Zápis z jednání řádné konference ČGF
konané v sobotu 17. března 2018 v Hotelu Step v Praze,
Malletova 1441, 190 00 Praha 9 od 9:30 hod.
1. Zahájení
Konference byla zahájena v 9:55. Prezident ČGF Zdeněk Kodejš přivítal všechny přítomné, jak delegáty, tak i hosty, a
poděkoval pořadatelskému resortu i celému pořadatelskému týmu. Vyjádřil naději, že jednání bude konstruktivní.
Poté předal slovo prozatímnímu vedoucímu konference, viceprezidentu ČGF Vladimíru Boučkovi. Ten se až do dalšího
ujal řízení konference.

2. Volba mandátové a návrhové komise
Do mandátové komise navrhl výbor následující členy: Martina Fulínová, Olga Mášová, Jana Mejdrechová, Tomáš
Přikryl a Josef Karas. Nebyly učiněny žádné pozměňovací či doplňovací návrhy.
Návrh byl schválen aklamací. Mandátová komise se ihned ujala svých povinností.
Do návrhové komise navrhl výbor následující členy: Pavel Vidura, Jaroslav Kuracina a Tom Charvát. Nebyly učiněny
žádné pozměňovací či doplňovací návrhy.
Návrh byl schválen aklamací. Návrhová komise se ihned ujala svých povinností. Za svého předsedu si komise zvolila
Pavla Viduru.
Podle aktuálního hlášení mandátové komise bylo v daný okamžik přítomno 94 delegátů ze 185 možných, disponujících
celkem 81 hlasy ze 128 možných.
V rámci hlasování bude v tomto zápise používána následující forma:
Počet přítomných delegátů s hlasem/Počet všech možných hlasů/Potřebná nadpoloviční většina
Aktuální stav tedy byl: 81/128/41
Výsledky hlasování pak budou uváděny ve formě:
Počet hlasů pro/Počet hlasů proti/Počet zdržených hlasů

3. Volba pracovního předsednictva
Jako pracovní předsednictvo navrhl výbor ČGF přítomné členy výboru ČGF, tedy Zdeňka Kodejše, Vladimíra Boučka,
Juraje Wernera, Marii Stilerovou, Aleše Libecajta, Dominika Maršíka a Františka Holiše. Návrh byl schválen aklamací.
Jako předsedajícího konference navrhl výbor viceprezidenta ČGF Vladimíra Boučka.
Návrh byl schválen aklamací. Předsedající tak dále řídil konferenci až do jejího ukončení.

4. Schválení programu řádné konference
Vladimír Bouček nejprve vysvětlil, proč je konference řádná a nikoli volební, ačkoli má na programu volbu kontrolní
komise ČGF. Dále vyzval přítomné k přednesení doplňujících bodů programu.
Zazněly následující návrhy na změnu programu:
Jiří Novosad: zařazení nového bodu č. 6a – „Vývoj nového federačního serveru a současné provozní náklady
stávajícího systému“ (návrh byl i zaslán elektronicky těsně před konferencí)
Vladimír Bouček a Zdeněk Kodejš vznesli dotaz, zda má jít opravdu o bod programu, zda by nestačilo téma naplnit
v rámci diskuze.
Stav mandátů a hlasování: 81/128/41, 52/11/18, doplňující návrh byl schválen.

Nyní bylo hlasováno o zbytku programu v navrženém znění:
Stav mandátů a hlasování: 81/128/41, 60/0/21, program byl schválen v uvedené pozměněné podobě.
Program byl tedy schválen v následujícím znění:
1. Zahájení, úvodní slovo prezidenta ČGF
2. Volba mandátové a návrhové komise
3. Volba pracovního předsednictva
4. Schválení programu řádné konference
5. Zpráva o činnosti výboru ČGF v roce 2017
6. Zpráva o hospodaření ČGF a CGC v roce 2017
6a. Vývoj nového federačního serveru a současné provozní náklady stávajícího systému
7. Zpráva sportovního úseku za rok 2017 a výhled na rok 2018
8. Zpráva o projektu Se školou na golf za rok 2017 a výhled na rok 2018
9. Zpráva komise pro marketing a media za rok 2017 a výhled na rok 2018
10. Platforma „Bav se golfem“ v roce 2018
11. Projednání a schválení rozpočtu ČGF na rok 2018
12. Informace o změnách v členských subjektech ČGF od konference ČGF v březnu 2017
13. Návrh na vyloučení členského subjektu Nová Amerika Country Club
14. Volba volební komise
14. Volba Kontrolní komise ČGF na období let 2018‐2021
16. Projednání a chválení výborem navržené změny Volebního řádu ČGF
17. Diskuse
18. Usnesení
19. Závěr

