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Zápis z Konference delegátů ČSGA ze dne 11. dubna 2013, 

O
2
 aréna Praha 

 

Přítomni:  

Za výbor: Jozífek, Žáček, Nečas, Svoboda, Císař, Budinová, Keplová 

Za kancelář: Barešová, Machová 

Za kluby: zástupci klubů se 393 hlasy z celkového počtu 692 hlasů  

 

Na úvod schůze byly spočítány hlasy z důvodů usnášeníschopnosti Konference delegátů (dále jen 

„konference“). Přítomných zástupců s 393 hlasy bylo dostatečně na to, aby byla konference 

usnášeníschopná. 

 

Prvním bodem programu byla volba pracovního předsednictva. Prezident navrhl zvolit celý Výbor 

ČSGA. Proběhlo hlasování: PRO – 377, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 16  

Následně proběhla volba mandátové komise. Jako návrh byla předložena tato jména: Mayerová, 

Keplová. Proběhlo hlasování: PRO – 393, PROTI – 0, ZDRŽEL SE - 0 

Dále se zvolila mandátová komise. Návrh: Pospíšil, Bouček.  

Hlasování: PRO – 393, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0 

Nakonec se volil zapisovatel. Návrh: Machová 

Hlasování: PRO – 393, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0 

 

Dalším bodem schůze byla Správa o činnosti Výboru ČSGA. Kdy prezident na úvod zopakoval svou 

vizi, kterou přednesl při svém zvolení před dvěma lety a to vizí – ve střednědobém horizontu tedy 2-3 

let stabilizovat ČSGA s „položkou“ oficiální reprezentace. Bez této položky nebude možné dostávat 

mimořádné příjmy formou sponzoringu či státních subvencí. V loňském roce ČSGA obdržela prvních 

80.000,- Kč sponzorského příspěvku, který se použil na podporu MM ČR. V letošním roce budou 

příjmy ze sponzoringu pokračovat. Prezidenta nejvíce zajímají velké turnaje, kterých se prozatím ČR 

účastní (ESGA a EGA), a které ČSGA v celkovém objemu celkem dost prostředků z rozpočtu.  Do 

budoucna prezident vidí možnost, že se tyto prostředky budou vracet subvencemi od státu. Za své bere 

úkol snažit se zajistit stabilní zdroj příjmů ať už prostřednictvím sponzoringu, subvencemi od státu 

nebo pořádáním velkých akcí tak, aby byly výdělečné.  

Byl rovněž představen návrh rozpočtu pro rok 2013 – příloha č. 1. Příjem tvoří – příspěvky členů dle 

aktuálního počtu členů, startovné z turnajů, předpokládaný zisk z MM ČR, příspěvek na repre od ČGF 

(vyjednáno prezidentem na valné hromadě ČGF), příspěvek na MM ČR od ČGF (v jednání 

s vrcholnými představiteli nového výboru ČGF – pokud se nepovede, bude o tuto částku ponížena 

splátka dluhu vůči panu Jozífkovi ve výdajové části), sponzoring (uzavřena smlouva o spolupráci, 

v současné době fakturována částka 150.000 Kč, částka 250.000 Kč se předpokládá v polovině 

letošního roku). Pokud se celkovou částku ze sponzoringu podaří získat, bude tato částka uhrazena 

jako splátka dluhu panu Jozífkovi (poznámka – na základě smlouvy o půjčce, kde je stanoveno, že 

finanční dluh je možné splácet i ve splátkách a pokud se tak nestane do konce roku 2014, stane se 

tento dluh sponzorským darem pro ČSGA). V příjmech není zahrnut předpokládaný zisk z MMČR a 

případná státní dotace na Monarchie Trophy. Výdaje tvoří – náklady na fee při mezinárodních 
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turnajích (ostatní náklady by visely na bedrech účastnících se hráčů, výjimku tvoří domácí turnaje a to 

MM ČR a Mezinárodní utkání ČR-DE, kde se mimo fee počítá také s výdaji na ubytování), příspěvek 

na MČR v jamkovce (Austerlitz) a Pohár regionů, účetní, režie ČSGA, kancelář, splátka dluhu Jozífek 

(variabilní položka). Rozpočet je navrhnut jako přebytkový. 

