
Směrnice ČGF č. 1/2020 
Podle čl. V., odst. 9 stanov ČGF konference ČGF vydává tuto  

Směrnici pro sestavení rozpočtu ČGF 
 
 
Stanovy ČGF ukládají výboru ČGF předkládat řádné konferenci ČGF ke schválení návrh rozpočtu pro kalendářní 
rok. Konference ČGF vydává tuto Směrnici ČGF č. 1/2020 upřesňující pravidla pro tvorbu rozpočtu ČGF: 
 

Článek I. 
Zásady členění rozpočtu ČGF 

Rozpočet ČGF je sestavován v souladu s ustanoveními Vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých 
hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, v platném znění. 

 
Základním členěním rozpočtu je rozdělení na příjmy a výdaje (náklady). Zdroji příjmů jsou: 

a) „Vlastní zdroje“, kterými jsou zejména příspěvky členských subjektů, příjmy z organizace sportovních 
akcí, příjmy ze smluvní a hospodářské činnosti a obecné dary.    

b) „Vázané zdroje“, kterými jsou zejména dotace ze státního rozpočtu, příjmy od mezinárodních 
golfových orgánů a jiné vázané příjmy, např. cílené dary.   
 

Článek II. 
Možnosti využití zdrojů 

Vlastní zdroje mohou být použity výhradně na krytí potřeb ČGF (čl. V., odst. 3., písmeno g) a čl. XIII, odst. 3. 
stanov ČGF). Jiné použití je zcela vyloučeno.  
Vázané zdroje mohou být využity výlučně ke krytí těch výdajů, na které jsou zdroje určeny podmínkami, za 
kterých byly tyto zdroje ČGF poskytnuty (čl. V., odst. 3., písmeno g) stanov ČGF). Jiné využití je zcela vyloučeno.  
 

Článek III. 
Využití vlastních zdrojů 

Při přípravě a sestavování návrhu výdajových kapitol rozpočtu z vlastních zdrojů vychází výbor ČGF ze stanov 
ČGF a z preferencí financování českého golfu (čl. V., odst. 3., písmeno d) stanov ČGF). 
 

Článek IV. 
Odpovědnost za sestavení rozpočtu a jeho struktura 

a) Odpovědnost za sestavení rozpočtu má výbor ČGF (čl. VIII., odst. 1. stanov ČGF). Hospodář připravuje 
rozpočet (čl. VIII., odst. 4. stanov ČGF) z podkladů, které připravují jednotliví členové výboru ČGF a 
zaměstnanci aparátu ČGF podle své funkční nebo pracovní odpovědnosti. 

b) Návrhy na výdaje z vlastních zdrojů mohou též podávat členské subjekty ČGF zejména před či během 
rámcového projednávání přípravy rozpočtu na příští rok na přípravné konferenci ČGF. Návrhy se 
podávají písemnou formou s odůvodněním k rukám generálního sekretáře ČGF. 

c) Rozpočet musí být strukturován tak, aby bylo zřejmé, které výdaje jsou kryty z vlastních a které 
z vázaných zdrojů. 

d) Výbor ČGF předkládá návrh rozpočtu ke schválení řádné konferenci ČGF (čl. V., odst. 3., písmeno g) 
stanov ČGF). 

 
Tato Směrnice ČGF byla přijata konferencí ČGF dne 27. června 2020 a nabývá účinnosti okamžikem publikování 
na internetových stránkách ČGF. 
 
 
V Praze dne 27. června 2020 Ing. Zdeněk Kodejš 
 prezident ČGF 


