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Zápis s jednání Valné hromady ČSGA ze dne 31. března 2012,  

Clarion Old Town Hotel Prague**** 

 

Účastníci: Jozífek, Žáček, Nečas, Svoboda, Císař, Budinová, Keplová, zástupci klubů se 326 hlasy 

1. Volba pracovního předsednictva: prezident, viceprezident, generální sekretář 

Hlasování: pro 325 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 1 hlas 

2. Volba mandátové návrhové komise: Maierová, Keplová 

Hlasování: pro 326 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů 

3. Volba Návrhové komise: Pospíšil, Bouček 

Hlasování: pro 309 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 17 hlasů 

4. Volba zapisovatele: Barešová 

Hlasování: pro 326 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů 

5. Schválení programu 

6. Správa o činnosti výboru ČSGA – prezident ČSGA pan Jozífek informoval: 

- že kancelář ČSGA bude plně funkční od 11. dubna 2012, omluvil se za komunikaci a 

zdůraznil, že veškeré informační kanály povedou přes kancelář, 

- Sezóna 2011 – za sezónu se utratilo více peněz, než bylo původně v rozpočtu - dáno 

výrazně vyššími investicemi do veškerých zahraničních výjezdů a to následovně: 

Sgaravatti Trophy žen v Paříži ME ESGA – hrazeno úplně vše – cesta, ubytování, fee. 

Podíl ženské reprezentace je nižší než mužské – bude se tedy hledat model, jak rozšířit 

výjezd žen mimo SGTR, snad se povede ČR-AUT, odezva není negativní, bude se řešit 

dle finančních možností ČSGA, mohlo by se nastartovat od roku 2013; druhá možnost 

pro letošek – pro nejlepší 3 udělat výjezd na mezinárodní utkání žen. 

ME ESGA Bratislava – CUP a mistrovský tým, opět bylo hrazeno vše – pobyt, doprava, 

fee a snídaně. Následovalo vybavení v podobě oblečení českého zastoupení Sergio 

Tacchini.  

MMČR Karlovy Vary – poděkování panu Žáčkovi za sportovní vedení, úroveň sportovní 

a společenská byla velmi dobrá, ale problém byl v komunikaci a předání informací pro 

účastníky, chyběly informace v cizím jazyce, to se pro letošek změní, nakonec bylo 

vybráno více na fee, než se čekalo, neboť hrálo 144 účastníků; v roce 2012 se bude 

hrát na dvou hřištích – Karlovy Vary, případně Mariánské Lázně, otevřeme prostor pro 

partnery - jeden z pilířů financování ČSGA do budoucna, budeme upravovat výši fee. 

Masters v Bonnu – opět plně dotováno 6 účastníků. 

Mezistátní utkání ČR/DE – toto utkání bylo nadstandardně zabezbečeno ze strany 

ČSGA, byly jen kladné zpětné vazby ze strany Němců, na místě proběhlo jednání 

s představiteli klubů a majitelů o případném pořádání ME 2016, lázeňská oblast je 

jedinou vyhovující pro především německy mluvící cizince, důležitá je jejich účast. 

- V loňském roce byly podány 4 žádosti o granty, všechny byly bohužel zamítnuty, 

budeme v předkládání žádostí o granty nadále pokračovat, bohužel seniorský golf není 

prozatím sponzorsky nikterak atraktivní. Budeme nadále jednat s ČGF o grantu na 

seniorský golf, současný model platby za hřiště pro MMČR není již z hlediska ČGF 

průchodný.  

 

 



   CZECH SENIOR GOLF ASSOCIATION 
 
 

 

 
CSGA ∙ U tělocvičny 231 ∙ 463 11 Liberec 30 ∙ Czech Republic ∙ tel +420 485 104 897 ∙ www.csga.cz ∙ mail office@csga.cz 

 
 

7. Reprezentační nominace pro rok 2012: 

- Sgaravatti Trophy - 6 žen dle nominačních turnajů, termínovky ČSGA 

 

- Monarchy Trophy – z netto žebříčku nominačních turnajů – 5+1 hráč, dále první tři 

muži z MMČR  na rány jednotlivců a první masters senior, dva členové výboru.   