Proběhla diskuze k rozpočtu:  

- Pokud bude odsouhlaseno pouze proplacení fee, hrozí, že na turnaj pojedou pouze lidé, kteří na 

to budou mít peníze, nikoliv nejlepší hráči, k čemu pak jsou nominační turnaje? 

(Pilip)//odpověď: Toho je si výbor vědom. Bohužel vzhledem k předřazenosti turnajů v Norsku 

a Řecku by za současných podmínek toto ČSGA neufinancovala, proto byla pravidla nastavena 

nově. I přesto by nominace měla proběhnout v každém případě, protože podle kritérií ČSGA 

nic jiného udělat nelze. A také proto, že příští rok může situace vypadat úplně jinak. (Žáček) 

- ČGF by měla větší finanční měrou přispívat do rozpočtu ČSGA (Pilip)//odpověď: V tom 

případě je nutné, aby se kluby účastnili konferencí ČGF a toto navrhli (prezident). 

Hlasování k rozpočtu jako celku včetně návrhu na financování pouze fee u mezinárodních turnajů (s 

výjimkou výše zmiňovaných domácích turnajů): PRO – 393, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0 

 

Prezident připomenut vztahový problém s ČGF související s ME EGA v Portugalsku v roce 2012 (po 

příslibech ze strany ČGF ohledně uhrazení fee. Nakonec tato fee z jejich strany uhrazena nebyla a 

úhradu tedy muselo provést ČSGA, v současné době je situace taková, že bude probíhat další kolo 

jednání ohledně vrácení poplatku za fee do rozpočtu ČSGA a budou nastaveny nové podmínky 

spolupráce pro další období).  

 

Dále prezident informoval o dvou turnajích, které jsou v gesci ČSGA. Jedná se o Monarchie Trophy a 

MM ČR. Blíže o Monarchie Trophy informoval pan Žáček – kvitována vstřícnost resortu, bude se 

jednat o prestižní záležitost, také předpoklad, že tento turnaj bude výdělečný. Zajištěno ubytování, 

vyjednány výhody pro hráče. O MM ČR krátce pohovořila paní Budinová – turnaj bude probíhat ve 

formátu stejném jako minulý rok s tím rozdílem, že muži odehrají všechna kola vč. finálového na 

Olšových Vratech, ženy a masters odehrají všechna kola vč. finálového na Cihelnách. Společně 

proběhne večeře v hotelu Pupp a vyhlášení vítězů na Olšových Vratech.  

 

Pan Žáček pohovořil o připravených slevách na vybraných hřištích za fee pro seniory. Domluvené jsou 

Kravaře (po-čt 450,-Kč), Kaskáda (800,-Kč), předjednaná je Ypsilonka (800,-Kč). Dále se připravuje 

jednání na Mstěticích a Black Bridge. Výbor ČSGA bude velmi rád, když i další členové ČSGA 

pomůžou s vyjednáváním slev ve svých regionech. V této souvislosti se ozval pan Foldyn, že další 

slevy na hřištích domlouvá pro svůj klub, který založil mimo ČSGA. Rozpoutala se mezi členy ČSGA 

žhavá debata o tom, zda je či není tento počin vzhledem k ČSGA vhodný. Pan prezident se vyjádřil, že 

se vítána jakákoli aktivita ve prospěch výhod, které to členům ČSGA přinese. Nelíbí se mu však tento 

přístup mimo platformu ČSGA. Diskuze ukončena, tím že pan Vacek navrhl, že do 31.5.2013 zpracuje 

všechny slevy na hřištích pro seniory a nechá je vyvěsit na web.  

