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Zápis
z Přípravné konference České golfové federace 2019
Datum:
Místo konání:
Začátek:
Účastníci:

pátek 18. října 2019
konferenční sál v Golf & Spa Resortu Konopiště
14,00 hod.
viz prezenční listina

Program Přípravné konference:
1.

Zahájení a úvodní slovo prezidenta ČGF

Podzimní diskusní konferenci zahájil prezident ČGF Zdeněk Kodejš, který mezi prezidenty a delegáty klubů přivítal
Amaru Zemplinerovou, členku Síně slávy ČGF. Poděkoval Golf & Spa Resortu Konopiště za pohostinnost i možnost
uspořádat tradiční doprovodný turnaj President Trophy na hřišti d´Este.
2.

Informace o činnosti výboru ČGF v roce 2019

Zdeněk Kodejš na úvod zmínil katastrofální stav ve financování sportu ze strany českého státu. Dotace MŠMT jsou
kráceny nebo ještě nebyly vyplaceny. „To je řízená destrukce českého sportu a podle mě by to bylo zajímavé téma i
pro NKÚ,“ řekl Zdeněk Kodejš. Výbor ČGF se v tomto roce scházel pravidelně jednou měsíčně včetně předsedy
Kontrolní komise Petra Uhlíka. Prioritou schůzí byl rozpočet ČGF a zejména dodržování jeho čerpání. Několik let výbor
ČGF plánoval schodkový rozpočet, a to vzhledem k úsporám z minulých let. Dodržet plánovaný schodek v letošním roce
je však pro něj opravdová výzva, pokud nechtěl výrazněji omezit např. tréninkový systém, reprezentaci nebo další
důležité projety. Zdeněk Kodejš zmínil i vybrané sportovní výsledky českých hráčů v sezóně, zejména 6. místo
dorostenek a 9. místo žen na ME družstev, sportovní a organizační úspěch European Young Masters na Kunětické Hoře
či Czech Ladies Challenge ze série LETAS na Konopišti aj. Dalšími body, kterým se věnoval, byly projekt Se školou na
golf, platforma Bav se golfem i přistoupení českého golfu k Celosvětovému hendikepovému systému (WHS) do začátku
sezóny 2020. V závěru projevu Zdeněk Kodejš informoval delegáty o přestěhování sídla ČGF do Braníka a poděkoval
majitelům Erpet Golf Centra za 25 let vynikající spolupráce. „Nebyl to lehký rok, ale dělali jsme maximum, aby český
golf nic neslevil ze své prestiže,“ uvedl Zdeněk Kodejš.
Konferenci dále řídil viceprezident ČGF Vladimír Bouček.
3.

Informace o hospodaření ČGF v roce 2019

Maria Stilerová informovala konferenci o plnění rozpočtu ČGF 2019, který byl schválen se schodkem 4,9 mil. korun. Až
během roku byl výbor ČGF informován, že např. dotace MŠMT v programu Talent nebude činit plánovaných 5, ale jen
3,5 mil. korun. „Museli jsme na tuto skutečnost reagovat,“ řekla Maria Stilerová. „Nastavili jsme úsporný režim ve
všech činnostech ČGF a stále ho držíme“. Maria Stilerová položku po položce komentovala rozpočet ČGF 2019 včetně
výhledu čerpání do konce roku – viz přiložená prezentace Hospodaření ČGF 2019. Podle všech předpokladů,
hospodaření ČGF v tomto roce nepřekročí schválený schodek.
4.

Informace ze sportovního úseku v roce 2019

Luboš Klikar delegáty seznámil s nejdůležitějšími sportovními výsledky českého amatérského a profesionálního golfu
v sezóně 2019 – viz přiložená prezentace Český golf v roce 2019.
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5.

Informace o činnosti Komise pro marketing a media v roce 2019
(včetně platformy Bav se golfem a projektu Se školou na golf)

Juraj Werner informoval o letošní práci Komise pro marketing a media. Podrobně komentoval prezentaci,
která je přiložena.
Tomáš Přikryl se následně věnoval platformě Bav se golfem a projektu Se školou na golf – viz přiložené prezentace.
6.

Informace o činnosti Komise pro rozvoj v roce 2019

Dominik Maršík představil práci Komise pro rozvoj v roce 2019 ve třech zásadních tématech (tj. voda/sucho, pesticidy,
krátká odpaliště) – viz přiložená prezentace.
7.

