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Zápis z Přípravné konference ČGF 2017  
Svachova Lhotka, pátek 20. října 2017 

 
Přítomni za výbor ČGF: Zdeněk Kodejš, Vladimír Bouček, Juraj Werner, Maria Stilerová, Aleš Libecajt,  
Michal Rulák, Dominik Maršík, Jiří Strnad 
 
Přítomní delegáti a hosté: viz přiložená prezenční listina 

 

 Zahájení a úvodní slovo prezidenta ČGF 
Původně svolanou mimořádnou konferenci ČGF zahájil ve 14,15 hod. Zdeněk Kodejš. Poděkoval GC Český 
Krumlov jako hostiteli konference a doprovodného turnaje prezidentů a jmenovitě prezidentu tohoto 
jihočeského klubu Janu Bürgerovi, který se bohužel kvůli zahraniční pracovní cestě do Číny jednání 
konference nemohl osobně zúčastnit. Dále oznámil, že kvůli nedostatečnému počtu delegátů s rozhodným 
hlasem mimořádná konference ČGF není usnášeníschopná: na Svachovu Lhotku přijelo jen 60 delegátů, 
z toho 51 delegátů s hlasem rozhodným. Z navrženého programu konference tudíž už na samém začátku 
vypadly body č. 2 Volba mandátové a návrhové komise; č. 3 Volba pracovního předsednictva; č. 4 Schválení 
programu konference; č. 11 Volba volební komise; č. 12 Volba členů Kontrolní komise ČGF a č. 14 Usnesení. 
„Mimořádná konference ČGF se mění v konferenci přípravnou,“ uvedl Zdeněk Kodejš. „Podáme vám 
podrobné informace o tom, co vedení ČGF udělalo v tomto roce, v jakém stavu jsou naše hlavní projekty  
a budeme pozorně naslouchat vašim tipům, radám a dobrým nápadům.“ 

 
Ve 14,22 hod. se řízení přípravné konference ČGF ujal viceprezident ČGF Vladimír Bouček. 

 

 Zpráva o činnosti výboru ČGF v roce 2017 a o plnění usnesení Volební konference ČGF 2017 
Zprávu přednesl Zdeněk Kodejš. Uvedl, že výbor ČGF se v tomto roce sešel osmkrát a zabýval se čtyřmi 
hlavními pracovními tématy: obsazením pozice generálního sekretáře ČGF, uspořádáním prvního turnaje 
LETAS v roli promotéra, tvorbou nových webových stránek ČGF a zlepšováním image golfu, což úzce 
souvisí s náborem nových členů ČGF.  
 
Zdeněk Kodejš zdůraznil, že během roku 2017 se projevily vážné potíže s financováním golfu, což mj. 
potvrdilo, že MŠMT ČR financování sportu naprosto nezvládá. Podrobné informace o finančních dotacích 
pro ČGF v roce 2017 v další části jednání doplnila hospodářka ČGF Maria Stilerová. Od 1. listopadu 2017 se 
generálním sekretářem ČGF stává člen výboru a předseda STK ČGF Aleš Libecajt. Řízení STK ČGF bude ke 
stejnému datu převedeno do gesce generálního sekretáře. Uspořádat turnaj LETAS na Casa Sereně bylo 
podle Zdeňka Kodejše dobré rozhodnutí a ČGF jako promotér bude v této aktivitě pokračovat i v roce 2018. 
Reakce hráček a vedení LETAS byly navzdory požáru v garáži klubovny a následnému zrušení finálového kola 
pozitivní. V turnaji se navíc dařilo i českým hráčkám, když šest z 26 jich prošlo cutem a na děleném 7. místě 
ve svém prvním profesionálním vystoupení skončila Karolína Vlčková. Díky zapojení se do tzv. Player 
Exchange Programme ČGF zajistila hrací karty českým profesionálním a amatérským hráčkám v několika 
dalších turnajích LETAS v sezóně 2017 (Švýcarsko, Švédsko, Finsko, Anglie, Španělsko). Tvorba nových 
webových stránek ČGF je téma prezentace, kterou si připravil člen výboru ČGF Jiří Strnad. Zdeněk Kodejš 
však už dopředu ocenil mimořádné nasazení Jiřího Strnada, projektového manažera ČGF Tomáše Přikryla  
a dalších členů pracovní skupiny při plnění tohoto úkolu. Propagace golfu a získávání nových hráčů je podle 
Zdeňka Kodejše trvalý a dlouhodobý úkol. V roce 2017 se ČGF, TeeTime a Asociace majitelů golfových hřišť  
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dohodly na dalším rozvíjení náborového projektu s názvem Bav se golfem. Pod vedením viceprezidenta  
ČGF Juraje Wernera od jara 2017 kvalitně pracuje Mediální komise ČGF, která klade důraz na pozitivní 
obraz golfu v moderních mediích a na sociálních sítích.  

