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Zápis
z náhradní konference České golfové federace
konané v sobotu 27. června 2020 od 10,30 hod. ve Wellness Hotelu Step v Praze
1.

Zahájení, úvodní slovo prezidenta ČGF
Náhradní konferenci ČGF v 10,30 hod. zahájil prezident ČGF Zdeněk Kodejš. Konstatoval,
že je přítomno 39 delegátů s hlasovacím právem, přičemž celkový počet zastoupených
členských subjektů ČGF je 49.

2.

Volba pracovního předsednictva konference
Na návrh Zdeňka Kodejše delegáti schválili viceprezidenta ČGF Vladimíra Boučka jako
předsedajícího konference. Pro – zdržel se – proti: 39 – 0 – 0.

3.

Volba mandátové a návrhové komise
Vladimír Bouček předložil návrhy na složení mandátové komise – předsedkyně Martina
Fulínová, členové Olga Mášová, Jana Mejdrechová, Tomáš Přikryl, Jan Košťál a Jan Šonka, a
návrhové komise – předseda Pavel Vidura, členové Michal Kuča, Karel Čelikovský. Obě komise
byly delegáty schváleny. Pro – zdržel se – proti: 39 – 0 – 0.

4.

Schválení programu konference
Program konference byl delegáty schválen v předložené podobě, tj. beze změn.
Pro – zdržel se – proti: 39 – 0 – 0.

5.

Zpráva o činnosti výboru ČGF v roce 2019
Zdeněk Kodejš uvedl, že nejen český golf má za sebou hektický rok, který nejvíc ovlivnilo
onemocnění COVID-19 a s ním související restriktivní opatření. ČGF se v době pandemie
- jako jeden z mála sportovních svazů – snažila usnadnit život svým členským subjektům
prostřednictvím rychlého a hlavně objektivního právního servisu. Zdeněk Kodejš poděkoval
Právní komisi ČGF, jmenovitě Karlu Čelikovskému a Pavlu Vidurovi za vynikající práci, kterou
v době pandemie a krizového stavu v ČR odvedli. Rovněž poděkoval generálnímu sekretáři
Aleši Libecajtovi za spolupráci s Právní komisí ČGF a pravidelné informování členských
subjektů ČGF. Zmínil také předsedu Národní sportovní agentury Milana Hniličku, díky jehož
podpoře a úsilí golf patřil k prvním sportům, které mohly zkraje dubna zahájit činnost. V této
souvislosti Zdeněk Kodejš zdůraznil, že součinnost vedení ČGF s kluby a resorty je důležitá
i v aktuální době, a to pro shromáždění všech relevantních dat k dalším jednáním se státními
orgány o podpoře golfu. Golf je 6. největší organizovaný sport v ČR a 20. co do počtu
registrované mládeže, uvedl Zdeněk Kodejš hlavní důvody, proč by golfový průmysl měl
usilovat o další podporu státu. V závěru své zprávy se Zdeněk Kodejš dotkl dalších důležitých
témat: charitativního projektu ČGF, Asociace golfových hřišť a společnosti TeeTime SE
Hrajeme a pomáháme, který vynesl více než 700 tis. Kč; skutečnosti, že členské příspěvky ČGF
se neměnily od roku 2009!, což je pro budoucnost tohoto sportu dále neudržitelné; nutnosti
věnovat se stále víc udržitelnosti golfových hřišť, kterým hrozí zákazy používání pesticidů či
výrazně méně vody na zavlažování. Zdeněk Kodejš ocenil úspěšný přechod českého golfu
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na Celosvětový hendikepový systém či nepřehlédnutelné aktivity Vítězslava Hoffmanna,
zakladatele golfového muzea, které bylo otevřeno v červnu loňského roku na liberecké
Ypsilonce. Zprávu o činnosti výboru ČGF v roce 2019 delegáti schválili.
Pro – zdržel se – proti: 39 – 0 – 0.
6.

Zpráva o hospodaření ČGF a CGC v roce 2019
Hospodářka ČGF Maria Stilerová připomněla, že při schvalování rozpočtu ČGF a finančního
plánu CGC v březnu 2019 nebyla známa výše některých dotací MŠMT. V programu Talent
pak ČGF obdržela o 1,5 mil. Kč méně, než plánovala. Výbor ČGF na tuto skutečnost promptně
reagoval několika úspornými opatřeními, díky nimž dodržel plánovaný roční schodek
hospodaření ČGF ve výši 4.635 tis. Kč. Zprávu o hospodaření ČGF v roce 2019 delegáti
schválili. Pro – zdržel se – proti: 39 – 0 – 0.

