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Zápis
z konference České golfové federace
konané v sobotu 16. března 2019 ve Wellness Hotelu Step v Praze
1. Zahájení, úvodní slovo prezidenta ČGF
Konferenci ČGF v 9,45 hod. zahájil prezident ČGF Zdeněk Kodejš, který mj. přivítal členy Síně slávy ČGF Prokopa
Sedláka, Karla Vopičku a Václava Janouška a poděkoval majiteli Wellness Hotelu Step Luďku Ingalovi za poskytnutí
zázemí pro jednání nejvyššího orgánu ČGF.
2. Volba pracovního předsednictva konference
Zdeněk Kodejš navrhl, aby do pracovního předsednictva byli zvoleni členové stávajícího výboru ČGF kromě omluveného
viceprezidenta ČGF Vladimíra Boučka a do role předsedajícího generální sekretář ČGF Aleš Libecajt. Delegáti oba tyto
návrhy jednomyslně schválili.
3. Volba mandátové a návrhové komise
Řízení konference se ujal Aleš Libecajt. Na jeho návrh byly zvoleny mandátová a návrhová komise v tomto složení.
Mandátová komise – Martina Fulínová, Jana Mejdrechová, Tomáš Přikryl, Josef Karas, Olga Mášová; návrhová komise
– Pavel Vidura, Jaroslav Kuracina, Radek Běláč. Aleš Libecajt následně informoval, že konference se účastní 92 delegátů
zastupujících 188 členských subjektů ČGF, přičemž delegáti Klubů s hlasovacím právem disponují 79 hlasy z celkového
počtu 127. Aleš Libecajt konstatoval, že konference je usnášeníschopná.
4. Schválení programu konference
Karel Čelikovský navrhl doplnění programu jednání o bod s názvem Změna volebního řádu ČGF, který by umožnil zvolit
pět kandidátů na pět míst v rozhodčí komisi ČGF aklamací namísto tajnou volbou. Návrh byl přijat; výsledky hlasování
(přítomno v sále 79 hlasů) ‐ 78 hlasů pro, 0 zdržel se, 1 proti. Následně takto doplněný program konference delegáti
schválili; výsledky hlasování (přítomno v sále 79 hlasů) – 79, 0, 0.
5. Zpráva o činnosti výboru ČGF v roce 2018
Zdeněk Kodejš připomněl podzimní přípravnou konferenci ČGF v Mladé Boleslavi, splnění úkolů, které výboru ČGF
uložila konference ČGF na jaře roku 2018 nebo pomoc Právní komise ČGF při přechodu českého golfu na GDPR. Pokud
jde o sportovní úspěchy, Zdeněk Kodejš vyzdvihl historický postup Kláry Spilkové na LPGA i skutečnost, že Klára ve svém
úsilí o zviditelňování českého golfu už není osamocena, že v jejích stopách jdou další mladí hráči a hráčky. Zdeněk
Kodejš upozornil, že od roku 2019 ČGF dál rozšiřuje nabídku kvalitních herních příležitostí pro mladé profesionální
a amatérské hráče o turnaj ze série Pro Golf Tour, který doplní už třetí ročník dámského turnaje LETAS na Konopišti.
Jednou z významných událostí sezóny 2019 v ČR, na níž se ČGF podílí, bude pořádání European Young Masters pro
hráče a hráčky do 16 let na Kunětické Hoře. ‐ Naopak výrazně nespokojeno je stávající vedení ČGF s podporou sportu
ze strany státu, která je víc a víc chaotická a neprůhledná. MŠMT ČR podporuje sporty nesystémově a o zásadních
záležitostech informuje prostřednictvím útržkovitých tiskových zpráv. „Snažíme se být aktivní při vzniku Národní
sportovní agentury,“ uvedl Zdeněk Kodejš, „abychom pro golf jako čtvrtý či pátý největší organizovaný sport v ČR
vybojovali co nejlepší podmínky“. ‐ V další části se Zdeněk Kodejš věnoval projektu Hraj golf, změň život, jehož řízením
v roce 2019 ČGF pověřila PGA C, zavedení nových Pravidel golfu od 1. ledna 2019 či příchodu Světového hendikepového
systému od 1. ledna 2020. V závěru uvedl, že jedním z úkolů konference je zvolit pět členů rozhodčí komise ČGF na další
čtyři roky, přičemž dobrou zprávou pro český golf je, že ta předcházející neměla téměř žádnou práci. To svědčí
o kultivovanosti golfového prostředí, které je samo schopno případné spory řešit dohodou.
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6. Zpráva o hospodaření ČGF a CGC v roce 2018
Hospodářka ČGF Maria Stilerová komentovala výsledky hospodaření ČGF v roce 2018, které skončilo plánovaným
a konferencí ČGF v roce 2018 schváleným deficitem ve výši zhruba 3,5 mil. Kč. Zdůraznila, že ČGF je ve svých příjmech
z více než 60 procent závislá na cizích zdrojích, ať už to jsou státní dotace poskytované prostřednictvím MŠMT ČR, nebo
