
Jednací řád konference České golfové federace 
 

Článek I. 
Úvodní ustanovení 

1. Česká golfová federace (dále ČGF) je spolek se sídlem v Praze 5, Strakonická 2860/4, PSČ 150 00. 
2. Konference ČGF (dále jen konference) je nejvyšším orgánem ČGF. Do výlučné kompetence konference patří 

záležitosti uvedené v čl. V., odst. 3 stanov ČGF (dále jen stanovy). 
3. Účastníky konference jsou členské subjekty ČGF podle čl. II. odst. 1, 2, 3 stanov členové orgánů spolku podle čl. 

IV stanov, tj. Výboru ČGF, Kontrolní komise ČGF, Rozhodčí komise ČGF a členové Síně slávy ČGF. 
4. Delegáty konference s hlasovacím právem jsou zástupci Klubů podle čl. II, odst. 1 stanov. 
5. Jednání konference je neveřejné, pokud konference nerozhodne jinak. Hosty konference mohou být zástupci 

spolků a organizací stojících mimo ČGF či jiné právnické a fyzické osoby, a to na základě rozhodnutí výboru ČGF 
nebo konference. 

 
Článek II. 

Pravidla jednání konference 
1. Za přípravu a organizaci konference včetně návrhu programu jednání odpovídají výbor ČGF a generální 

sekretář. Při tvorbě programu konference musejí vycházet z aktuálních potřeb ČGF a dále z došlých podnětů 
od členských subjektů ČGF a případně dalších požadavků doručených výboru ČGF. 

2. Konferenci svolává výbor ČGF rozesláním pozvánky všem členským subjektům ČGF v souladu s čl. V. stanov. 
Pozvánka může mít i podobu elektronické pošty odeslané nejméně 30 dní přede dnem konání konference, a to 
na oficiální e-mailovou adresu členského subjektu ČGF v evidenci ČGF. V případě volební konference je 
pozvánka odeslána nejméně 60 dní přede dnem konání volební konference a musí obsahovat rovněž kandidátní 
listiny ve smyslu ustanovení čl. V., odst. 2 stanov.  

3. Pozvánka na konferenci musí obsahovat nejméně místo, datum a hodinu začátku konference a navrhovaný 
program jednání.  

4. Prezence se provádí v místě konání konference vždy nejméně hodinu před jejím stanoveným začátkem a v jejím 
průběhu. Při prezenci každý delegát prokáže svou totožnost a podepíše se do prezenční listiny. Delegát Klubu 
podle čl. II., odst. 1 stanov obdrží hlasovací lístek. 

5. Je-li Klub v prodlení s úhradou členských příspěvků ČGF, není při prezenci jeho delegátu hlasovací lístek vydán. 
6. Jednání konference zahajuje a řídí prezident, popřípadě jiný výborem pověřený člen výboru ČGF, který je po 

volbě pracovního předsednictva a předsedajícího tímto předsedajícím nahrazen. Předsedající předkládá 
účastníkům konference program jednání ke schválení. 

7. O slovo se ten, kdo chce diskutovat, hlásí předsedajícímu zvednutím ruky nebo písemnou přihláškou. 
Předsedající slovo uděluje a odebírá. Diskusní příspěvek může trvat maximálně tři minuty. Předsedající je 
oprávněn v případě překročení časového limitu diskutujícímu slovo odebrat nebo mu naopak časový limit 
prodloužit.  

8. Předsedající je povinen projednat všechny body programu schváleného konferencí a k jednotlivým bodům dát 
možnost se vyjádřit každému účastníkovi konference, který o to požádá. Konference je oprávněna na návrh 
předsedajícího ukončit diskusi i před vyčerpáním všech přihlášek.  

9. Záležitosti, které nebyly zařazeny v navrhovaném a schváleném programu jednání, lze projednat a rozhodnout 
o nich jen se souhlasem většiny delegátů Klubů přítomných na konferenci. 

10. Konference je usnášeníschopná, sejde-li se do 30 minut od hodiny, na kterou byla svolána řádná konference, 
nadpoloviční většina delegátů všech Klubů. 