5. Zpráva o činnosti výboru ČGF v roce 2017
Zprávu přednesl prezident ČGF Zdeněk Kodejš.
Rok 2017 byl prvním rokem činnosti nového, byť jen lehce obměněného výboru. Podařilo se vyřešit profesionalizaci
aparátu ČGF, byla obsazena pozice generálního sekretáře ČGF, kterým se stal stávající člen výboru ČGF a předseda STK
Aleš Libecajt. Podařilo se ustavit komisi pro marketing a media, jejíž prezentace je také součástí dnešní konference.
Po sportovní stránce nebyl rok 2017 tak úspěšný, jako rok 2016, nicméně jsme i tak zaznamenali úspěchy jak
v amatérském, tak profesionálním golfu. Nejdůležitějším jistě bylo vítězství Kláry Spilkové na turnaji LET. Byl
restrukturalizován tým vedení reprezentace včetně angažování nového trenéra reprezentace Staffana Johanssona, pro
kterého toto angažmá bude jeho primárním (na rozdíl od předchozího modelu trenérů reprezentace).
S ohledem na aktuální neexistenci kontrolní komise ČGF si výbor ČGF vyžádal hloubkový audit svého hospodaření,
v rámci kterého nebyly shledány nedostatky.
Financování sportu v ČR prochází velmi chaotickým obdobím. Co fungovalo, nefunguje, nové metody a modely se
teprve rodí a nelze nijak předjímat způsob a objem financování ze strany státu. I tak se nám ale daří zajišťovat
potřebné příjmy – na rozdíl od řady jiných sportovních svazů.
I díky funkční centrální evidenci jsme v současné době 5. nejpočetnějším sportovním svazem v ČR, navíc se spolehlivou
evidencí.
Nelze ale zůstávat na místě. V rámci konference bude představena platforma „Bav se golfem“, která by měla stavět na
zkušenostech z řady minulých projektů řady subjektů a která by měla cílit zejména na negolfovou veřejnost.
S popularizací souvisí samozřejmě i nová podoba federačního webu, který byl spuštěn zkraje letošního roku a který
nově cílí také na mobilní zařízení.
Právní komise přednese komentář k tématu GDPR, jež se nás nevyhnutelně v té či oné podobě dotkne.
Česká PGA, která je také členským subjektem ČGF, má od letošního února nové vedení, se kterým doufáme dále
prohloubit vzájemnou spolupráci, a to zejména v oblasti golfového vzdělávání.
Na závěr Zdeněk Kodejš poděkoval ostatním členům výboru ČGF, jakož i aparátu ČGF za roční vykonanou práci.

6. Zpráva o hospodaření ČGF a CGC v roce 2017
Zprávu přednesla hospodářka ČGF Maria Stilerová. Bližší číselný rozklad rozpočtu a jeho plnění je obsažen ve Výroční
zprávě ČGF.
Rozpočet ČGF na rok 2017, přestože navržen jako vyrovnaný, byl nakonec konferencí schválen jako mírně schodkový.
Hospodářský výsledek za rok 2017 ovšem skončil s přebytkem 1,937 milionu Kč. Povedlo se totiž mj. získat mimořádné
dotační prostředky v rámci dotačního programu V MŠMT (organizace sportu). Část tohoto přebytku byla umístěna na
úhradu nákladů klubů spojených se startovným v soutěžích družstev a dále byl navýšen rozpočet Motivačního
programu ČGF pro kluby pracující s mládeží (dále jen Motivační program). Podobně jsme byli úspěšní i v programech