další vnější zdroje (R&A, ČOV, hl. m. Praha aj.). Maria Stilerová rovněž uvedla, že 26. února 2019 ČGF a CGC s.r.o. prošly
daňovou kontrolou, která v hospodaření a výkaznictví za rok 2018 neshledala žádné nedostatky.
7. Zpráva kontrolní komise ČGF za rok 2018
Kontrolní komise ČGF pracovala v roce 2018 ve složení Petr Uhlík – předseda, Jiří Holec a Vlastimil Štefl – členové.
Petr Uhlík potvrdil, že komise nezjistila žádné nedostatky v účetnictví ČGF a CGC. Kromě finančních záležitostí se
komise v loňském roce zaměřila také na kontrolu činnosti výboru ČGF, tj. na plnění úkolů vyplývajících ze stanov ČGF
či uložených výboru ČGF konferencí ČGF v roce 2018. Petr Uhlík konstatoval, že jednání výboru ČGF jsou transparentní
a že se výbor ČGF snaží o posílení pozice golfu mezi ostatními sporty v ČR. Účast členů výboru ČGF na všech jednáních
je příkladná. Rozpočet ČGF byl v roce 2018 čerpán podle předpokladů a velmi odpovědně byl připraven rozpočet ČGF
také na rok 2019.
8. Zpráva sportovního úseku za rok 2018 a výhled na rok 2019
Zprávu přednesl sportovní ředitel ČGF Luboš Klikar a tvoří přílohu č. 1 k tomuto zápisu.
9. Zpráva o projektu Se školou na golf za rok 2018 a výhled na rok 2019
Zprávu přednesl koordinátor projektu Se školou na golf Josef Karas a tvoří přílohu č. 2 k tomuto zápisu.
10. Zpráva komise pro marketing a media za rok 2018 a výhled na rok 2019
Zprávu přednesl viceprezident ČGF Juraj Werner a tvoří přílohu č. 3 k tomuto zápisu.
11. Platforma Bav se golfem v roce 2019
Zprávu přednesl projektový manažer Tomáš Přikryl a tvoří přílohu č. 4 k tomuto zápisu.
12. Informace o plnění usnesení konference ČGF 2018
Aleš Libecajt informoval delegáty, že oba úkoly uložené výboru ČGF usnesením konference ČGF v roce 2018 byly
splněny. Jednalo se o podrobnou analýzu provozních nákladů Technického serveru ČGF a přijetí případného
úspornějšího řešení a dále o zveřejňování zápisů z jednání výboru ČGF pro statutární zástupce členských subjektů ČGF.
13. Návrh na změnu stanov ČGF (tj. „výdaje na rozvoj golfu a prosazování zájmů členských subjektů ČGF“ jakožto
mandatorní položka rozpočtu ČGF od roku 2020)
Karel Čelikovský zopakoval, že hlavni motivací jeho návrhu (příloha č. 5 k tomuto zápisu) na změnu stanov ČGF
v článku VIII., odst. 1 je učinit hospodaření ČGF ještě přehlednější. Zdeněk Kodejš reagoval, že výbor ČGF ani po
několika diskusích neshledal důvod pro změnu stanov ČGF, resp. pro změnu struktury rozpočtu ČGF na straně výdajů,
neboť „všechny výdaje jdou na rozvoj golfu a prosazování zájmů členských subjektů ČGF“. Do výměny názorů se
postupně zapojili Maria Stilerová, Jiří Němec, Petr Uhlík, opakovaně Karel Čelikovský, Pavel Vidura, Miloš Vajner, Jiří
Novosad a Zdeněk Kodejš. ‐ Aleš Libecajt po ukončení diskuse jako o prvním nechal hlasovat o původním návrhu Karla
Čelikovského; výsledky hlasování (přítomno v sále 80 hlasů) ‐ 24, 24, 32. Návrh nebyl přijat. Jako o druhém Aleš Libecajt
nechal hlasovat o protinávrhu Pavla Vidury ve znění: „Konference ČGF ukládá výboru ČGF ustavit pracovní skupinu,
která bude mít za úkol vypracovat do nejbližší přípravné konference ČGF návrh změny stanov ČGF týkající se změny
členění rozpočtu ČGF ve vztahu k „výdajům na rozvoj golfu a prosazování zájmů členských subjektů ČGF“; výsledky
hlasování (přítomno v sále 80 hlasů) ‐ 70, 5, 5. Protinávrh byl přijat a stal se součástí usnesení z konference.
14. Projednání a schválení návrhu rozpočtu ČGF na rok 2019
Maria Stilerová komentovala návrh rozpočtu ČGF na rok 2019, který tvoří přílohu č. 6 k tomuto zápisu. Uvedla, že
díky dobrému hospodaření v minulých letech a disponibilním prostředkům ČGF ve výši zhruba 16,5 mil. Kč je znovu
schodkový, a to ve výši necelých 5 mil. Kč. Člen výboru ČGF Jiří Strnad informoval o Programech podpory výchovy
mládeže, které tvoří přílohu č. 7 k tomuto zápisu. Po krátké diskusi delegáti návrh rozpočtu ČGF na rok 2019 schválili;
výsledky hlasování (přítomno v sále 79 hlasů) – 78, 1, 0.
15. Informace o změnách v členských subjektech ČGF od konference ČGF v březnu 2018