 
V další části zprávy se Zdeněk Kodejš věnoval plnění úkolů, které výboru ČGF uložila Volební konference 
ČGF na jaře 2017. Pokud jde o ochrannou známku „Banka českého golfu“, uvedl, že ČGF i Raiffeisenbank 
mají trvalý a seriózní zájem spolupracovat, a tudíž není důvod vztahy mezi oběma subjekty hrotit 
případným sporem o ochrannou známku. Otevřená pracovní skupina, která se měla zabývat změnou 
Stanov ČGF s ohledem na tzv. virtuální kluby, byla v roce 2017 zřízena a uskutečnila tři jednání. Závěr, 
k němuž dospěla, je, že zásahy do stanov ČGF by byly spíše kontraproduktivní a s největší pravděpodobností 
by vedly k dalšímu úbytku členů ČGF. Obecným zájmem přitom je tzv. virtuální kluby vést ke sportovní 
činnosti, popř. k budování vlastního golfového zařízení. Návrh změn ve Volebním řádu ČGF je připraven  
na tuto konferenci, čímž výbor ČGF splnil další úkol z jara tohoto roku. Přípravnou konferenci v roce 2017 
výbor ČGF rovněž svolal jako Mimořádnou, a to k volbě členů Kontrolní komise ČGF. Do Svachovy Lhotky 
bohužel nepřijel dostatečný počet delegátů Klubů s rozhodným hlasem, takže k volbě Kontrolní komise ČGF 
bude možné přistoupit až na řádné konferenci ČGF v březnu roku 2018.  
 
Nejbližší budoucnost ČGF podle Zdeňka Kodejše:  
 

o zásahem do takřka všech činností ČGF od 1. května 2018 bude plnění nařízení Evropské 
Unie o ochraně osobních dat. Zdeněk Kodejš potvrdil, že vedení ČGF jedná s právníky  
o všech nutných krocích v tomto směru a že bude své členské subjekty včas informovat; 

o uskuteční se druhý turnaj ze série LETAS; 
o hlavním koučem Tréninkového systému ČGF se stane zkušený švédský profesionál  

Staffan Johansson, který bude v roce 2018 trvale žít v Praze a bude tudíž dostupný  
pro elitní české hráče; 

o tým regionálních koučů ČGF posílí bývalý vynikající profesionální hráč Marek Nový; 
o velkou výzvou bude další rozvoj projektu Bav se golfem, který si klade za cíl ukázat golf 

jako příjemný, zajímavý a hlavně dostupný sport nebo volnočasovou aktivitu; 
o pokračovat bude projekt Certifikace českých hřišť ve spolupráci s agenturou Czech 

Tourism a společností TeeTime jako významný marketingový nástroj na podporu 
golfového incomingu (www.czechgolfadvisor.cz). 

