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Cíle Motivačního programu ČGF 
 

Hlavním cílem Motivačního programu ČGF od roku 2017 je zapojení co největšího počtu klubů ČGF do 
pravidelné a systematické práce s mládeží a vybudování nové sítě silných golfových center v ČR pro práci 
s mladými talenty. Synergickým efektem při naplňování tohoto programu bude zastavení poklesu počtu 
chlapců a dívek do 18 let, kteří se v ČR věnují golfu jako svému hlavnímu sportu, i příliv nových talentů  
do Tréninkového systému ČGF a Reprezentace ČR.  
 

Adresáti Motivačního programu ČGF  
 

Do Motivačního programu ČGF od roku 2017 může vstoupit každý členský subjekt ČGF, který pracuje 
s mládeží do 18 let, který nejpozději do 10. listopadu každého kalendářního roku vyplní standardizovaný 
dotazník a který se následně podrobí kontrole. Přehled všech dokumentů vyžadovaných ke kontrole ze 
strany ČGF je uveden v dotazníku (viz odkaz Checklist na titulní straně). 
 

Finanční podpora z Motivačního programu ČGF  
ve zkušebním roce 2017 

 

Po vyhodnocení všech obdržených dotazníků a provedení kontrol bude zveřejněno aktuální Roční pořadí 
klubů ČGF podle počtu získaných bodů. Nejúspěšnější kluby budou rozděleny do pěti čtyřčlenných skupin. 
První skupinu tvoří kluby na 1. až 4. místě, druhou skupinu kluby na 5. až 8. místě, třetí skupinu kluby na 9. 
až 12. místě, čtvrtou skupinu kluby na 13. až 16. místě, pátou skupinu kluby na 17. až 20. místě.  
 
V rozpočtu ČGF na rok 2017 je pro první rok fungování motivačního programu navržena částka ve výši 1,8 
mil. Kč, která bude rozdělena mezi 20 nejlepších klubů podle následující tabulky: 
 
Roční pořadí  Procentuální podíl  Příspěvek pro každý  Příspěvek pro skupinu  
klubů ČGF  z celkové částky na skupinu klub ve skupině   klubů celkem 
1.-4.   28%    126.000 Kč   504.000 Kč 
5.-8.   24%    108.000 Kč   432.000 Kč 
9.-12.   20%    90.000 Kč   360.000 Kč 
13.-16.   16%    72.000 Kč   288.000 Kč 
17.-20.   12%    54.000 Kč   216.000 Kč 
Celkem   100%        1.800.000 Kč 
 
Pro případ využití finančních prostředků z daru od Českého olympijského výboru pro výplatu finančních 
příspěvků podle tohoto motivačního programu musí být finanční podpora použita v souladu s „Pravidly  
pro čerpání finančních příspěvků z prostředků darovaných Českému olympijskému výboru ze strany 
loterijních společností“ (s výjimkou zřízení samostatného účtu pro finanční příspěvek) a nesmí být použita 
k jiným účelům. 
V dalších letech fungování Motivačního programu ČGF lze předpokládat, že se bude snižovat počet klubů, 
kterým bude finanční příspěvek poskytován. 
 
v Praze dne 14. března 2017 

 
Zdeněk Kodejš 
prezident České golfové federace 