Informace o plnění usnesení konference ČGF 2019

Vladimír Bouček představil Směrnici ČGF č. 1/2020 pro sestavování rozpočtu ČGF coby splnění úkolu, který výboru ČGF
uložila konference ČGF. Úkol spočíval v přípravě návrhu změny stanov ČGF, která by do aktuálního členění výdajové
stránky rozpočtu ČGF zavedla položku “výdaje na rozvoj golfu a prosazování zájmů členských subjektů ČGF”. Podle
názoru pracovní skupiny, která se tomuto tématu letos věnovala, není třeba měnit stanovy ČGF, nýbrž stačí schválit
výše uvedenou směrnici na konferenci ČGF 2020. Jiří Němec z GK Čertovo Břemeno nicméně tento postup a návrh
směrnice zpochybnil a předložil písemný protinávrh, kterým se bude konference ČGF 2020 rovněž zabývat.
Vladimír Bouček dále představil návrh změny Volebního řádu ČGF, který garantuje, že všichni funkcionáři ČGF budou
voleni legitimně a s plným mandátem.
8. Obecná diskuse
Předem ohlášené příspěvky:
Proces tvorby rozpočtu ČGF – Maria Stilerová seznámila delegáty s procesem sestavování rozpočtu ČGF podle zdrojů
krytí nákladů (tj. vázané zdroje, volné zdroje) - viz přiložená prezentace Sestavování rozpočtu ČGF.
Stanovy ČGF a výklad ustanovení „po projednání navrhované změny na přípravné konferenci“ – Vladimír Bouček
vyzval delegáty, aby na toto téma vystoupili v diskusi. Otázka stojí, zda by zásadní návrhy k projednání na podzimní
konferenci neměly být podávány písemně. Členové výboru ČGF nejsou v této záležitosti jednotní.
Celosvětový hendikepový systém – Dalibor Procházka představil Celosvětový hendikepový systém, k němuž český golf
přistoupí nejpozději do konce března 2020 – viz přiložená prezentace.
Aplikace „TCM“ pro tréninkové skupiny v klubech ČGF – Tomáš Vrbický, prezident GC Prostějov představil svůj
software pro kluby, které pravidelně pracují s dětmi a mládeží. Aplikace bude přes zimu vylepšena a následně bude
nabídnuta klubům k používání od sezóny 2020.
Dále v diskusi mj. vystoupili:
Karel Čelikovský shrnul genezi stojící za vznikem Směrnice ČGF č. 1/2020, jejímž cílem je informovat kluby, jak je
financován český golf, resp. jak je sestavován jeho roční rozpočet. Potvrdil, že navržená směrnice splňuje jeho
představy o potřebné informovanosti klubů a že nebude v tomto ohledu iniciovat návrh na změnu stanov ČGF.
Jiří Němec naopak vysvětlil své důvody pro podání protinávrhu vůči návrhu Směrnice ČGF č. 1/2020.
Karel Čelikovský vystoupil k návrhu změny Volebního řádu ČGF. Podle jeho slov se Právní komise ČGF shodla, aby
Volební řád zůstal v podobě, v jaké je. Ač není dokonalý, všechny další změny by ho jen komplikovaly. Návrh výboru
ČGF označil za nesystémový, nekvalitní a nefunkční.
Josef Smrt vystoupil za Českou seniorskou golfovou asociaci s dotazem, zda asociace může v roce 2020 počítat
s finančním příspěvkem ČGF ve výši 100.000 Kč jako dříve. Další požadovaná dotace ze strany ČSGA se týká pořádání
Marisa Sgaravatti Trophy na Konopišti (13. - 17. července 2020, 160 až 190 hráček 50+, obě konopišťská hřiště). Maria
Stilerová za vedení ČGF potvrdila, že příspěvek na činnost ČSGA ve výši 100.000 Kč je součástí prvního návrhu rozpočtu
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ČGF na rok 2020. Pořádání Marisa Sgaravatti Trophy však ČGF podpoří jen nominací mezinárodních rozhodčích a
uhrazením jejich souvisejících nákladů.
K výkladu stávajících stanov ČGF v bodu „po projednání navrhované změny na přípravné konferenci“ vystoupil Karel
Čelikovský. Připomněl proces tvorby stanov ČGF. Institut podzimních přípravných konferencí byl zaveden, aby byl
případně předem projednán návrh na změnu ve výši členských příspěvků klubů. Také případné změny stanov ČGF
musejí být projednány předem na podzimní přípravné konferenci. Stanovy ČGF však nikde specificky neuvádějí, že
takovéto návrhy musejí mít písemnou podobu.
Miloš Vajner se ve svém diskusním příspěvku vrátil k návrhu Směrnice ČGF č. 1/2020. Uvedl, že členské subjekty ČGF
dávají dohromady do rozpočtu ČGF zhruba 17,5 mil. Kč a že je žádoucí, aby mohly ovlivnit, jak budou tyto peníze, popř.
jejich část použita. „Možná by se jinak financoval vrcholový golf, možná by nebyly projekty Se školou na golf nebo
Bav se golfem, kam natekla spousta peněz bez valného výsledku,“ uvedl Miloš Vajner. „Možná existují lepší projekty,
jak oživit český golf“, uvedl bez další konkretizace.
V reakci na předřečníka Jiří Němec zdůraznil, že chce rozumět, jak se tvoří rozpočet ČGF a jak výbor ČGF zachází
s penězi členských subjektů. Odmítl, že by podání protinávrhu vůči Směrnici ČGF č. 1/2020 byla jakási revolta vůči
výboru ČGF. Jiří Novosad následně doplnil, že žádost o rozklíčování stavby rozpočtu ČGF přišla zejména proto, aby pro
něj mohli delegáti s klidným svědomím zvednout ruku na jarních konferencích.
9. Závěr
Po čtyřech hodinách Zdeněk Kodejš přípravou konferenci ČGF ukončil. Poděkoval delegátům za účast a gentlemanské
vystupování. Golfovým resortům popřál krátkou zimu, aby svá hřiště zavíraly co nejpozději a naopak je otevíraly co
nejdříve.

zapsal:
Luboš Klikar
sportovní ředitel ČGF

Zdeněk Kodejš
prezident České golfové federace
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