zaměřených na pořádání významných akcí (LETAS) a v získávání podpory činnosti mládeže od hl. města Prahy. Další
dotační prostředky získaly členské subjekty po linii mimo ČGF, zejména CZDGA a členské subjekty v rámci programu
VIII MŠMT.
Hloubkovou kontrolu hospodaření ČGF i CGC provedla firma Tacoma, nebyly shledány žádné nedostatky.
Nadace Hanuše Goldscheidera pro český golf nadále podporovala projekt Se školou na golf, v roce 2017 se díky její
činnosti pořídilo vybavení za více jak 500 tis. Kč.
Maria Stilerová dále vysvětlila některé navýšené nákladové položky, zpravidla šlo o umístění získaných dotací.
Překročeny byly režijní náklady, které byly špatně naplánovány a dále byly ovlivněny významnou kurzovou ztrátou
u librovému účtu. K překročení došlo také v nákladech na provoz serveru ČGF, a to zejména s ohledem na řešení
akutních problémů, které se vyskytly v rámci sezóny.
Aktuální stav přítomných delegátů: 78/128/40

6a. Vývoj nového federačního serveru a současné provozní náklady stávajícího systému
Slova se ujal předkladatel navrženého bodu Jiří Novosad. Adresoval funkční zastaralost stávajícího řešení i provozní
nákladové položky. Právě i s ohledem na v předchozím bodu zmíněné problémy během sezóny je nutné hledat řešení
nové, spolehlivé, protože právě spolehlivost je věc, která uživatele – kluby trápí nejvíce.
Jiří Strnad, který v rámci výboru ČGF a IT komise má federační server na starosti, je bohužel nemocen. Slova se proto
ujal generální sekretář ČGF Aleš Libecajt:
Stávající smlouva na provozování systému s firmou T‐Mobile končí k 31. 12. 2018. Nechali jsme si zpracovat
alternativní nabídky. Zjistili jsme, že cena, kterou platíme, je cenou obvyklou. V nejbližší době nás čeká migrace řešení
na nové cloudové řešení poskytovatele, které by mělo přispět k rychlejší odezvě celého systému.
Z pohledu klubového provozu došlo během roku k řadě úprav s cílem urychlení některých procesů (např. zadávání
výsledků) tak, aby se zlepšil komfort pro obsluhu. Aktuálně máme v plánu řadu dalších úprav. Odezvě technického
serveru by mělo pomoci i oddělení veřejného webového portálu na oddělenou platformu. V rámci úspory provozních
nákladů se dále diskutuje možnost přechodu na novou databázovou platformu.
Slova se dále ujal Jan Loužecký, zástupce poskytovatele řešení TeeTime. Řešení se skládá z 3 částí: technického serveru,
veřejného serveru a mobilní aplikace. Obecně životnost IT aplikací je zhruba 10 let, které jsme mimochodem poslední
rok naplnili. Nelze asi očekávat, že letošní rok bude zcela bez problémů, nicméně nová cloudová platforma by měla
výrazně pomoci. Každopádně stávající řešení je do jisté míry dědicem původního řešení. Stejná instance stávajícího
řešení jinak bezproblémově běží na Slovensku a vedeme jednání o možném nasazení s Rakouskem.
Karel Čelikovský připomněl, že původní návrh na změnu programu obsahoval návrh konkrétních kroků, o nichž by se
mělo jednat a případně hlasovat.
Tomáš Vrbický doporučil přejít na otevřené technologie, zejména s ohledem na úsporu prostředků.
Jiří Novosad představil jím navržené kroky:
‐ Zadat výboru ve spolupráci s vybranými IT odborníky vypracování analýzy provozních nákladů serveru.
Navržení podmínek pro jednání se stávajícími a případnými novými dodavateli.
‐ Zadat výboru ve spolupráci s vybranými IT odborníky vypracování podmínek pro zadání výběrového řízení na
vybudování nového serveru, vypsání výběrového řízení a předložení nabídek podzimní přípravné konferenci.
Vlastimil Štefl se zeptal na povahu návrhu, zda jde rovnou o předělání serveru či jen analýzu stavu a řešení.
Tom Charvát přednesl protinávrh, aby se napřed řešila pouze analýza a až na jejím základě případné výběrové řízení.
Aktuální stav přítomných delegátů: 83/128/42

