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Zápis
z Přípravné konference České golfové federace 2018
Datum:
Místo konání:
Začátek:
Účastníci:

pátek 19. října 2018
konferenční sál Hotelu Sand Martin v resortu Golf Mladá Boleslav
14,00 hod.
viz prezenční listina

Program Přípravné konference:
1. Zahájení a úvodní slovo prezidenta ČGF
Přípravnou konferenci ČGF ve 14,03 hod. zahájil prezident ČGF Zdeněk Kodejš. Přivítal delegáty a poděkoval jim za
účast. Současně poděkoval prezidentu GC Mladá Boleslav a majiteli resortu Golf Mladá Boleslav Josefu Šulcovi a jeho
týmu coby hostitelům tohoto diskusního setkání prezidentů a zástupců klubů. Následně předal slovo Vladimíru
Boučkovi, viceprezidentu ČGF, který se ujal řízení konference.
2. Informace o činnosti výboru ČGF v roce 2018
V tomto bodu programu Zdeněk Kodejš mj. uvedl, že výbor ČGF se scházel pravidelně jednou měsíčně včetně
srpnového výjezdního zasedání při MM ČR ve hře na rány v Šilheřovicích. Agenda byla řešena průběžně a pravidelně
včetně plnění obou úkolů uložených jarní konferencí ČGF v roce 2018. Úspěšně byla v ČGF a jejích členských subjektech
realizována opatření GDPR, za což poděkování patří členům Právní komise ČGF. Od jara 2018 se naplno rozběhla nová
platforma Bav se golfem. Přestože registrovaných členů ČGF znovu ubylo, tato platforma a některé další projekty jsou
správná cesta, jak zabránit ještě většímu propadu. Nepříjemné téma pro chod ČGF je téma financování sportu v ČR.
I příští rok můžeme očekávat stejný zmatek a nedostatky jako letos, uvedl Zdeněk Kodejš. ČGF se bude snažit
poskytovat klubům maximální servis, kdy a jaké dotační tituly jsou vypisovány. Jsme pátý největší organizovaný sport
v Čechách a chceme si z koláče vzít, co nám patří, řekl Zdeněk Kodejš. Na podporu klubů, práce s mládeží, reprezentace
aj. Pokud jde o sportovní činnost, pořádali jsme druhý ročník dámského turnaje LETAS na Konopišti. Byli jsme úspěšní
jako pořadatelé, ale i sportovně, neboť Tereza Melecká získala vynikající druhé místo. Na Kaskádě jsme v červenci
úspěšně uspořádali ME družstev dorostenců, ČGF byla poprvé partnerem WGM Czech Open v Berouně, jehož úroveň
rok od roku roste. V příštím roce jsme připraveni uspořádat první turnaj ze série Pro Golf Tour na Kaskádě, a to ve
spolupráci s vydavatelstvím CCB. Chceme dát šanci většímu počtu českých amatérů a profesionálů, aby se poměřili se
širší evropskou špičkou. Dále Zdeněk Kodejš připomněl hlavní úspěchy českých hráčů v této sezóně – Klára Spilková
druhá v Maroku a postup do finálové fáze Kvalifikační školy na americkou LPGA, Jiří Zuska 13. na ME, týmové úspěchy
dorostenců a dorostenek na ME družstev, Gordan Brixi čtvrtý v The Junior Open v St Andrews, Sára Kousková 8. na ME,
senioři na 10. místě na ME družstev, Václav Tichý pátý na Olympiádě mládeže v Argentině, Šimon Zach a jeho třetí
velké vítězství v USA. Zdeněk Kodejš uvedl, že ČGF prodloužila kontrakt se švédským koučem Staffanem Johanssonem
na další dva roky, neboť jeho práce stojí za mnoha sportovními úspěchy. S PGA C jednáme zejména o dalším vzdělávání
amatérských trenérů golfu. Od 1. ledna 2019 budou platit nová Pravidla golfu, ČGF v osobě Dalibora Procházky
intenzivně pracuje na českých překladech. Kromě nových pravidel golfu se jedná i o zavedení tzv. World Handicap
System od roku 2020. Zdeněk Kodejš upozornil, že Evropa nyní řeší pragmatické právní otázky spojené s tímto
globálním projektem (licence, jejich ceny, držitelé aj.). V další části svého projevu Zdeněk Kodejš zmínil i některá
negativní témata ‐ např. snahu o registraci řady ochranných známek s golfovou tematikou ze strany společnosti, jejímž
jednatelem je člen Kontrolní komise ČGF; poškozující vystupování pana Michala Krejčího, majitele Prague Golf Teamu,
