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Česká golfová federace (ČGF) 
IČ 452 51 100 
se sídlem   Strakonická 2860/4, 150 00 Praha 5 
zastoupená   Ing. Zdeňkem Kodejšem, prezidentem ČGF 
(dále také jako „ČGF“)  na straně jedné 
 
a 
 
Hráčem, hráčkou ............................................................................ r.č. ........................................... 
bytem ................................................................................................................................................ 
zastoupeným/nou zákonným zástupcem .......................................................................................... 
bytem ................................................................................................................................................ 
(dále také jako „Hráč“)  na straně druhé 
 
takto: 

I. 
Úvodní ustanovení; Definice pojmů 

1. Reprezentace České republiky (dále jen ČR) je největší ctí pro každého Hráče. 
2. ČGF je nejvyšší orgán řízení golfu v ČR, pečuje o rozvoj golfu v ČR, vytváří všestranné a rovnoprávné 

podmínky pro rozvoj golfu a mimo jiné vybírá Reprezentační družstva ČR a řídí Tréninkový systém ČGF.  
3. Hráč jako osoba výjimečná svým talentem, schopnostmi a dovednostmi reprezentuje ČR jako 

Reprezentant českého golfu. 
4. Tréninkový systém ČGF je pyramidální organizační, personální a finanční struktura zahrnující Národní 

tréninkové skupiny a Regionální tréninkové skupiny, do nichž jsou každoročně zařazováni nejlepší čeští 
hráči a hráčky podle svého věku, výkonnosti a perspektivy. Tréninkový systém ČGF je financován ze 
samostatné kapitoly rozpočtu ČGF.  

5. Tréninková skupina ČGF je podmnožinou Tréninkového systému ČGF. Rozlišujeme Národní tréninkové 
skupiny a Regionální tréninkové skupiny, které mají odlišnou tréninkovou a herní přípravu i míru svého 
finančního zabezpečení.  

6. Czech Golf Team představuje vrchol pyramidy Tréninkového systému ČGF, zahrnuje nejlepší české hráče  
a hráčky bez ohledu na jejich status profesionála či amatéra. Členové Czech Golf Teamu jsou kromě jiného 
největšími olympijskými nadějemi českého golfu pro rok 2020 a dále. 

7. Národní tým mužů a mladých profesionálů, Národní tým chlapců od 15 do 18 let, Národní tým žen  
a mladých profesionálek a Národní tým dívek od 15 do 18 let představují druhé nejvyšší patro 
Tréninkového systému ČGF. Do těchto skupin jsou zařazováni nejperspektivnější čeští hráči a hráčky starší 
15 let, kteří mají výkonnost a zkušenosti, aby ČR reprezentovali na světové a evropské úrovni. Výjimečně 
mohou být do těchto skupin se souhlasem Komise vrcholového golfu ČGF (dále jen KVG) zařazeni i hráči  
a hráčky mladší 15 let. 

8. Regionální tréninkové skupiny ČGF (RTS) představují třetí nejvyšší patro Tréninkového systému ČGF. Do 
těchto skupin jsou na základě výkonnostních kritérií zařazováni nejlepší hráči a hráčky ve věku od 9 do 14 
let z regionů Západ A, Západ B, Východ A, Východ B. 

9. KVG byla založena v roce 2015, aby metodicky řídila Tréninkový systém ČGF, podílela se na výběru hráčů  
a hráček do Národních a Regionálních tréninkových skupin a aby nominovala hráče a hráčky do týmů 
reprezentujících ČR na světové a evropské úrovni. Členy KVG jsou kromě jiných vždy prezident ČGF, 
předseda STK ČGF, sportovní ředitel ČGF, manažer reprezentace ČGF a hlavní kouč ČGF. 

10. Evidenční systém ČGF je internetová aplikace shromažďující relevantní údaje o všech členech 
Tréninkového systému ČGF. Evidenční systém ČGF je základní nástroj pro systematický výkonnostní  
a osobnostní rozvoj nejlepších českých hráčů a hráček. 

HRÁČSKÁ SMLOUVA 
uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)  
a ustanovení souvisejících, a to níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími  

smluvními stranami: 
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11. Reprezentační akce jsou tréninky, soustředění, kempy, domácí turnaje, mezinárodní turnaje a podobné 
akce, na nichž je Hráč v postavení Reprezentanta ČR na základě nominace KVG.  