7. Zpráva sportovního úseku za rok 2017 a výhled na rok 2018
Zprávu přednesl předseda sportovně‐technické komise Aleš Libecajt.
Krátce shrnul zásady Tréninkového systému ČGF, jeho aktuální podobu a nástroje (evidenční systém, pracovní komise
atd.). Celá prezentace bude součástí materiálů rozesílaných po konferenci. Cílem je samozřejmě překonat úspěchy
dosažené v minulých letech. V rámci modernizace byl zmíněn nový trenér reprezentace Staffan Johansson, Czech Golf
Team, přípravné kempy, vzdělávání golfových a kondičních koučů atd. Představil sportovní a rozvojové cíle ve
střednědobém i krátkodobém horizontu. Dále bylo zmíněno kompletní složení týmu Tréninkového systému, časová
osa sezóny 2018 a plán reprezentačních akcí.

8. Zpráva o projektu se Školou na golf za rok 2017 a výhled na rok 2018
Bod přednesl Tomáš Přikryl. Zhodnotil fungování projektu a nárůst počtu zapojených dětí. Připomněl důležitost
podchycení stávající mladé generace.
V roce 2017 byl změněn systém fungování příspěvků. Byl uspořádán první celorepublikový postupový turnaj s finále
v rámci D+D Real Czech Masters na Albatrossu. Několik škol začlenilo výuku golfu jako nepovinný výukový předmět.
Představil přehled příspěvků klubům pro rok 2018 a způsob, jak je správně čerpat. Zdůraznil potřebu širší podpory
celorepublikové soutěže ve SNAGu. Dále představil další prezentační akce, kde bude projekt prezentován (Sporťáčky,
Festivaly sportu atd.). Zdůraznil potřebu podpořit přechod ze SNAGu na standardní hole, ideálně opět ve spolupráci se
školami a nepovinnou výukou. Pro komunikaci se školami dokážeme poskytnout kompletní metodiku.
Poděkoval Nadaci Hanuše Goldscheidera pro český golf za dlouhodobou a trvalou podporu.
Představil Josefa Karase, nového koordinátora projektu, který nahrazuje Tomáše Malce.

9. Zpráva komise pro marketing a media za rok 2017 a výhled na rok 2018
Bod přednesl předseda komise a člen výboru ČGF Juraj Werner. Komise byla založena v dubnu 2017 a tvoří ji: Juraj
Werner, Tomáš Přikryl, Petr Halaburda a Jonáš Mencl, později byla komise doplněna o generálního sekretáře ČGF
Aleše Libacajta. Cílem činnosti je golfová osvěta a také pravidelný sportovní servis. V roce 2017 jsme uspořádali či se
spolupodíleli na: tiskové konferenci, neformálních setkáních s novináři, Večeru českého golfu, prezentaci golfu v rámci
Olympiády dětí a mládeže, celorepublikovém turnaji ve SNAGu, Womens Golf Day, Evropském týdnu sportu, vydání
knihy Golfová hra v proměnách času, přestavbě webového portálu ČGF, větším využití sociálních sítí (Facebook,
Instagram, …) či umístění reportáží o golfu do vysílání ČT.
V roce 2018 je jedním z plánovaných bodů nová platforma „Bav se golfem“, jejíž obsah Juraj Werner v základních
bodech představil.
Tom Charvát poděkoval výboru ČGF, že se konečně chopil tématu, které je pro další rozvoj nezbytné, a to nikoli jako
jednorázové akce, ale dlouhodobé platformy. Apeloval na zástupce klubů, aby se do projektu co možná široce zapojili.
Po tomto bodu byla v 11:45 vyhlášena přestávka v jednání do 11:55.

10. Platforma Bav se golfem v roce 2018
V návaznosti na předchozí bod platformu, její náplň a zejména dedikovaný web představil Tomáš Přikryl.
Web „Bav se golfem“ je koncipován jako rozcestník – naplnění nabídek je na straně klubů, zájemci se pak podle zadané
polohy ukážou ty nejrelevantnější z nich. Pro tvorbu nabídek je připravena sada šablon, např. včetně existujícího
produktu Hraj golf, změň život. Zadat lze ale jakoukoli akci, např. Dny otevřených dveří apod.
K 14. 3. 2018 zažádalo o vstup do projektu 42 subjektů, 28 z nich se již zapojilo aktivně. S nástupem sezóny je ale
potřeba množství nabídek navýšit.
Web bude oficiálně spuštěn na tiskové konferenci 26. 3. 2018, mělo by to být prezentováno i na ČT, ve stejný den také
vychází speciál časopisu Týden „111 tipů na golf“.
Jedním z partnerů projektu je KPMG, kde dokážou identifikovat a vyhodnotit dopady, ale i rizika projektu. Některé
z nich byla zmíněna.
Celý projekt se každopádně nese v duchu motta: „ČGF dá platformě řád, systém a publicitu. Život do ní však musí
vdechnout kluby!“