 

 Informace o financování sportu ze strany státu a dopady na golf 
Maria Stilerová delegáty konference seznámila s aktuální situací okolo dotací MŠMT pro golf. Dotace 
v Programu I a II byly z MŠMT poslány včas a v očekávané výši. Program V, v němž ČGF měla dostat zhruba 
15 mil. Kč, byl během roku ze známých důvodů zrušen a vypsán znovu. V tomto programu ČGF nakonec 
získala o 3,8 mil. Kč víc, takže výbor ČGF následně přijal rozhodnutí, že klubům vrátí startovné do soutěží 
družstev mužů a žen v sezóně 2017. Tímto opatřením se do klubů vrátí částka ve výši 3,2 mil. Kč! 
Problematický je hlavně Program IV, zdůraznila Maria Stilerová. I tento program byl totiž během roku 2017 
zrušen a byl vypsán nový, který je určen pro pobočné spolky (ČGF je vůbec nemá!) a který má i zbrusu nové 
podmínky (mj. dotace už nikoli pro subjekty s dlouhodobým pronájmem golfových zařízení, ale jen pro 
subjekty s golfovým zařízením ve vlastním majetku). V Programu VIII český golf získal 4,235 tis. Kč. Tyto 
peníze šly přímo na kluby, které si podaly žádosti. V Programu VII, který je určen na podporu sportu 
hendikepovaných, CZDGA získala v roce 2017 dotaci na své aktivity ve výši 5,5 mil. Kč.  
 

http://www.czechgolfadvisor.cz/
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Pokud jde o dotační příjmy ČGF z ČOV, ještě v příštích dvou letech ČGF bude moci podporovat juniorský 
golf, TCM, Motivační program pro kluby pracující s mládeží a projekt Se školou na golf z výtěžku z loterií ve 
výši zhruba 4 mil. Kč. ČGF dále od ČOV letos získala dotaci ve výši 100.000 Kč na olympijskou přípravu na rok 
2020 pro profesionála Filipa Mrůzka a 85.000 Kč jako příspěvek na uspořádání 5. ročníku European Olympic 
Hopes Trophy na Kaskádě. „Rozpočet na rok 2018 je pro nás co do výše dotací z MŠMT stále velká 
neznámá,“ uzavřela Maria Stilerová, „rozhodovat mohou i současné parlamentní volby, po nichž možná 
vznikne nový úřad pro sport…“ 
 

 Zpráva sportovního úseku o výsledcích v roce 2017 
Sportovní ředitel ČGF Luboš Klikar delegáty a hosty konference seznámil s úspěchy i propadáky právě 
končící golfové sezóny 2017. Jeho prezentace s názvem Golf 2017 tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu. 
 

 Směřování ČGF v roce 2018 
Zdeněk Kodejš shrnul priority ČGF v roce 2018 takto: spustit nový web ČGF, uspořádat druhý turnaj LETAS, 
zaměřit se na kvalitní vzdělávání profesionálních koučů a na využití zkušeností nového hlavního kouče ČGF 
Staffana Johanssona při modernizaci Tréninkového systému ČGF, pokračovat v projektech Bav se golfem  
a Se školou na golf, zvolit fungující Kontrolní komisi ČGF, pomáhat golfovému incomingu prostřednictvím 
Czech Golf Advisoru a aktivně se zapojovat do mezinárodního golfového dění.  

 

 Projednání návrhu na změny ve Volebním řádu ČGF 
Vladimír Bouček vysvětlil důvody pro přijetí navrhovaných změn ve Volebním řádu ČGF, které delegáti 
dostali písemně předem. Tyto změny zahrnují zcela nová ustanovení (např. čl. 4 či 9), formulační zpřesnění 
či zásahy zvyšující přehlednost tohoto dokumentu. O Volebním řádu ČGF se nicméně bude moci hlasovat až 
na jarní konferenci ČGF v roce 2018 v Praze. 