 

- ME ESGA – A tým první čtyři dle brutto žebříčku z nominačních turnajů, 1 dle výběru 

kapitána a 1 dne výběru výboru; B tým prvních pět dle netto žebříčku z nominačních 

turnajů, 1 dle výběru kapitána nebo výboru 

 

- ME EGA bude plně v gesci ČGF. Jedná se o 6 lidí - Pro nominaci se budou započítávat 

nominační turnaje Senior tour ČSGA a MID ČGF dle dohody ČGF uhradí veškeré fee, 

ČSGA náklady na ubytování případně dopravu. 

 

- Utkání s Německem – na základě nominace regionů – první dva hráči dle výsledků 

předcházejícího ročníku, to je 6x2 – celkem 12 hráčů, 2+1+1 z MČR v jamkovce a dva 

členové výboru 

 

- Kapitáni jednotlivých družstev budou mít zodpovědnost za formality a vyúčtování 

kanceláři ČSGA.  

 

8. Rozpočet: 

- V roce 2011 jsme hradili kompletní náklady všech reprezentačních výjezdů vč. utkání 

s Německem. Chtěli jsme tak zajistit bezchybné fungování reprezentace vč. oblečení tak, 

abychom mohli toto předložit při jednání s potenciálními sponzory. I když je záležitost 

sponzoringu s hlediska seniorského golfu velmi problematická, domníváme se, že 

s dlouhodobého hlediska i na tomto poli uspějeme. Je však třeba ukázat stabilní 

zabezpečení výjezdu reprezentace. Toto je však extrémně finančně náročné a není možně 

standardně pokrývat plné náklady z rozpočtu ČSGA. Pro budoucí období vč. roku 2012 

budou nadále pro reprezentační výjezdy hrazeny fee a ubytování. Doprava bude hrazena 

ze strany reprezentantů. Pro rok 2012 bude platit výjimka pouze pro tým žen, kdy na 

základě přesunu položky rozpočtu dojde k uhrazení i dopravních nákladů (letenky Finsko). 

Vyšší spotřeba finančních prostředků z rozpočtu ČSGA v roce 2011 bude prozatím 

uhrazena jednorázovou půjčkou ze strany prezidenta ČSGA ve výši 10 tis. eur. Pan 

prezident se zavázal, že tuto sumu v rozpočtu ČSGA ponechá do té doby, než budou 

zajištěny dodatečné příjmy nad rámec standartních příjmových položek v rozpočtu 

(členské příspěvky, zisk z MMČR, dotace ČGF). Po naplnění dodatečných příjmů do 

rozpočtu bude v budoucím období tato půjčka vrácena. 

- V průběhu 2012 proběhne vnitřní audit hospodaření s paní Popelkovou. 

- Valné hromadě byl předložen rozpočet na rok 2012, ke kterému proběhla rozsáhlá 

diskuse. 

- Členský příspěvek zůstává ve výši 300 Kč. Bez úhrady tohoto příspěvku se nelze účastnit 

turnajů ČSGA.  

- Startovné MMČR – budeme se snažit srovnat fee s obdobnými turnaji jinde (190,- Eur), 

členové ČGF 2.600,- Kč, ČSGA 2.200,- Kč, z toho vyplývá, že ti členové ČSGA, kteří se 

kvalifikují na MMČR, dostanou v podstatě členský příspěvek zpět díky slevě.  

