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Zápis z Přípravné konference 
České golfové federace 2021 

 

Datum; místo konání:   pátek 22. října 2021; konferenční sál klubovny Beroun GC 
Začátek; konec:    14,00 hod.; 18,06 hod. 
Účastníci:    viz prezenční listina 
 

1. Zahájení 

Přípravnou konferenci zahájil a řídil generální sekretář ČGF Aleš Libecajt. Na úvod předal slovo Vojtěchu Matějčkovi, 
prezidentu hostitelského Beroun GC, který přivítal všechny účastníky, zdůraznil, že pro jeho klub je velkou ctí hostit 
první akci po červencových volbách výboru ČGF, a popřál delegátům hodně klidu, pohody a úspěchů. Aleš Libecajt 
následně představil všechny zúčastněné členy výboru ČGF s výjimkou omluveného Michala Ruláka a také všechny 
přítomné pracovníky sekretariátu ČGF. Uvedl, že program přípravné konference byl předem doplněn o dva body  
- o Reorganizaci regionální uspořádání ČGF a návrh novely Stanov a Jednacího řádu ČGF, který předložil prezident  
GC Stará Boleslav Vladimír Bouček. 
 

2. Vize prezidenta ČGF – 100 dnů ve funkci 

Vratislav Janda neskrýval radost z velké účasti delegátů a připsal ji zdravé mobilizaci golfového prostředí po volbách 
nového vedení ČGF v červenci t.r. Uvedl, že první týdny ve funkci prezidenta ČGF věnoval seznámení se s profesionálním 
týmem sekretariátu ČGF a studiu smluv. Jako své hlavní cíle v roli šéfa českého golfu uvedl získávání dodatečných 
finančních prostředků do rozpočtu ČGF; zlepšení obrazu golfu v české veřejnosti; sjednocení golfového prostředí, tzn. 
užší spolupráci ČGF s PGA C a Asociací golfových hřišť. Čtvrtým cílem Vratislava Jandy je příprava změny Stanov ČGF.  
 
Pokud jde o získávání dodatečných finančních zdrojů pro český golf, Vratislav Janda zmínil řadu jednání, která 
v poslední době uskutečnil – mj. s vedením ČUS, ČOV, NSA, ministerstev zemědělství, životního prostředí a zdravotnictví 
ČR aj. Uvedl, že jako nejperspektivnější pro podporu golfu do budoucna se jeví tzv. „zelené dotace“ spojené se 
snižováním ekologické zátěže (hnojiva, pesticidy, vodní zdroje, emise CO2). Výbor ČGF připravuje spolupráci 
s profesionální agenturou k získávání těchto dotací. Přínos z této spolupráce bude mít nejen ČGF, ale především 
majitelé a provozovatelé hřišť. 
 
S cílem zlepšit obraz golfu v české veřejnosti výbor ČGF diskutuje o vypracování komplexní studie o úloze golfu ve 
společnosti. Akcentovány by měly být hlavně podpora veřejného zdraví, ekologie, udržitelného rozvoje a charity. 
S viceprezidentem ČGF Jurajem Wernerem panuje shoda na nutnosti profesionalizovat marketingové a PR aktivity ČGF 
v co nejkratší době, uvedl Vratislav Janda.  
 
Jako svou prioritu č. 1 v nadcházejícím období Vratislav Janda označil získávání nových silných partnerů. K těm, které 
ČGF už má. Souvisí to se zajištěním nových finančních zdrojů pro český golf. Vratislav Janda potvrdil, že chce aktivně 
rozvíjet spolupráci s PGA C a Asociací golfových hřišť. Zlepšit komunikaci se členskými subjekty ČGF. Vy musíte přesně 
vědět, co děláme. My naopak musíme získávat vaše podněty, řekl. Na závěr potvrdil, že český golf – v širším kontextu 
ekonomického vývoje v ČR a Evropě – čeká velmi těžké období, které bude lze zvládnout, jen když všichni v golfovém 
byznysu potáhnou za jeden provaz.  
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3. Informace o hospodaření ČGF v roce 2021 

Hospodářka ČGF Maria Stilerová informovala o plnění rozpočtu ČGF v roce 2021, který byl v červenci t.r. schválen  
se schodkem 3,5 mil. Kč. Vinou koronavirových restrikcí a vynucených úspor zejména v Tréninkovém systému ČGF  
a v nákladech spojených s reprezentací ČR, je konečná bilance roku 2021 očekávána jako přebytková ve výši zhruba  
1,7 mil. Kč. 
 

