 
ČGF za současného splnění podmínek v čl. V., odst. 4 a čl. V., odst. 5.2. těchto stanov ČGF. 
 
 
 
v Praze dne 16. března 2013 
 

                      ing. Zdeněk Kodejš  
         prezident České golfové federace 
 
 
 
         Miroslav Holub, MBA 
         viceprezident České golfové federace 
 
     
         