7.

Návrh na vyloučení členských subjektů Golf Club Zdiměřice a Chilli Golf Club z ČGF
Hospodářka ČGF Maria Stilerová předložila návrh na vyloučení dvou členských subjektů z ČGF
pro neplnění jejich povinnosti platit každoroční členské příspěvky. Oba uvedené kluby nemají
žádné členy, nekomunikují a nereagují na žádné výzvy výboru ČGF, vysvětlila Maria Stilerová.
Vyloučení GC Zdiměřice a Chilli GC z ČGF delegáti schválili. Pro – zdržel se – proti: 39 – 0 – 0.

8.

Zpráva kontrolní komise ČGF za rok 2019
Kontrolní komise ČGF v roce 2019 pracovala ve složení Petr Uhlík, předseda, Jiří Holec,
Vlastimil Štefl, členové. Petr Uhlík ve své zprávě potvrdil, že komise nezjistila žádné pochybení
v hospodaření ČGF či jeho účetnictví. Rozpočet roku 2019 byl naplněn odpovědným způsobem.
Jednání výboru ČGF byla transparentní, účast na nich příkladná a všechna rozhodnutí byla
činěna odpovědně a uváženě. Odpovědně byl sestaven také návrh rozpočtu na rok 2020,
uvedl Petr Uhlík.

9.

Zpráva o projektu Se školou na golf za rok 2019 a výhled na rok 2020
Manažer projektu Tomáš Přikryl poděkoval přítomným delegátům za spolupráci. Rok 2019 byl
podle jeho slov zatím nejúspěšnějším rokem v historii projektu, do něhož je aktuálně zapojeno
46 členských subjektů, 116 základních škol, přičemž deset z nich golf zařadilo do svého
výukového programu. Projekt má od loňska nové webové stránky, mnohem aktivněji se
prezentuje na sociálních sítích, zejména Instagramu, vydal knihu Golf pro děti zejména jako
učební materiál pro školy a učitele. Onemocnění COVID-19 projekt Se školou na golf výrazně
poznamenalo, byť v některých ohledech pozitivním způsobem. Po dlouhém období bez školní
docházky podle Tomáše Přikryla roste zájem dětí o tréninky v klubech nebo o účast
v příměstských golfových táborech. V závěru svého vystoupení Tomáš Přikryl vyzval členské
subjekty k další aktivní spolupráci, neboť i v roce 2020 má projekt rozpočet ve výši 2.860 tis.
Kč a počítá s příspěvkem pro zapojené členské subjekty ve výši 1.800 tis. Kč.

10.

Zpráva komise pro marketing a media za rok 2019 a výhled na rok 2020
Viceprezident ČGF Juraj Werner informoval o aktivitách komise, které předsedá a jejímiž
dalšími členy jsou Tomáš Přikryl, Petr Halaburda a Aleš Libecajt. Nosnou aktivitou komise je
bezesporu platforma Bav se golfem. Juraj Werner zopakoval hlavní cíle spočívající v náboru
nových golfistů a připomněl i pět Dnů Bav se golfem v roce 2019, které hostily GC Kšírovka, GC
Uherské Hradiště, Park GC Hradec Králové a G&CC Svobodné Hamry. Pátý Den Bav se golfem
byl součástí doprovodného programu při D+D Real Czech Masters na Albatrossu. Plán komise
na tento rok zahrnoval tzv. olympijské festivaly, které však musely být vinou odložení LOH
v Tokiu na rok 2021 zrušeny. Zkušenosti však ukazují, uvedl Juraj Werner, že platforma Bav
se golfem je výborný komunikační nástroj, ale kluby ho zatím využívají málo anebo pozdě.
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11.

Projednání a schválení Směrnice ČGF pro sestavení rozpočtu ČGF
Směrnici ČGF č. 1/2020, která příjmy ČGF dělí na „vázané“ a „vlastní“, delegáti po krátkém
úvodním slově Vladimíra Boučka schválili. Pro – zdržel se – proti: 36 – 3 – 0.

12.

Projednání a schválení návrhu změny Volebního řádu ČGF
Textovou změnu v článku VII., bodu 4. Volebního řádu ČGF delegáti po krátkém úvodním
slově Vladimíra Boučka schválili. Pro – zdržel se – proti: 37 – 2 – 0.

13.