Delegáti vzali na vědomí zprávu Aleše Libecajta, že od konference ČGF v roce 2018 (tehdy 128 Klubů a 57 Přidružených
klubů) tři Kluby změnily status na Přidružené kluby; naopak dva Přidružené kluby změnily status na Kluby, Nová
Amerika Country Club byl z ČGF vyloučen k 17. březnu 2018, 1. Městský Golf Klub Nový Jičín ukončil svou činnost k 31.
prosinci 2018 a do ČGF byl v roce 2018 přijat Golferia Golf Club v Čeladné. ČGF k datu konání konference v roce 2019
sdružuje 127 Klubů, 57 Přidružených klubů a čtyři asociace.
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16. Volba dalších členů volební komise
V souladu s Volebním řádem ČGF byli ke třem statutárním členům volební komise (generální sekretář ČGF, předsedové
kontrolní a rozhodčí komise ČGF) zvoleni další dva členové volební komise z přítomných delegátů, a sice Adam Koukol
a Karel Čelikovský. Výsledky hlasování (přítomno v sále 75 hlasů) – 75, 0, 0.
17. Volba rozhodčí komise ČGF na období let 2019‐2023
Předseda volební komise Aleš Libecajt uvedl, že Karlem Čelikovským navržený nový bod programu týkající se změny
Volebního řádu ČGF nemůže být projednáván, neboť konference není co do případné nutné dvoutřetinové většiny
souhlasných hlasů z celkového počtu 127 hlasů Klubů usnášeníschopná. Volba rozhodčí komise ČGF na roky 2019 až
2023 se proto uskutečnila tajnou volbou. Ještě před ní se tři přítomní kandidáti představili, tj. Richard Myslil, Prokop
Sedlák a Pavel Vidura. Zbývající dva kandidáti – Oldřich Res a Martin Šebek – se z jednání konference museli předem
omluvit. Výsledky tajných voleb: při registraci delegátů bylo vydáno 81 volebních lístků, do urny bylo vhozeno 76
hlasovacích lístků platných a jeden neplatný. Všech pět kandidátů bylo do rozhodčí komise ČGF na příští čtyři roky
zvoleno 76 platnými hlasy. Volební protokol tvoří přílohu č. 8 k tomuto zápisu.
18. Diskuse
Prezident PGA C Roman Svoboda delegáty seznámil se záměry PGA C, jak od 1. dubna 2019 razantně oživit projekt
ČGF Hraj golf, změň život (HGZŽ). Hlavní principy zůstanou zachovány, tj. zejména atraktivní startovní golfový balíček
či registrační systém pro zájemce. Nové bude logo, design webových stránek, vizuály, dárkové vouchery aj., ale
především výrazně aktivnější bude zapojení profesionálních trenérů. Projekt HGZŽ je součástí Platformy Bav se golfem
a aktuálně s ním spolupracuje 22 golfových hřišť v ČR. Fungování a úspěšnost projektu HGZŽ na konci roku 2019
společně posoudí výbory ČGF a PGA C a dohodnou se na dalším postupu. ČGF restart tohoto projektu znovu podpoří
tím, že klubům v roce 2019 – stejně jako v minulosti – nebude účtovat členské příspěvky za jejich nové členy, které
prokazatelně získaly prostřednictvím tohoto projektu. Co víc, v projektu HGZŽ budou moci znovu začít i lidé, kteří
se ho zúčastnili už v minulosti, ale z nejrůznějších důvodů se nakonec členy klubů nestali… Prezentace Romana
Svobody, doplněná o informace Tomáše Přikryla tvoří přílohu č. 9 k tomuto zápisu.
V zastoupení předsedy Disciplinární komise ČGF Arnošta Hejduka v diskusi vystoupil její člen Dalibor Procházka
a přednesl apel na členské subjekty ČGF, aby se aktivněji podílely na zlepšení celkové atmosféry v českém golfu.
Apel na kluby od Disciplinární komise ČGF tvoří přílohu č. 10 k tomuto zápisu.
Karel Čelikovský za Právní komisi ČGF informoval o nových právních předpisech, které ovlivňují golfové prostředí – např.
zákon o zpracování osobních údajů nebo zákon o podpoře sportu. Kromě toho informoval o vznikající Národní sportovní
agentuře a jejích potenciálních přínosech pro financování golfu v příštích letech.
19. Usnesení
Usnesení z konference ČGF v roce 2019 tvoří přílohu č. 11 k tomuto zápisu.
20. Závěr
Zdeněk Kodejš poděkoval delegátům za konstruktivní přístup k jednání konference, kteroužto oficiálně ukončil ve 14,25
hod.

v Praze dne 16. února 2019
Zapsal:

Správnost a úplnost zápisu ověřili:

Luboš Klikar
sportovní ředitel ČGF

Zdeněk Kodejš
prezident ČGF

Aleš Libecajt
generální sekretář ČGF
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