 

9. Volba nového člena revizní komise (Roháčková, Svašek): nový člen pan Smrt 

hlasování: pro 326 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů 
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10. Zprávy a diskuse:  

Milan Svašek – revizní komise  

- revizní zpráva bude předána panem Svaškem v písemné formě 

- připomínky a výtka revizní komise k autorizaci dokladů, které vzal výbor ČSGA na vědomí  

Lenka Budinová 

- Informace o Sgaravatti Trophy 2011 – bude předána i v písemné formě 

- Plán na rok 2012 

 

Jiří Císař  

- hodnocení sezóny, bude předáno v písemné formě 

 

Martin Žáček 

- informace o formátu MMČR pro rok 2012  

 

František Foldin 

- Nominační kritéria   

Nominace pro A tým na ME ESGA se mu nelíbí, měla by být min. 5 hráčů, proč by měl 

rozhodovat kapitán?, nominace podle žebříčku – 6 osob+1 nominován výborem a hraje 

nominační turnaje 

Návrh č. 1: doplnit mistrovský tým o jednoho člověka 6+1 

Návrh č. 2: 4+1+1 

Hlasování: pro 326 hlasů pro návrh č. 1 

 

- Není možné, aby nominační turnaje kolidovaly s MIDAMA 

Prezident dal návrh, aby se Pavel Pilip a František Foldin zúčastnili jednání s ČGF, termín 

jednání bude upřesněn cca ½ dubna, přesvědčit ČGF, aby vzali v potaz i naše závody 

ČSGA; ČGF platí MIDŮM celý turnaj. 

 

- Monarchy Trophy – kdo pojede jako náhradník, když nepojedou první tři – je to 

v soutěžním řádu – nominuje výbor 

Návrh: Dle starého rozhodnutí: 3+2+1 (3 z výboru 2+1 master senior, 3 z mistrovství 

republiky a když nikdo nepojede 4,5,6;  3+2+1 z družstev) 

Hlasování: pro 326 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů 

 

- Turnaj žen – bude bez vyhlašování cen vítězům  

Hlasování: pro 309 hlasů, proti 17 hlasů, zdržel se 0 hlasů 

 

- Zachování stávajícího nominačního systému  

Hlasování: pro 246 hlasů, proti 80 hlasů, zdržel se 0 hlasů 

 

- Zachování stávajícího kvalifikačního systému 

Hlasování: pro 281 hlasů, proti 45 hlasů, zdržel se 0 hlasů 

 

- Lubomír Vozka – návrh družstev pro 2013, další skupina – kvalifikace pro mistrovství (8 

vyšší, 8 nižší, 8 ženy – 1 sestupující, 1 postupující), bude zde hrát až 32 družstev mužů a 

až 16 družstev žen 
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- Návrh pro doplnění Soutěžního řádu pro kvalifikaci 2013 se bude hrát v tom samém 

termínu jako Austerlitz (13.–14. červen 2012 v Kořenci), a bude se nominovat tým A i tým 

B 

 

- Lenka Budinová – návrh na financování žen speciálně ve Finsku – zrušit příspěvek 3 

nejlepším ženám a prostředky se přesunou na financování Finska Sgaravatti Trophy 

hlasování: pro 326 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů 

Usnesení výroční konference ČSGA 2012: 

Konference  

1. Schvaluje 

- Zprávu o činnosti výboru ČSGA 2012 

- Zprávu o hospodaření ČSGA 2012 

- Rozpočet ČSGA 2012 

- Nominační kritérium ESGA (6 míst dle řebříčku+1 z výboru) 

- Nominaci KK Monarch 

2. Bere na vědomí 

- Zprávu revizní komise 

- Zprávy kapitánů reprezentace (ženy, muži, master senioři) 

- Zprávu STK 

3. Volí 

- Josefa Smrt za člena revizní komise 

4. Vyslovuje výboru ČSGA  

- výtku za způsob řízení ekonomické situace asociace 

5. Ukládá výboru ČSGA  

- Zavést pravidla pro účtování vč. pravidel pro schvalování dokladů 

- Zpracovat analýzu rozdílů skutečnosti a plánu 2011 s určením odpovědnosti a promítnout 

do rozpočtu 2012. 

 

Zapsala: Romana Machová 

                                                      

        Mgr. Rostislav Jozífek 

            prezident ČSGA 