12. Grantový program ČGF je dlouhodobý program podpory herních příležitostí pro amatérské členy  
Czech Golf Teamu. Z Grantového programu ČGF jsou hráčům a hráčkám Czech Golf Teamu hrazeny 
náklady spojené s jejich startem v až šesti vybraných evropských/světových turnajích a mistrovstvích 
ročně. 

13. Success program ČGF je dlouhodobý program ČGF podpory herních příležitostí pro hráče a hráčky do  
24 let věku, kteří nejsou členy Czech Golf Teamu nebo resortních sportovních center Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstva vnitra ČR a Ministerstva obrany ČR. Ze Success programu ČGF je 
členům Národních tréninkových skupin finančně přispíváno až na šest startů ve vybraných turnajích ročně, 
členům Regionálních tréninkových skupin a hráčům a hráčkám stojícím mimo Tréninkový systém ČGF až 
na tři starty ve vybraných turnajích ročně, a to výhradně podle jejich konečného umístění v těchto akcích.  

14. ČGF od roku 2015 - až na odůvodněné výjimky - kompletně zajišťuje účast českých týmů na MS a ME. 
Hráče a hráčky na tato týmová mistrovství oficiálně nominuje KVG. 

15. Hlavní lékař ČGF je jmenován výborem ČGF a je předsedou Zdravotní komise ČGF, jejímž hlavním úkolem 
je zajištění rychlého přístupu pro české hráče k nejlepším lékařům a specialistům v ČR a dále řízení týmu 
odborníků z dalších sportovních věd, kteří se podílejí na odborném a metodickém vedení Tréninkového 
systému ČGF (tj. kondice, nutrice, psychologie, rehabilitace aj.). 

16. Potřeba přesného a úplného vymezení práv a povinností při reprezentaci ČR v golfu a spolupráci ČGF  
a Hráče v Tréninkovém systému ČGF vedla k uzavření této smlouvy. 
 

II. 
Práva a povinnosti účastníků 

ČGF je povinna a zavazuje se: 
1. Zabezpečit v případě nominace Hráče jeho účast na Reprezentačních akcích; 
2. Hradit náklady spojené s účastí Hráče na Reprezentačních akcích (v případě kempů v zahraničí může být 

požadována finanční spoluúčast Hráče na vynaložených nákladech); 
3. Zajišťovat Hráči po dobu jeho účasti na Reprezentační akci potřebnou trenérskou péči, popřípadě péči 

kondičního trenéra či fyzioterapeuta, budou-li na akci přítomni; 
4. V případě zdravotních potíží zajistit Hráči potřebnou a přednostní lékařskou péči prostřednictvím Hlavního 

lékaře ČGF či jinak; 
5. Zajistit Hráči či jeho domovskému klubu finanční prostředky na sezónu určené k jeho individuální 

tréninkové přípravě, a to na základě zařazení Hráče do Tréninkové skupiny ČGF a schválení rozpočtu ČGF 
konferencí ČGF; 

6. Zařadit Hráče do Grantového nebo Success programu ČGF podle Hráčovy tréninkové skupiny ČGF, a to 
podle následujících kritérií: 

• člen Czech Golf Teamu je zařazen do tzv. Grantového programu ČGF, čímž mu přísluší finanční 
podpora účasti v jím až šesti vybraných a KVG schválených mezinárodních turnajích ročně bez 
ohledu na uhrané výsledky; 

• člen Národního týmu je zařazen do tzv. Success programu ČGF a má nárok na finanční 
příspěvek na účast v mezinárodních turnajích podle oficiální tabulky a pravidel Success 
programu ČGF; 

7. Poskytnout Hráči vybavení na sezónu v podobě balíčku zahrnujícího míče, rukavice a boty podle Hráčova 
zařazení do Tréninkové skupiny ČGF;  

8. Zajistit Hráči fitting a objednávku holí se smluvní slevou podle Hráčova zařazení do Tréninkové skupiny 
ČGF; 

9. Zajistit hráči základní reprezentační oblečení; 
10. Zajistit Hráči v případě jeho nominace na ME družstev doplnění týmového reprezentačního oblečení; 
11. Poskytnout Hráči bezplatný přístup na tréninkové plochy Národního tréninkového centra ČGF, popř.  

Regionálního tréninkového centra ČGF včetně volných tréninkových míčů, pokud takovéto benefity ČGF 
bude mít k dispozici. 
 