4. Rámcové projednání přípravy rozpočtu ČGF v roce 2022 – výdaje z vlastních zdrojů 

Maria Stilerová zdůraznila, že při přípravě rozpočtu ČGF na rok 2022 se výbor ČGF v první fázi chová konzervativně na 
straně příjmů a maximalisticky na straně výdajů. Jeho úkolem a odpovědností je v dalších krocích obě strany rozpočtu 
k sobě maximálně přiblížit. V první fázi příprav jsou příjmy ČGF v roce 2022 očekávány ve výši 42,433 mil. Kč, výdaje  
ve výši 47,656 mil. Kč, tzn. deficit ve výši 5,223 mil. Kč. Tato ztráta by podle Marie Stilerové měla být kryta úsporami 
minulých let, které činí zhruba 16 mil. Kč. 
 
V diskusi k návrhu rozpočtu ČGF na rok 2022 kriticky vystoupili Jiří Novosad, Roman Piskač, Petr Vaculčiak, Jan 
Hovězák, Marek Pakosta, Luděk Keltyčka, Miloš Vajner, Jan Kastner a další. Shrnuto: delegáti ve většině případů 
postrádají střednědobé až dlouhodobé vize, kam chce ČGF směřovat, a s nimi související podrobnější rozklad 
plánovaných výdajů. Roman Piskač avizoval předložení vlastního návrhu rozpočtu ČGF na rok 2022, kterému bude 
předcházet návštěva sekretariátu ČGF a seznámení se s ekonomickými daty ČGF. 
 

4a.  Návrh novely Stanov a Jednacího řádu ČGF 

Vladimír Bouček jako předkladatel uvedl, že motivací k předložení novely Stanov a Jednacího řádu ČGF je odstranění 
chyb a nepřesností včetně formulačních, které byly v posledních několika letech odhaleny. Viceprezident ČGF Karel 
Čelikovský potvrdil, že tímto krokem byly splněny procesní náležitosti, aby o této zejména technické novele Stanov  
a Jednacího řádu ČGF mohlo být hlasováno při Konferenci ČGF na jaře 2022.  
 
V souvislosti s možnou budoucí novelou Stanov ČGF vystoupil prezident GC Zlonín Ondřej Vrabec s prezentací „Kluby  
a podmínky pro splnění“. Cílem jeho vystoupení bylo iniciovat změnu Stanov ČGF v článku II., který definuje podmínky 
pro udělení statusu Klub. GC Zlonín má aktuálně status Přidruženého klubu, ale podle slov svého prezidenta dělá pro 
rozvoj golfu hodně včetně pravidelného startu v soutěžích družstev ČGF. Karel Čelikovský potvrdil, že výbor ČGF  
a následně Právní komise ČGF se budou podnětem GC Zlonín oficiálně zabývat a že o něm bude lze hlasovat při 
Konferenci ČGF na jaře 2022. 
 

5. Obecná diskuse 

5.1 Elektronická členská karta ČGF. Aleš Libecajt uvedl, že elektronická členská karta ČGF je od letošního roku součástí 
mobilní aplikace ČGF a Teetime a že její zavedení nevyvolalo žádné negativní ohlasy. Připomněl, že až polovina dříve 
vyráběných plastových členských karet ČGF končila v klubech, aniž by si je členové vyzvedli. Proto od roku 2022 ČGF 
počítá s tím, že plastové členské karty budou vydávány v minimálním množství a jen na vyžádání klubů v odůvodněných 
případech, např. pro jejich nové členy. 
 
K tématu vystoupili Pavel Zeman, Jan Hovězák, Miloš Vajner, Marcela Chrpová a další. Převládl názor, že každý člen 
klubu by měl mít nárok na jednu plastovou členskou kartu ČGF za život. Všechna následující vydání těchto karet by 
už měla být ze strany ČGF zpoplatněna. 
 
5.2 Technický server ČGF. Aleš Libecajt uvedl, že dvě smlouvy ČGF, resp. CGC s TeeTime SE (privátní cloud; rozvoj 
aplikace) vyprší 20. prosince 2021, resp. 28. února 2022. Připravuje se jedna společná smlouva na období let 2022 až 
2025. Současná aplikace bude přepsána do modernějšího databázového jazyka. Kromě úspor by synergickým efektem 
mělo být odstranění některých trvalých či skrytých programátorských chyb. V rozvoji aplikace v roce 2022 se počítá 
např. s vytvořením Osobní stránky golfisty (pod logovaným přístupem) či Elektronické skórekarty, která prostřednictvím 
Mobilní aplikace ČGF umožní vkládání uhraných jamkových výsledků hráči během hry, a tudíž zajištění dat pro online 
scoring. Do konce roku 2021 výbor ČGF rozhodne o vypsání výběrového/poptávkového řízení na případného nového 
poskytovatele IT služeb pro ČGF od roku 2026. 
 