11. Projednání a schválení rozpočtu ČGF na rok 2018
Zprávu přednesla hospodářka ČGF Maria Stilerová.
Do složky pro konferenci byl vložen aktualizovaný plán rozpočtu, a to z důvodu dalšího vyjasnění příjmové položky
rozpočtu u dotací z MŠMT v programu REPRE a TALENT. Program ORGANIZACE SPORTU byl vypsán a podán ve výši 21
mil. Kč, ale výsledek žádostí nelze předjímat. Proto je v rámci navrženého rozpočtu držen spíše konzervativní přístup.
Byly představeny stěžejní plánované příjmové položky. Podobně byly probrány plánované nákladové položky.
Podrobnější rozpis je součástí obdržených podkladů.
K navrhovanému rozpočtu zazněly následující připomínky:
Robert Varta: Existují někde zápisy z jednání výboru ČGF? O řadě bodů nejsou kluby průběžně informovány.
Požadujeme zveřejňování zápisů.
Vladimír Bouček: Zápisy nejsou veřejně dostupné, jsou k nahlédnutí na sekretariátu. Obecné zveřejňování je
nežádoucí mj. s ohledem na plánované či doposud probíhající body, které mohou mít netriviální ekonomický či
konkurenční dopad.

Robert Varta: Nezapojili jsme se do Motivačního programu. V programu byly rozděleny prostředky i nad plánovaný
rozpočet, přičemž podle jiného, než předem určeného klíče. Na základě čeho?
Aleš Libecajt: Je nám líto, že jste se nezapojili, ale klub nijak nekontaktoval ČGF za účelem případného vysvětlení a
pomoci. Přitom řada klubů, které se zapojily, díky dotazníku dokázala identifikovat řadu slabých míst ve své práci
s mládeží. Všechny zapojené kluby se podrobily kontrole deklarovaných dat. Celý projekt byl po všech stránkách
transparentní a proběhl dle regulí.
Robert Varta: Jaké budou skutečné celkové náklady platformy „Bav se golfem“? Je zde výrazný nárůst oproti loňskému
roku. A dále se počítá, že platforma přinese nové členy, ale v příjmové části se tento plánovaný nárůst nijak neodráží.
Dále jaké jsou závěry, vyúčtování a zhodnocení starších projektů? Nikdy nebyly řádně ukončeny.
Tomáš Přikryl: „Bav se golfem“ je dlouhodobá platforma, předložený marketingový rozpočet určitě není nijak
přemrštěný. Hraj golf, změň život i v loňském roce dobře fungoval, a to i přes malé zapojení klubů. V současnosti se
snažíme projekt oživit, projekt určitě nekončí.
Jiří Novosad: Připojil se k výtce o nezveřejňování zápisů. V plánovaném marketingovém plánu není nijak představeno
ani počítáno se zapojením klubů. Další otázka ‐ existují další personální náklady neuvedené v rozpočtu?
Maria Stilerová: V personálních nákladech jsou pouze mzdy, fakturované položky jsou uváděny vždy v příslušných
kapitolách.
Robert Varta: Ještě k Motivačnímu programu – z vypsaných 4 bodů byly dodrženy 3! A to termíny. To přece není
v pořádku!
Maria Stilerová: Výbor řešil způsob využití obdržených dotačních prostředků, aniž by musel svolávat mimořádnou
konferenci a aniž by došlo ke zmaření prostředků. O rozdělení mezi kluby zapojené do Motivačního programu tedy
rozhodl Výbor ČGF.
Bylo hlasováno o rozpočtu v předložené verzi:
Stav mandátů a hlasování: 78/128/40, 76/1/1, rozpočet byl schválen.