k dalšímu financování profesionálního hráče Stanislava Matuše aj.
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3. Informace o hospodaření ČGF v roce 2018
S průběžnými výsledky hospodaření ČGF v roce 2018 delegáty seznámila hospodářka Maria Stilerová. Zdůraznila,
že jarní konference ČGF na letošní rok přijala schodkový rozpočet ve výši zhruba 3,5 mil. Kč. Podrobně se věnovala
příjmovým položkám rozpočtu ČGF, zejména neinvestičním dotacím od MŠMT, jejichž výše v době schvalování rozpočtu
ČGF ještě nebyla známa. Skutečný hospodářský výsledek roku 2018 podle odhadu hospodářky ČGF bude schodkový.
Prezentace Marie Stilerové je příloha č. 1 tohoto zápisu.
4. Informace ze Sportovního úseku v roce 2018
Prezentaci Jak šel golf v českém golfu v roce 2018 připravil a delegátům představil sportovní ředitel ČGF Luboš Klikar.
Jeho prezentace je příloha č. 2 tohoto zápisu.
5. Informace o činnosti Komise pro marketing a media v roce 2018
Viceprezident ČGF Juraj Werner informoval o činnosti Komise pro marketing a media, které předsedá. Jeho prezentace
je příloha č. 3 tohoto zápisu.
Diskuse k bodu 5: Jiří Novosad, Pyšely. Fandím platformě Bav se golfem, podporuju ji, jenže nastavení na rok 2019 je
stejné jako letos, to není správné. Bylo by dobře platformu analyzovat, upravit a dát ji nové impulsy. Jen pokračovat
v procesu, který zatím není úspěšný, nelze. Karel Čelikovský, Hořehledy. Všichni potřebujeme nové hráče.
V Hořehledech jsme vsadili na školy. Přemlouváme ředitele, aby povolili výjezdy dětí na golf. Přiveze je autobus, který
jako klub zaplatíme. V dalším roce chodíme na školy a snažíme se, aby se do nich golf dostal, aby se děti golfu mohly
věnovat např. v tělocvičnách s vybavením, které máme od ČGF. V dalším roce iniciujeme vznik golfových kroužků na
školách. Ve sportu se stejně jako jinde pohybujeme v tržním prostředí. Nejen golf, ale i další sporty usilují o získání
stejných dětí. Zdeněk Kodejš uvedl, že cílem platformy Bav se golfem je získat nové hráče. Nicméně ze své funkce
pozitivně vnímá i takové drobnosti, jakými je např. speciální dvoustrana v Blesku pro ženy, jak si zkusit golf, jak začít.
Popularizace golfu je velmi důležitá. Pavel Hloušek, Hradec Králové. Zapomíná se na známé tváře z jiných sportů.
Měli bychom se zaměřit na lidi typu Radka Štěpánka, aby víc pomohli golfu. Juraj Werner, Brno. Měli jsme v našich
mediálních výstupech řadu známých sportovců, víme o nich, máme na ně kontakty. Je však třeba, aby kluby a resorty
využívaly těchto osob k popularizaci golfu, svých hřišť a služeb. Jiří Novosad. Podle mě je největší potenciál v lidech,
kteří kdysi golf hráli, ale z různých důvodů od něj odešli. Podle spolehlivých dat to je kolem 50 tisíc osob. Proč pro ně
nemáme konkrétní a zajímavou nabídku? Juraj Werner. Souhlasím s Jiřím Novosadem, ale kdo jiný než kluby může
oslovit své bývalé členy?! Miloš Vajner, Liberec. Před osmi lety jsem si neuváženě pořídil golfové hřiště. Náklady
zůstaly, ale příjmy šly o třetinu dolů. Musím provoz dotovat. Bohužel v ČR nefunguje spolupráce mezi hřišti. Navenek
jsme kamarádi, ale ve skutečnosti panuje obrovská rivalita. 100 hřišť bojuje o 30 tisíc hráčů. ČGF podle mě zaspala,
její prioritou bylo dostat český golf na evropskou, ba světovou úroveň, podporovali se hráči, ale jaksi se zapomnělo na
množení hráčů coby potřebné klientely pro hřiště. Karel Čelikovský. Někteří lidé mají dojem, že z rozpočtu ČGF jde příliš
peněz na jiné aktivity než na základní úkoly. Stále víc peněz jde do sportovního úseku, ale měly by to být kluby a jejich
potřeby.
6. Informace o plnění Usnesení Konference ČGF 2018
Tento bod programu přednesl generální sekretář ČGF Aleš Libecajt. Výbor ČGF dostal na jaře 2018 dva úkoly.
Zpřístupnit oprávněným osobám klubů zápisy z jednání výboru ČGF. Tento úkol je beze zbytku splněn. Druhý úkol – ve