Hráč je povinen a zavazuje se: 
1. S maximálním úsilím a odpovědností se připravovat na plnění čestné role Reprezentanta ČR; 
2. Účastnit se Reprezentačních akcí, na něž byl ČGF nominován, a to v místě a čase stanoveném ČGF,  

řídit se pokyny kapitána, popř. vedoucího akce, který byl KVG na danou akci nominován; 
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3. Případnou neúčast na Reprezentační akci řádně a předem omluvit, vysvětlit a prokázat důvod této 
neúčasti sportovnímu řediteli ČGF, popř. manažerovi Tréninkového systému ČGF; 

4. Účastnit se společensko-sportovních akcí organizovaných ČGF pro její obchodní partnery či jiné subjekty, 
bude-li Hráč k takovéto účasti ČGF vyzván a nenaruší-li to jeho přípravu na sportovní výkon v reprezentaci 
ČR; 

5. Zúčastnit se závěrečného turnaje nejvyšší české amatérské série Czech Golf Amateur Tour pod názvem 
President Masters, bude-li se na tento turnaj kvalifikovat nebo bude-li na tento turnaj nominován ČGF; 

6. Upřednostnit vrcholné amatérské turnaje, mezinárodní a národní mistrovství ČR před turnaji  
a mistrovstvími podobné úrovně v zahraničí; 

7. Respektovat a plnit ve stanoveném termínu požadavky a pokyny vedení ČGF, reprezentačních trenérů  
a členů realizačních týmů; 

8. Pracovat svědomitě a podle požadavků ČGF s Evidenčním systémem ČGF a řádně, pravdivě a včas 
vyplňovat statistiky ze všech odehraných turnajů; 

9. Udržovat se ve výtečné fyzické a psychické kondici po celou dobu trvání této Smlouvy, absolvovat dvakrát 
ročně fyzické testy stanovené hlavním kondičním trenérem ČGF a udržovat si v těchto testech 
požadovanou fyzickou úroveň; 

10. Nejpozději do konce kalendářního roku předložit individuální plán kondiční přípravy na nadcházející 
sezónu, jenž musí být schválen hlavním kondičním trenérem ČGF. Pokud Hráč takovýto plán nepředloží 
nebo jím předložený plán nebude schválen, případně v požadované míře a termínu upraven, Hráč nebude 
mít nárok na čerpání finančních prostředků určených k jeho individuální tréninkové přípravě;  

11. Zlepšovat své fyzické a psychické, jakož i golfové schopnosti, důsledně dodržovat zásady denního  
režimu a zdravé životosprávy; 

12. Absolvovat ve stanoveném termínu povinné lékařské a sportovní prohlídky a doručit do sídla ČGF 
„Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke sportu“ vydaný Hlavním lékařem ČGF či jiným ČGF 
autorizovaným lékařem; 

13. V případě neschopnosti způsobené zdravotními či jinými důvody okamžitě o této skutečnosti informovat 
sportovního ředitele ČGF nebo manažera Tréninkového systému ČGF a podrobit se zdravotní péči 
stanovené Hlavním lékařem ČGF či jiným oprávněným lékařem. 

 
III. 

Kodex chování Hráče 
Hráč se zavazuje za všech okolností dodržovat následující: 
1. Hráč nebude užívat žádné léky či jiné prostředky bez předchozího souhlasu Hlavního lékaře ČGF či jiného 

oprávněného lékaře; nebude užívat dopingové prostředky a zakázané podpůrné látky a stimulanty 
výkonnosti, které jsou uvedeny v „Seznamu zakázaných látek a metod dopingu“ ve Světovém 
antidopingovém kodexu (dále jen „Světový kodex“ - http://www.antidoping.cz/dokumenty_kodex.php),  
a to během soutěží i mimo ně. Hráč podpisem této Smlouvy výslovně prohlašuje, že se seznámil se 
Seznamem zakázaných látek, jakož i se zněním Světového antidopingového kodexu, nemá v tomto  
ohledu žádné nejasnosti a prohlašuje, že se zavazuje Světový antidopingový kodex dodržovat; 

2. Na požádání oprávněného orgánu se Hráč kdykoliv podrobí antidopingové zkoušce; 
3. Hráč se zdrží jakékoli konzumace alkoholických nápojů, a to na všech tuzemských akcích organizovaných 

