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Program podpory profesionálních 
hráčů od roku 2022 

 
 
Sportovní úsek STK ČGF provedl revizi Programu na podporu profesionálních hráčů, který byl v platnosti od 1. ledna 
2019. Nový program bude platný od 1. ledna 2022.  
 
Sportovní úsek STK ČGF odstupuje od finanční podpory hráčů, kteří působí mezi profesionály déle než dva roky. Tito 
hráči, kteří čerpali finanční podporu od ČGF po dobu prvních dvou let, měli dostatečný časový prostor k adaptaci 
na profesionálním okruhu a zajištění financování své sportovní kariéry a získání herních příležitostí. „Starší 
profesionální hráči“, bez ohledu na jejich postavení na světovém profesionálním žebříčku (muži - Official World Golf 
Ranking; ženy - The Rolex Women's World Golf Rankings) či statutu na některé z profesionálních tour, nebudou dále 
finančně podporováni z rozpočtu ČGF, avšak mohou být podpořeni z rozpočtů resortních sportovních center (Dukla, 
Victoria VSC, Olymp apod.), pokud se taková příležitost naskytne. Pravidla podpory stanovují sama resortní centra, 
ČGF může figurovat jako poradní orgán při sestavování kritérií pro výběr hráčů. ČGF bude nadále nabízet těmto 
hráčům možnost zúčastnit se vybraných zahraničních tréninkových kempů (za standardní příspěvek), případně 
konzultace s trenérským týmem ČGF. 
 

 
Program podpory začínajících profesionálů od roku 2022 
 
ČGF bude finančně podporovat výhradně začínající profesionální hráče, kteří prošli Tréninkovým systémem ČGF, a 
to po dobu prvních dvou let. Jejich financování bude rozděleno do tří kategorií, přičemž budou zohledněny 
následující faktory: 
 

• doba působení v Tréninkovém systému ČGF  

• nejvyšší dosažené umístění na světovém amatérském žebříčku WAGR 

• plnění reprezentačních povinností v průběhu amatérské kariéry 

• chování a vystupování  
 

Po uplynutí prvního roku dojde k vyhodnocení ze strany sportovního úseku STK ČGF a k případné korekci stávající 
výše podpory do druhého roku.  
 
ČGF si vyhrazuje právo upravit podporu hráče s ohledem na dosažené výsledky v prvním roce, pracovní nasazení 
hráče a plnění povinností vůči ČGF. Ve výjimečných a odůvodněných případech může také udělit podporu hráči, 
který nesplňuje některé z níže uvedených kritérií. 
 
Nad rámec finanční podpory budou mít hráči možnost zůstat v úzkém kontaktu s realizačním týmem ČGF, který jim 
bude pomáhat s vyhodnocováním hry, tvorbou tréninkového plánu, sestavením turnajového programu, v určitých 
případech i koučinkem na vybraných turnajích. Program personální podpory připraví hlavní kouč ČGF.   
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Kategorie podpory: 
 
Pro zařazení do příslušné kategorie podpory musí hráč splňovat všechny uvedené body. 

 
1) Zlatá podpora - výše finančního příspěvku 200 000 Kč/rok 

• hráč byl členem Národních tréninkových skupin ČGF po dobu posledních tří let, z toho alespoň rok byl 
členem elitního Czech Golf Teamu 

• hráč nikdy neodmítnul reprezentovat ČR na týmových mistrovstvích Evropy (dospělí nebo U18) či světa, 
pokud k tomu neměl zdravotní důvody  

• hráč neměl během své amatérské kariéry žádné významné kázeňské prohřešky 

• hráčovo nejvyšší umístění na světovém amatérském žebříčku WAGR 
o muži – umístění do 100. místa 
o ženy – umístění do 50. místa 

 
2) Stříbrná podpora - výše finančního příspěvku 100 000 Kč/rok 

• hráč byl členem Národních tréninkových skupin ČGF po dobu posledních tří let 

• hráč nikdy neodmítnul reprezentovat ČR na týmových mistrovstvích Evropy (dospělí nebo U18) či světa, 
pokud k tomu neměl zdravotní důvody  

• hráč neměl během své amatérské kariéry žádné významné kázeňské prohřešky 

• hráčovo nejvyšší umístění na světovém amatérském žebříčku WAGR 
o muži – umístění do 200. místa 
o ženy – umístění do 100. místa 