11. O průběhu konference je pracovním předsednictvem pořizován podrobný zápis, do nějž mandátová komise 
doplní výsledky hlasování o všech přijímaných skutečnostech. Zápis z jednání konference ČGF, jehož správnost 
a úplnost osvědčuje předsedající společně s předsedou mandátové, návrhové a případně volební komise, je 
uložen v sídle ČGF. 

 
Článek III. 

Pravidla hlasování konference 
1. Konference rozhoduje o všech záležitostech hlasováním. Hlasování se děje zvednutím ruky s hlasovacím 

lístkem. 
2. Rozhodnutí konference jsou přijímána způsobem podle čl. V., odst. 4 stanov. Za přítomného delegáta je 

považován ten delegát, jenž se řádně prezentoval před zahájením konference nebo v jejím průběhu, a zároveň 
je při hlasování fyzicky přítomen v jednacím sále. 

3. V úvodu konference delegáti Klubů volí členy pracovního předsednictva včetně předsedajícího, členy 
mandátové, návrhové a případně volební komise. Jednotlivé komise jsou minimálně tříčlenné, členové těchto 



komisí jsou navrhováni výborem ČGF nebo delegáty Klubů přítomnými na konferenci a volí ze svého středu 
předsedu. Členové příslušné komise jsou voleni společně aklamací; je-li více kandidátů, než je plánovaný počet 
členů komise, jsou voleni jednotlivě. 

4. Po volbě členů pracovního předsednictva a komisí se schvaluje program konference. Jsou-li předloženy návrhy 
na doplnění programu, hlasuje se nejdříve o návrzích v pořadí od prvního předloženého k poslednímu a poté o 
původním návrhu výboru ČGF, resp. jeho zbytku. Jakmile je kterýkoliv návrh schválen, o případných dalších 
návrzích stejného věcného obsahu se nehlasuje. Pokud se přijatý návrh týkal jen části původního návrhu výboru 
ČGF, hlasuje se o zbytku původního návrhu.  

5. Sčítání hlasů provádějí členové mandátové komise. 
6. Výsledky hlasování musejí být uvedeny v zápisu z jednání konference. 
7. O jednotlivých bodech schváleného programu konference, k nimž je potřebné přijmout rozhodnutí, rozhoduje 

konference hlasováním, na základě něhož jsou tato rozhodnutí schválena, zamítnuta nebo body vzaty na 
vědomí. Tato rozhodnutí konference jsou obsahem usnesení. O jednou přijatých bodech jednání se už 
nerozhoduje v rámci přijímání usnesení.  

8. Na závěr konference je delegátům předložen návrh usnesení. Návrh usnesení připravuje během konference 
návrhová komise ve spolupráci s předsedajícím. Usnesení z konference je vyhotoveno bez zbytečného odkladu 
po skončení konference. Usnesení musí být podepsáno předsedou návrhové komise a předsedajícím nebo 
prezidentem ČGF. Usnesení z konference je uloženo v sídle ČGF. Výbor ČGF zajistí zveřejnění usnesení z 
konference na internetových stránkách ČGF. 

9. Návrhy, které mají být přijaty konferencí, včetně personálních návrhů na předsedajícího a členy komisí, 
připravuje výbor ČGF. Návrhy usnesení k projednávaným závažným bodům programu (např. plán činnosti ČGF, 
návrh rozpočtu ČGF aj.) připravuje výbor ČGF písemnou formou předem. Protinávrhy k předloženým návrhům 
nebo jejich částem podávají delegáti konference při diskusi k jednotlivým bodům programu. Předkladatelé 
návrhů i protinávrhů mají právo, aby o jejich návrzích a protinávrzích konference rozhodla. 

 
Článek IV. 

Závěrečná ujednání 
1. Tento jednací řád konference ČGF nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení konferencí. Případné další 

pravomoci vyplývající ze stanov tím nejsou dotčeny. 
2. Tento jednací řád konference ČGF je přijat ve formě úplného znění a nahrazuje Jednací řád konference ČGF 

přijatý na konferenci ČGF dne 19. 3. 2016. 
 
 
 
V Praze dne 19. března 2022 
 JUDr. Vratislav Janda 
 prezident České golfové federace 