 

 Diskuse k tématu virtuálních klubů ČGF 
Člen otevřené pracovní skupiny Jiří Novosad přečetl následující text, který účastníci konference vzali na 
vědomí: „Pracovní skupina došla ke společnému usnesení, že v tuto chvíli nedoporučuje změnu Stanov 
ČGF ve věci vymezení Klubů a Přidružených klubů. Jakkoliv dobře míněná úprava stanov by se vždy 
negativně dotkla i některých subjektů, které se aktivně věnují rozvoji golfu. Zastáváme názor, že stanovy 
je třeba spíš zeštíhlovat než zvyšovat regulaci. Apelujeme ale na provozovatele hřišť, aby si pečlivě 
nastavili podmínky spolupráce s virtuálními kluby. Je třeba si uvědomit, že důležitá není jen cena,  
kterou za svůj produkt hřiště od virtuálního klubu inkasuje, ale také způsob, jakým virtuální klub dále 
nabízí/přeprodává produkty hřiště. Především poukazujeme na službu „doprodej hracích míst,“ přes niž 
jsou jednotlivá greenfee prodávána za zlomek ceníkové ceny a hřiště nad tímto prodejem a tvorbou ceny 
naprosto ztrácejí kontrolu.“ 

 
 Další diskuse 

V 16,00 hod. Vladimír Bouček vyhlásil 15minutovou přestávku. Po ní přípravná konference pokračovala 
třemi hlavními prezentacemi s následující diskusí. 
 
Jako první vystoupil Jiří Strnad na téma nový web ČGF. Jeho prezentace tvoří přílohu č. 2 zápisu. V diskusi 
z mnoha stran zazněla pochvala tomuto snažení ČGF i spokojenost s navrženou grafikou a funkcionalitami 
nového webu.  
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S prezentací o platformě Bav se golfem, která tvoří přílohu č. 3 zápisu, vystoupil Tomáš Přikryl. V diskusi 
hovořili mj. Marcela Jirková, Tom Charvát, Vlastimil Štefl, Jozef Cerovský, Miloš Vajner a další. Sjednocujícím 
prvkem téměř všech diskusních vystoupení byl apel, aby ČGF zpracovala jednotnou metodiku na získávání 
nových hráčů za stejnou „vstupní“ cenu v celé ČR. Do diskuse se následně zapojil Jiří Novosad s podnětnou 
prezentací s názvem „Jak změnit negativní image golfu a připravit podmínky pro růst členské základny“ 
 - viz příloha č. 4 zápisu. 
 
Závěrečnou prezentaci - o projektu Se školou na golf - přednesl znovu Tomáš Přikryl. Viz příloha č. 5 zápisu. 
Pro delegáty byla určitě zajímavá informace, že aktuálně je v ČGF registrováno už více než 5.300 dětí, což 
představuje zhruba 10 % aktuální celkové členské základny ČGF. V roce 2017 přibylo 855 registrovaných 
dětí do 18 let. Tomáš Přikryl zdůraznil, že největšímu zájmu se golf těší mezi dětmi od 9  
do 12 let, pak bohužel zájem o golf drasticky upadá. Získat teenagera je téměř nemožné, lépe řečeno se  
to vůbec nevyplatí. V diskusi na toto téma vystoupili mj. Jiří Jäger, Ondřej Vrabec, Tomáš Charvát a další. 
Poukázali na některá úskalí náborové práce s dětmi, ale projekt Se školou na golf a jeho další směřování 
vesměs podpořili. 

 

 Závěr 
Závěrečné slovo v 18:45 hod. přednesl Zdeněk Kodejš. Poděkoval delegátům a hostům za účast, za velmi 
korektní jednání a spoustu podnětných nápadů. Tomáš Charvát následně jménem všech přítomných 
poděkoval výboru ČGF za jeho intenzivní práci pro český golf v posledním období. Přípravná konference ČGF 
byla oficiálně ukončena v 18:50 hod. 
 

         

 
ve Svachově Lhotce dne 20. října 2017        
 

 
 
zapsal Luboš Klikar 
sportovní ředitel ČGF 