 
3) Bronzová podpora - výše finančního příspěvku 50 000 Kč/rok 

• hráč byl členem Národních tréninkových skupin ČGF po dobu posledních tří let 

• hráč nikdy neodmítnul reprezentovat ČR na týmových mistrovstvích Evropy (dospělí nebo U18) či světa, 
pokud k tomu neměl zdravotní důvody  

• hráč neměl během své amatérské kariéry žádné významné kázeňské prohřešky 

• podpora hráče byla individuálně schválena sportovním úsekem STK 

 
 
Plnění ze strany podporovaných hráčů  
 
Zařazením do Programu podpory profesionálních hráčů se její členové vědomě zavazují k následujícím plněním, 
nebudou-li tato v časové kolizi s jejich tréninkovými a turnajovými plány a budou-li k nim včas vyzváni ze strany 
ČGF: 

 

• věnovat minimálně jeden den ročně partnerům ČGF při tzv. Dnu s reprezentací či podobné akci; 

• věnovat minimálně dva dny ročně mladým hráčům v Regionálních tréninkových výběrech ČGF; 

• být minimálně jednou ročně k dispozici ke hře s partnery ČGF; 
• účastnit se tiskových konferencí a dalších promo akcí ČGF včetně Večera českého golfu; 
• aktivně spolupracovat s osobami ČGF odpovědnými za média, přispívat osobními komentáři a obrazovým 

materiálem a podporovat tak rozvoj golfu v České republice; 
• pravidelně zmiňovat podporu ČGF ve svých tiskových a jiných veřejných vystoupeních včetně sociálních sítí; 
• nosit logo ČGF na svém bagu či na viditelném místě svého oblečení podle dohody s ČGF. 

 
Přijetím podpory si členové programu uvědomují i svůj morální závazek vůči ČGF, resp. svým následovníkům. 
Budou-li ve svých hráčských kariérách úspěšní, nebudou váhat podle svých možností finančně přispívat do tzv. 
Hráčského fondu ČGF a rovněž se podle aktuálních potřeb osobně angažovat v TS ČGF. Z Hráčského fondu ČGF bude 
spolufinancována podpora dalších začínajících profesionálních hráčů v příštích letech. 
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Mimořádná finanční podpora 
 
ČGF uhradí členům Programu podpory profesionálních hráčů 50 % startovného do kvalifikační školy na jednu z 
uvedených profesionálních tour.  

• European Tour (DP World Tour) 

• Challenge Tour 

• Korn Ferry Tour 

• Ladies PGA Tour 

• Ladies European Tour 

• Symetra Tour 
 
 

Způsob podání žádosti 
 
Žádní hráči nebudou finančně podpořeni automaticky. Každý zájemce o podporu, který bude splňovat výše uvedená 
kritéria, musí poslat oficiální žádost na email czechteams@cgf.cz. Součástí této žádosti bude i předběžný turnajový 
plán prvního roku a stanovené cíle na toto období. ČGF žádost vyhodnotí a rozhodne, zda a na jakou kategorii 
podpory (zlatá, stříbrná, bronzová) má hráč nárok. Následně bude podepsána jednoduchá dohoda mezi hráčem a 
ČGF zahrnující oboustranné plnění. 
 
Standardně je potřeba žádat o podporu s předstihem. Podpora je vždy koncipována od 1.1. do 31.12. konkrétního 
roku.  
 
 

Proces financování a vyúčtování 
 
Způsob a pravidla čerpání finanční podpory: 

• fakturace hráče vůči ČGF 

• pouze náklady minulé 

• jedna faktura na celou částku nebo více faktur v průběhu roku 

• nejzazší termín fakturace - 15. prosince 

• elektronický způsob zasílání 
 
Požadované přílohy faktur: 

• rozpis položek 

• kopie dokladů 
 
Uznatelné náklady: 

• startovné na turnajích 

• cestovní náklady, náklady na ubytování 

• služby trenérů a ostatních spolupracujících odborníků 

• ostatní náklady související s přípravou – vstupy na cvičné plochy, hřiště, fitness a další zařízení  
 
Finanční prostředky nelze čerpat na nákup vybavení! 
 
 

 
 
V Praze dne 7. prosince 2021 

Petr Šavrda 
sportovní ředitel ČGF 
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