
Rozhodnutí výboru R 5 – 51/2017 
o loginech pro technický server České golfové federace od roku 2017 

Pro přístup do technického serveru ČGF (server.cgf.cz) je potřeba mít přidělený login. Loginy přiděluje ČGF 
na základě žádosti oprávněného zástupce daného členského subjektu (v první instanci prezident, později i 
jiné pověřené osoby jako sekretář nebo STKář) nebo promotéra. Kromě těchto subjektů jsou vydávány navíc 
centrální loginy pod hlavičkou ČGF, a to zejména pro členy výboru, sekretariátu, členy STK a rozhodčí 
federačních turnajů. 

Případné loginy pro zástupce provozovatele golfových hřišť (rezorty), zejména s ohledem na průběžnou 
turnajovou agendu, jsou zprostředkovány prostřednictvím Odpovědného subjektu (vzájemně 
odsouhlaseného členského subjektu ČGF) pro dané hřiště. V případě dohody s Odpovědným subjektem 
může o další loginy žádat také zástupce hřiště (např. manager nebo vedoucí recepce). 

Zrušení stávajících loginů (např. Při změně funkcionáře nebo odchodu pracovníka) se děje také na konkrétní 
pokyn příslušné oprávněné osoby. Odpovědnost za včasné zrušení loginů nese příslušný členský subjekt 
nebo promotér. 

Loginy jsou vázány na konkrétní subjekt a konkrétní osobu. Generické loginy typu „golf“, „recepce“, 
„maršál“ nebo „rozhodčí“ nejsou a nebudou vydávány. Cílem je přehled nad tím, kdo a jak do systému 
vstupuje a možnost dohledání konkrétní odpovědné osoby v případě sporného nebo neoprávněného zásahu. 
Postoupení přístupových údajů jiné osobě není dovoleno. Pokud se prokáže, že přístup pod určitým loginem 
realizovala jiná osoba, než pro kterou byl vydán, může být tento login bez náhrady zrušen. 

V žádosti o login je potřeba uvést následující údaje: 

 Jméno a příjmení 

 Registrační nebo rodné číslo 

 Email k zaslání loginu (ideálně osobní email, ze kterého tak následně lze např. požádat o reset hesla) 

 Požadované nastavení práv 

 
Možné nastavení práv je v zásadě následující (vždy od nejširšího oprávnění k nejomezenějšímu): 

 Klubová agenda 

◦ Všechna práva (členská agenda, hendikepová agenda, kontakty a další nastavení) 

◦ Členská a hendikepová agenda (členská agenda, hendikepová agenda)  

◦ Členská agenda (členská agenda)  

◦ Náhled (náhled členské agendy bez možnosti operací) 

 Turnajová agenda 

◦ Všechna práva (zakládání, rušení a další libovolná správa) 

◦ Správa existujících turnajů (změny propozic, práce s přílohami, zadávání výsledků) 

◦ Zadávání výsledků (pouze zadávání výsledků) 

Konkrétní oprávnění je případně možno dále přizpůsobit (rozšířit, zúžit) nebo do budoucna obohatit o nově 
dodané funkcionality serveru. 

Stávající heslo nelze nijak zjistit. Při ztrátě či zapomenutí hesla je jedinou možností jeho tvrdý reset, ať už 
prostřednictvím ČGF nebo Hotline. Takovou žádost může podat opět příslušná oprávněná osoba, nebo sám 
uživatel, pokud tak učiní prostřednictvím emailu, na který byl zaslán původní login. 

 

  

V Praze dne 10. ledna 2017 Zdeněk Kodejš, prezident ČGF 