Projednání a schválení návrhu rozpočtu ČGF na rok 2020
Maria Stilerová komentovala návrh rozpočtu ČGF a finančního plánu CGC na rok 2020.
Uvedla, že rozdíl mezi původní březnovou a aktuální červnovou verzí rozpočtu 2020 je
významný. Na straně příjmů ČGF zná téměř všechny položky, zatímco na straně nákladů
úspory překročily hranici 4 mil. Kč, což souvisí s akcemi, které musely být vinou onemocnění
COVID-19 zrušeny. Výsledkem je návrh přebytkového rozpočtu na rok 2020 ve výši 1,3 mil. Kč.
Aleš Libecajt informoval delegáty o mimořádné dotaci R&A pro český golf ve výši 25.000 GBP
na snížení dopadů onemocnění COVID-19, kterou ČGF obdržela v minulých dnech. Využitím
této dotace se bude výbor ČGF zabývat v červenci a členské subjekty budou o jeho rozhodnutí
informovány. Návrh rozpočtu ČGF na rok 2020 delegáti schválili.
Pro – zdržel se – proti: 39 – 0 – 0.

14.

Informace o změnách v členských subjektech ČGF od konference ČGF v březnu 2019
Aleš Libecajt informoval delegáty o všech změnách v členských subjektech ČGF od konference
ČGF na jaře roku 2019. Čtyři Kluby se přesunuly do kategorie Přidružených klubů, jeden
Přidružený klub naopak do kategorie Klubů. Členství v ČGF ukončily tři subjekty, novými členy
se staly čtyři subjekty. Po vyloučení dvou klubů na náhradní konferenci v červnu 2020 ČGF
aktuálně sdružuje 183 členských subjektů, přičemž 124 jsou Kluby s hlasovacím právem.

15.

Diskuse
Aleš Libecajt představil pracovní dokument, desatero s názvem Cesta českého golfu na
evropský vrchol, který společně s Františkem Holišem připravili jako zadání pro nového
sportovního ředitele ČGF Petra Šavrdu, který se funkce ujme od 1. července 2020.
Dokument je příloha tohoto zápisu.
Vladimír Bouček informoval o iniciativě některých členů výboru ČGF dál vylepšit Stanovy ČGF.
Máme skvělé stanovy a interní předpisy, uvedl Vladimír Bouček, ale to neznamená, že
neobsahují nejasnosti, které by měly být vyjasněny.
Aleš Libecajt informoval o volbách nového vedení ČGF v roce 2021 a procesu, který k nim
povede. Volební konference ČGF se uskuteční v sobotu 20. března 2021 znovu v pražském
Wellness Hotelu Step. Volit se bude výbor ČGF (9 členů) a kontrolní komise ČGF (3 členové).
Uzávěrka přijímání kandidátek v sídle ČGF vyprší v pátek 9. října 2020 ve 12,00 hod.
Zdeněk Kodejš navázal na diskusní vystoupení Aleše Libecajta a podle tradičních golfových
zvyklostí oznámil Pavla Viduru jako svého nástupce, jehož volbu delegátům Přípravné
konference ČGF v říjnu tohoto roku doporučí.
Jiří Hamr (Maria Theresia GC) se dotázal na další spolupráci ČGF s národním koučem
Staffanem Johanssonem. Aleš Libecajt upřesnil, že Staffan Johansson chce v práci pro český
golf pokračovat i v roce 2021, neboť ještě nenaplnil svoje ambice.
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16.

Usnesení
Předseda návrhové komise Pavel Vidura přednesl návrh usnesení, který delegáti schválili.
Pro – zdržel se – proti: 38 – 1 – 0.

17.

Závěr
Zdeněk Kodejš informoval o podzimní Přípravné konferenci ČGF, která se sejde v pátek 16.
října v Resortu Sněžné na Vysočině a která sehraje zásadní roli v přípravách voleb nového
vedení ČGF od roku 2021. Poděkoval svým kolegům z výboru ČGF za přípravu a hladké vedení
konference. Majiteli Wellness Hotelu Step Luďku Ingalovi za poskytnutí zázemí pro jednání
nejvyššího orgánu ČGF. Všem delegátům za účast. Popřál úspěšnou golfovou sezónu 2020.
Náhradní konference ČGF byla ukončena ve 12,10 hod.

v Praze dne 27. června 2020
zapsal:

Luboš Klikar
sportovní ředitel ČGF
Správnost a úplnost zápisu ověřili:

Zdeněk Kodejš
prezident ČGF

Aleš Libecajt
generální sekretář ČGF
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