12. Informace o změnách v členských subjektech ČGF od konference ČGF v březnu 2017
Bodu se ujal předseda STK Aleš Libecajt.
Od poslední jarní konference byly přijaty 3 nové členské subjekty:
‐ Twin Chapels Golf Club Vinoř (TCGCV), kraj Praha, region Západ B
‐ Golf Klub Automotodrom Brno (GKAMB), Jihomoravský kraj, region Východ B
‐ Silesia Golf Resort Kravaře (SGRKR), Moravskoslezský kraj, region Východ B
Změnu statusu z Přidruženého klubu na Klub zaznamenaly členské subjekty:
‐ Golf Erbia Golf Club (ERBGC), kraj Praha, region Západ B
‐ Pražský Golfový Klub (PRZGK), Středočeský kraj, region Západ B
Změnu statusu z Klubu na Přidružený klub zaznamenaly členské subjekty:
‐ Nová Amerika Country Club (NAMCC), Královéhradecký kraj, region Východ A
‐ Golf Club StredaInak (GCSTR), kraj Praha, region Západ B
‐ Golf Club Tehovec (GCTEH), kraj Praha, region Západ B
‐ Golf Club Zlonín (GCZLO), Středočeský kraj, region Západ B
Členství ukončil subjekt:
‐ Spálená City Center Golf (SPCCG), kraj Praha, region Západ B

13. Návrh na vyloučení členského subjektu Nová Amerika Country Club
Bod přednesla Maria Stilerová.
Nová Amerika Country Club nijak nekomunikuje ani s ČGF, ani se svými členy. ČGF mj. již také poskytla součinnost
policii ČR v souvislosti s žalobami podanými na daný členský subjekt a jeho statutárního zástupce.
Výbor ČGF navrhuje Konferenci ČGF jako svému nejvyššímu orgánu ve smyslu čl. V bodu3.k) Stanov ČGF vyloučení
Nové Ameriky Country Clubu z ČGF pro neplnění členských povinností.
Stav mandátů a hlasování: 78/128/40, 77/0/1, Nová Amerika Country Club byl vyloučen z ČGF.

14. Volba volební komise
Výbor navrhuje za členy volební komise tyto osoby: Dominika Maršíka, Adama Koukola a Tomáše Malce. Předsedající
vyzval plénum k doplňujícím návrhům, aby byl naplněn požadovaný počet členů komise (5). Přihlásili se Karel
Čelikovský a Aleš Libecajt.
Stav mandátů a hlasování: 78/128/40, 78/0/0, volební komise byla schválena v uvedeném složení.
Komise ze svého středu zvolila jako svého předsedu Dominika Maršíka. Ten se ihned ujal řízení dalšího bodu
konference.

15. Volba kontrolní komise ČGF na období let 2018 – 2021
Všichni navržení kandidáti dostali prostor pro krátké osobní představení, a to v abecedním pořadí. Postupně tak
vystoupili Jiří Holec (GCHOR), Pavel Jirák (LGCPY), Vlastimil Štefl (SOGCC) a Petr Uhlík (GCKON).
Následovala samotná volba. Dominik Maršík zdůraznil, že aby byl hlas platný, je potřeba zaškrtnout právě 3
z kandidátů. Volby jako celek zabraly cca 20 minut.
Bylo odevzdáno 78 hlasovacích lístků, z nichž 1 byl neplatný. Jednotliví kandidáti obdrželi následující počet hlasů:
Petr Uhlík – 72
Vlastimil Štefl – 64
Jiří Holec – 50
Pavel Jirák – 45
Kontrolní komise ČGF byla zvolena ve složení: Petr Uhlík, Vlastimil Štefl a Jiří Holec.
Kontrolní komise ČGF následně zvolila ze svého středu jako předsedu Petra Uhlíka.

16. Projednání a schválení výborem navržené změny Volebního řádu ČGF
Návrh představil a jeho podstatu vysvětlil Vladimír Bouček. Plné detailní znění návrhu včetně důvodové zprávy je
uvedeno podkladech ke konferenci (Výroční zprávě ČGF).
Karel Čelikovský: Upozornil na drobnou tiskovou chybu v posledním odstavci – „Průběhu“ místo „O průběhu“.
Stav mandátů a hlasování: 77/128/39, 77/0/0, předložený návrh včetně zmíněné opravy byl přijat.