ČGF (turnaje, mistrovství, soustředění, kempy aj.), jakož i na zahraničních Reprezentačních výjezdech, 
 a to po celou dobu trvání akce (v případě tuzemského turnaje platí i včetně oficiálních tréninkových kol, 
v případě zahraničních Reprezentačních výjezdů platí i včetně cestovních dnů); 

4. Hráč se vyvaruje neslušného chování na hřišti i mimo něj včetně nadávek a nevhodné mluvy, jakož  
i jakýchkoli projevů úmyslného poškozování své golfové výstroje nebo vybavení hřiště na všech akcích 
organizovaných ČGF a při všech zahraničních Reprezentačních výjezdech; 

5. Hráč se bude chovat při své sportovní činnosti i v občanském životě v souladu s obecně platným kodexem 
cti a morálky a sportovního ducha a zdrží se jakéhokoli chování a jednání, které by bylo v rozporu se zájmy 
ČGF, poškozovalo dobré jméno ČGF nebo jakkoli zasahovalo do práv jiných osob; 

6. Hráč se vyvaruje jednání se znaky obtěžování fyzického, psychického či sexuálního. Jakýkoli projev tohoto 
jednání bude považován za hrubé porušení této Smlouvy. Stejně tak je nepřípustná i jakákoli forma 
ponižování, zastrašování, projevů despektu vůči ostatním hráčům, popř. třetím osobám; 

7. Hráč nebude zveřejňovat na žádných sociálních sítích ani na dalších veřejných portálech jakékoli statusy, 
fotografie či videa, které by mohly poškodit pověst hráčů, trenérů, funkcionářů či reprezentace ČGF  
a golfu jako takového;  

http://www.antidoping.cz/dokumenty_kodex.php
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8. Hráč bude nosit reprezentační oblečení na všech Reprezentačních akcích a dalších akcích, na něž bude ČGF 
nominován (včetně profesionálních turnajů) a dále na níže uvedených akcích: 

• Den s Reprezentací ČGF či jiná obdobná společensko-sportovní akce ČGF; 

• President Masters;  

• Mezinárodní mistrovství ČR ve hře na rány; 

• Mezinárodní mistrovství ČR dorostenců a juniorů; 

• Mezinárodní mistrovství ČR ve hře na jamky. 
9. Hráč bude reprezentační oblečení a vybavení udržovat v čistotě a stavu způsobilém k reprezentativnímu 

používání při výše uvedených akcích. V případě poškození nebo ztráty reprezentačního oblečení nebo 
vybavení bude KVG písemně informován o výši náhrady za škodu, kterou ČGF způsobil, a zavazuje se tuto 
škodu v plné výši uhradit; 

10. Hráč se zavazuje neprodleně informovat sportovního ředitele ČGF o svém případném úmyslu opustit řady 
amatérských hráčů. 

 
IV. 

Pravidla komunikace s médii 
Hráč se zavazuje dodržovat následující pravidla komunikace s médii: 
1. Hráč nebude poskytovat nepravdivé informace. Pokud si není jist správnou odpovědí, odmítne se vyjádřit;  
2. K pomluvám se Hráč nikdy nevyjadřuje; 
3. Hráč neposkytuje informace „exkluzivně“, tj. neposkytuje informace přednostně médiím podle svého 

vlastního výběru nebo uvážení; 
4. Osobní komunikaci s médii Hráč omezí na informace o své hře, přípravě a dojmech z hřiště; 
5. Nikdy a za žádných okolností Hráč o ničem nespekuluje, byť by k tomu byl zástupci medií vyzván; 
6. Povinnost vyjadřovat se neexistuje. Rozhovor Hráč poskytne jen tehdy, má-li veřejnosti co říci. Žádost  

o rozhovor má každý Hráč právo slušnou formou odmítnout nebo se se zástupci medií dohodnout na 
odložení termínu rozhovoru na dobu, až bude mít něco zajímavého ke sdělení; 

7. Hráč bude ČGF k dispozici při mediálních akcích propagujících golf, při tiskových konferencích, 
rozhovorech pro významná média apod., bude-li k takovéto účasti ČGF vyzván a nenaruší-li to jeho 
přípravu na sportovní výkon při reprezentaci ČR; 