spolupráci s externími IT odborníky vypracovat analýzu provozních nákladů serveru a navrhnout podmínky pro jednání
se stávajícími a případnými novými dodavateli. V květnu 2018 vznikla pracovní skupina osmi IT odborníků. ČGF
připravila vstupní materiál k této problematice, který je v plném znění příloha č. 4 tohoto zápisu. Během prázdnin
zaslali členové pracovní skupiny připomínky, které byly zapracovány. V témže čase byly předloženy nabídky na nového
poskytovatele HW infrastruktury. 13. září 2018 byla schůzka s těmito závěry: neprodlužovat smlouvu se společností
T‐Mobile. Smlouva skončí k 31. prosinci 2018. Zvolit variantu č. 1 z předložených nabídek na budoucí zajištění
hardware. Pro informaci – nyní ČGF hradí T‐Mobile 92.000 Kč měsíčně za využití hardware, nová nabídka je na částku
81.000 Kč za výrazně vyšší výkon. Dne 3. prosince 2018 proto bude spuštěna nová infrastruktura, jejíž chování a přínos
budou vyhodnoceny po ročním provozu. Možná další opatření ze strany ČGF – přechod na otevřený (neplacený)
databázový systém, popř. přepsání celé aplikace ČGF. Každopádně i plnění druhého úkolu z jarní konference jde podle
plánu, uvedl Aleš Libecajt.
7. Představení kandidátů do Rozhodčí komise ČGF na roky 2019‐2023
Tento bod programu prezentoval Aleš Libecajt, předseda už ustavené tříčlenné Volební komise pro jarní konferenci ČGF
v roce 2019 (dalšími členy jsou Petr Uhlík, Pavel Vidura). V pátek 12. října 2018 vypršel termín pro podání kandidátek.
Pánové Richard Myslil, Oldřich Res, Pokop Sedlák, Martin Šebek a Pavel Vidura budou jako členové Rozhodčí komise
ČGF na volební období 2019 až 2023 kandidovat.
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8. Obecná diskuse
Prvním diskutujícím byl Aleš Libecajt na téma nedokončené transformace některých členských subjektů ČGF podle NOZ.
ČGF má povinnost zavést do rejstříku sportovních organizací MŠMT všechny své členské subjekty do konce roku 2018.
Při této práci ČGF zjistila, že řada členských subjektů svou povinnou transformaci ještě nedokončila. Aleš Libecajt
apeloval na to, aby hříšníci tuto povinnost splnili co nejdříve. V opačném případě jim totiž hrozí citelné sankce ze strany
státních orgánů. Golf pro Pyšeláky bylo téma diskusního příspěvku Jiřího Novosada. Jeho prezentace je příloha č. 5
tohoto zápisu. Pavel Hloušek uvedl, že za členské příspěvky očekává větší podporu od ČGF. Nevím, zda máme
podporovat profesionální hráče, řekl. Karel Kučera, Kynžvart naopak uvedl, že mnozí přítomní a diskutující zřejmě
nepochopili, co je ČGF. Podle jeho názoru, který podpořil i Zdeněk Kodejš, některé diskusní příspěvky patří na půdu
Asociace golfových hřišť, a nikoliv na konferenci sportovního svazu. ČGF nemá za úkol zlepšovat ekonomickou situaci
resortů. Po delší diskusi Karel Čelikovský podal procedurální návrh na změnu stanov ČGF. Navrhl, aby stanovy ČGF
byly změněny tak, aby roční rozpočet ČGF musel mandatorně obsahovat kolonku s názvem „výdaje na rozvoj golfu
a prosazování zájmů členských subjektů ČGF“. Tomáš Přikryl, projektový manažer ČGF a později také Josef Karas,
koordinátor projektu Se školou na golf, v diskusi vystoupili na dvě témata – Bav se golfem a Se školou na golf. Obě
prezentace jsou přílohami č. 6 a 7 tohoto zápisu. Aleš Libecajt v závěru obecné diskuse představil nová Pravidla golfu
platná od 1. ledna 2019. Na dotazy delegátů uvedl, že překlady do češtiny půjdou do tisku nejpozději do 30. listopadu
2018.
9. Závěr
Zdeněk Kodejš poděkoval Vladimíru Boučkovi za svižné vedení konference, delegátům za korektní diskusi a zajímavé
příspěvky a konferenci oficiálně ukončil v 18,52 hod.

zapsal:

Luboš Klikar
sportovní ředitel ČGF

Zdeněk Kodejš
prezident České golfové federace
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