17. Diskuse
V diskuzi postupně vystoupili:
Karel Čelikovský: Přednesl zprávu týkající se problematiky GDPR.Potřebné závěry ze strany ČGF budou zakotveny a
následně publikovány v Rozhodnutí Výboru ČGF. Jde zejména o explicitní souhlas účastníka golfového turnaje v rámci
přihlášky se zpracováním potřebných osobních údajů, bez čehož nebude možno se online přihlásit.
Tom Charvát: Upozornil na problematiku v rámci GDPR spojenou s Free Wi‐Fi poskytovaných na hřištích (problém
úniku IP adres).
Dominik Maršík: Podal informaci o činnosti Rozvojové komise. Krátce představil komisi a její činnost, jakož i seznam
živých golfových projektů (Prague Oaks – Nebřenice, Vinoř, Černý důl, Dolní Dobrouč, Šumperk – Rapotín, Havlíčkův
Brod, České Budějovice – letiště, Kněžmost – rozšíření, Dolní Morava – záměr, Motol – nový driving, Olbramovice,
Opava).
Tomáš Přikryl: Doplnil informace o platformě „Bav se golfem“v reakci na v diskuzi dříve zmíněné možné
nízkonákladového zapojení klubů (Jiří Novosad, přípravná konference ČGF na podzim 2017). V rámci platformy budou
pro kluby dostupné nejrůznější propagační nástroje, které budou moci efektivně využívat. Dostupné bude též
zaškolení na jejich využívání.
Jan Kastner: Zveřejnění platformy je určitě hezká věc, ale děje se tak docela narychlo, aniž by kluby včas dostaly
potřebné informace, což má nutně dopad na jejich doposud malé zapojení.

18. Usnesení
V rámci tohoto bodu napřed proběhla další diskuzetýkající se návrhů přednesených v bodě 6a. Vývoj nového
federačního serveru a současné provozní náklady stávajícího systému.
Do diskuze se postupně i opakovaně zapojili:Pavel Vidura, Jiří Novosad, Tom Charvát, Karel Čelikovský, Vladimír
Bouček, Jan Loužecký, Vlastimil Štefl a Petr Uhlík.
Robert Varta pak připomněl v průběhu jednání navržený bod o povinném zveřejňování zápisů z jednání Výboru ČGF.
Postupně pak byly formulovány následující návrhy, o kterých bylo následně hlasováno:
Návrh č. 1
Konference ČGF ukládá výboru ČGF ve spolupráci s externími IT odborníky vypracovat analýzu provozních nákladů
serveru a navrhnout podmínky pro jednání se stávajícími a případnými novými dodavateli.
Stav mandátů a hlasování: 75/128/38, 74/0/1, návrh byl přijat.
Návrh č. 2
Konference ČGF ukládá výboru ČGF ve spolupráci s externími IT odborníky vypracovat podmínky pro zadání
výběrového řízení na vybudování nového serveru, vypsání výběrového řízení a předložení nabídek podzimní přípravné
konferenci.
Stav mandátů a hlasování: 75/128/38, 27/24/24, návrh nebyl přijat.
Návrh č. 3
Konference ČGF ukládá výboru ČGF zpřístupnit oprávněným uživatelům (statutárním zástupcům členských subjektů)
na technickém serveru ČGF zápisy z jednání výboru ČGF.
Stav mandátů a hlasování: 75/128/38, 69/0/6, návrh byl přijat.
Předseda návrhové komise Pavel Vidura přečetl usnesení konference (viz Usnesení). O všech potřebných bodech již
bylo hlasováno v průběhu konference.

19. Závěr
Vladimír Bouček ukončil pracovní část konference a předal slovo prezidentu ČGF.
Zdeněk Kodejš poděkoval přítomným za účast i jednání a popřál jim šťastnou cestu domů.
Konference byla ukončena v 14:00.

v Praze dne 17. 3. 2018

Dalibor Procházka
zapisovatel

Vladimír Bouček
předsedající konference

Zdeněk Kodejš
prezident ČGF