K tématu vystoupili Miloslav Bouček, Jiří Novosad, Lenka Krausová Karelová, Karel Masopust, Daniel Ebermann, Jan 
Kastner, Ivan Solfronk, Ondřej Vrabec, Martin Kopčák, Radek Běláč a další. Za výbor ČGF Jiří Strnad, Karel Čelikovský 
a Aleš Libecajt. Některé z komentářů byly velmi kritické na adresu výboru ČGF a jeho rozhodnutí pokračovat ve 
spolupráci se společností TeeTime SE minimálně do roku 2025, jiné byly konstruktivní a dotazovaly se, zda v ČR 
vůbec existují potenciální poskytovatelé obdobných a velmi specifických IT služeb a zda by přechod k nim znamenal 
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pro ČGF nějakou úsporu. Zazněly informace o IT řešeních v Evropě, zejména ve vyspělých golfových zemích, jako je 
Německo, Anglie či Skandinávie. Z těchto srovnání ČGF a její Technický server nevycházejí vůbec špatně. Diskuse 
vyústila v návrh zřídit i v tomto případě pracovní skupinu, jejímž úkolem bude zejména příprava kvalitních podkladů 
pro výběrové/poptávkové řízení na nového poskytovatele IT služeb pro ČGF od roku 2026. 
 
5.3 Večer českého golfu 2021. Aleš Libecajt informoval delegáty, že 26. ročník Večera českého golfu se uskuteční 18. 
prosince 2021 od 18 hod. ve Slovanském domě v Praze. Přímý přenos bude vysílat televizní stanice Golf Channel.  
 
5.4 Olympijské festivaly 2021. Předseda Komise pro marketing a media ČGF Juraj Werner se ve své prezentaci věnoval 
olympijským festivalům v Brně a Praze konaným v souvislosti s LOH 2020 v japonském Tokiu. Zdůraznil, že golf byl 
pátým nejnavštěvovanějším sportem, když si svůj první drajv vyzkoušelo víc než 11 tisíc dětí a dospělých. V další části 
hovořil o roli ČGF v získávání nových golfistů, tj. o projektech Se školou na golf, Bav se golfem a dalších. Na závěr Juraj 
Werner uvedl aktuální statistická data českého golfu, z nich vyplývá, že spíš než s náborem nových členů se členské 
subjekty ČGF potýkají s potížemi si své členy dlouhodobě udržet.  
 
K tématu vystoupili Michal Vlček, Martin Kopčák a další. Podle jejich názoru ČGF nedává do marketingu dostatek 
finančních prostředků a zaměřuje se víc na centrální než na lokální náborové akce, které spíš mohou nové hráče 
získat. 
 
5.5 Reorganizace regionálního uspořádání ČGF. Aleš Libecajt potvrdil, že se výbor ČGF tímto vážným tématem zabývá 
několik posledních let. Např. v nejnižších ligových soutěžích družstev mužů a žen byly už před třemi roky zřízeny skupiny 
A, B, C a D, aby se vyrovnaly počty týmů a pokud možno i jejich kvalita. Výbor ČGF se domnívá, řekl Aleš Libecajt, že 
řešení spadá hlavně do gesce STK. Ta nyní dostala za úkol, aby na příští přípravné konferenci ČGF na podzim 2022 
představila nový model regionálního uspořádání českého golfu.    
 

6. Závěr 

Po čtyřech hodinách jednání Vratislav Janda přípravnou konferenci ČGF ukončil. Poděkoval delegátům za cenné 
podněty pro práci výboru ČGF. Vyjádřil přání, aby pracovní skupiny, které po konferenci vzniknou, co nejvíc využívaly 
moderní online technologie, aby mohly své návrhy výboru ČGF předložit co nejdříve. 
 
 

• Příloha – prezentace k bodům 3, 4, 4a, 5 

 
 
 
 
v Berouně dne 22. října 2021 
 
 
 
 
 
zapsal: Luboš Klikar správnost a úplnost ověřil: Aleš Libecajt 
 technický ředitel ČGF  řídící konference 