8. Podpisem této smlouvy Hráč uděluje výslovný souhlas ČGF se zachycováním a rozšiřováním své podoby ve 
smyslu ustanovení § 84 a 85 občanského zákoníku k účelům souvisejícím s touto Smlouvou. Hráč výslovně 
prohlašuje, že si je vědom, že odvoláním shora uděleného souhlasu může ČGF způsobit škodu, kterou 
bude ve smyslu platných předpisů povinen uhradit; 

9. Hráč se zavazuje respektovat, dodržovat a realizovat mediální a komunikační strategii ČGF v rozsahu, 
v jakém o ni bude ze strany ČGF informován; 

10. Hráč je povinen z vybraných Reprezentačních akcí odevzdávat ČGF mediální výstupy v podobě fotografií  
a krátkého komentáře.  

 

V. 
Porušení Smlouvy; Sankce 

1. Hráč si je vědom, že porušením jakéhokoli z výše uvedených bodů v čl. II., III. a IV. této Smlouvy se 
vystavuje nebezpečí Sankcí ze strany ČGF. 

2. První porušení Smlouvy má za následek napomenutí Hráče, opakované porušení Smlouvy může vést  
až k vyřazení Hráče z Tréninkového systému ČGF. 

3. Hráč může být z Tréninkového systému ČGF vyřazen okamžitě a bez předchozího napomenutí v případě, 
že hrubě poruší Kodex chování Hráče podle čl. III. nebo Pravidla komunikace s médii podle čl. IV. 

4. Sankcemi se rozumí pozastavení, krácení či odebrání finanční podpory ze Success nebo Grantového 
programu ČGF a finanční podpory na individuální tréninkovou přípravu Hráče. 

5. Hráč má právo na čerpání finanční podpory ze Success nebo Grantového programu ČGF a finanční 
podpory na svou individuální tréninkovou přípravu podle Přílohy k této Smlouvě jen v případě, má-li 
splněny všechny Povinnosti Hráče uvedené v čl. II. a neporušuje-li ustanovení uvedená v čl. III. a IV.  
této Smlouvy 

6. O postupu vůči Hráči v případě porušení Smlouvy rozhoduje KVG. 
7. Hráč se zavazuje rozhodnutí KVG respektovat a je srozuměn s tím, že takovéto rozhodnutí je konečné. 
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VI. 
Závěrečná ustanovení 

1. Výše finanční podpory Hráče (popř. jeho domovského klubu) je specifikována v Příloze k této Smlouvě, 
která obsahuje oznámení o zařazení Hráče do Tréninkové skupiny ČGF a bude podepsána po schválení 
rozpočtu ČGF konferencí ČGF; 

2. ČGF není povinna Hráči udávat důvody jeho případné nenominace na některou z Reprezentačních akcí; 
3. Účastníci prohlašují, že tato Smlouva byla sepsána podle jejich svobodné a vážné vůle a jako takovou ji ve 

dvou vyhotoveních podepisují. Jedno vyhotovení obdrží Hráč, druhé ČGF. Hráč výslovně prohlašuje, že 
všem ujednáním této Smlouvy rozumí a že Smlouva obsahuje taková ujednání, která jsou plně přiměřená 
jeho rozumové a volní vyspělosti odpovídající jeho věku; 

4. Pokud by se jedna nebo více částí této Smlouvy stala z jakéhokoli důvodu neplatnou, neúčinnou  
nebo nevykonatelnou nebo pokud by tato Smlouva postrádala nějakou právním předpisem požadovanou 
podstatnou náležitost, tato skutečnost v žádném případě neovlivňuje platnost, účinnost nebo 
vykonatelnost zbylých částí této Smlouvy. Bude-li třeba, smluvní strany neprodleně nahradí nebo doplní 
takovou neplatnou, neúčinnou, nevykonatelnou nebo chybějící část takovými platnými, účinnými  
a vykonatelnými ustanoveními, aby smysl této Smlouvy zůstal zachován; 

5. Jakékoli změny této Smlouvy musí být provedeny formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků. 
Účastníci výslovně sjednávají, že jiná forma je vyloučena; 

6. Znění této Smlouvy bylo schváleno výborem ČGF, a to na své schůzi dne 10. ledna 2017. 
 
 
v Praze dne 2. října 2017 
 
 
 
 
.............................................................    ........................................................... 
Hráč         za ČGF 
        Ing. Zdeněk Kodejš - prezident 
 
 
 
 
............................................................     
zákonný zástupce Hráče            