 

Následoval příspěvek pana Svaška – zpráva revizní komise: příloha č. 2 

 

Po zprávě revizní komise následovaly zprávy z turnajů v roce 2013. 
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Císař – krátce zrekapituloval sezónu v roce 2012 s výhledem na rok 2013  

Více: http://www.csga.cz/1937/hodnoceni-sezony-2012-vyhled-na-2013/ 

 

Budinová – doplnila informace k Marisa Sgaravatti Trophy, které se v minulém roce uskutečnilo ve 

Finsku. Účastnily se ženy, které uspěly v nominačních turnajích, jmenovitě: Budinová, Janoudová, 

Přibylová, Sikorová, Pobudová, Hesová. Výsledky: 1. den – 11. místo z 12, 2. den – 10. místo, 

celkově: 9. místo. Letos se uskuteční tento turnaj v Norsku začátkem srpna a pojedou ženy, které se 

nominují z nominačních turnajů na Konopišti, Berouně, Mladé Boleslavi.  

Více: http://www.csga.cz/1721/seniorky-hraly-ve-finsku/ 

Pilip – přednesl zprávu s ME EGA v Portugalsku. Jednotlivé týmy berou tento turnaj velice prestižně 

(mají jednotné oblečení a vybavení). ČR skončilo na 12. místě (úspěch oproti minulým rokům). Dále 

informoval o svém názoru na letošní turnaj v Řecku (prezident, Foldyn) – škoda, že nelze již nyní 

objednat letenky (nyní se neví, kdo se nominuje). Mohly by se takto ušetřit značné náklady. Dalo by se 

vyřešit objednáním floatových letenek (za příplatek) nebo skupinové letenky otázkou je, ale kdo 

ponese náklady. Kancelář se podívá na internet, zda jsme schopni objednat float. Foldyn také předloží 

nabídku a během dubna se obě nabídky porovnají. Pilip nemá starost, že by se nenašli lidé, kteří by 

chtěli jet, kdyby nominovaní odmítli. Pilip s Foldynem si vezmou na starost, že se poptají lidí, kteří 

mají zájem jet v případě jejich nominace a složí zálohu. 

Nečas podává návrh na pouze brutto žebříček (nyní brutto a netto). 

Proběhlo hlasování o protinávrhu tj. zanechání brutto i netto žebříčku:  

PRO – 153, PROTI – 138 – ZDRŽEL SE – 102 

Schválen protinávrh, zůstane brutto i netto žebříček.  

 

Svoboda – požádal zástupce klubů, aby aktivizovali své masters a poslali je na MM ČR, dále měl 

několik poznámek k regionům – příloha č. 3 

Více: http://www.csga.cz/1740/master-seniori-druzi-v-evrope/ 

 

Pan Nečas oznámil ukončení své činnosti ve Výboru ČSGA, rád by zůstal kapitánem družstva. 

Prezident neviděl důvod, v tuto dobu volit místo něj nového člena – nechá se na příští rok. Na MM ČR 

dojde k důstojnému rozloučení.    

Na závěr otevřena diskuze: 

 

Bouček - při Mistrovství republiky družstev – co s klubem který má hrát, přihlásí a nepřijede. Bouček 

si myslí, že by se tím měla ČSGA zabývat a mělo by se to řešit disciplinárně. S tím souvisí požadavek 

platby startovného družstev přes účet ČSGA (nyní se platí cash). Výbor pověřil pana Císaře, aby toto 

zapracoval do podmínek vypsání turnaje (platí již pro letošek).  

 

Smrt - návrh, aby používání měřících zařízení na regionálních tour bylo doplněno do soutěžního řádu. 

Obecně je používání měřících zařízení zakázáno. Pro žebříčkové soutěže ČGF platí, že mohou mít 

měřící zařízení. Pro všechny ostatní platí, že pokud chtějí povolit měřící zařízení, musí být toto 

napsáno v propozicích daného turnaje (Bouček, Vacek).  

 

http://www.csga.cz/1937/hodnoceni-sezony-2012-vyhled-na-2013/
http://www.csga.cz/1721/seniorky-hraly-ve-finsku/
http://www.csga.cz/1740/master-seniori-druzi-v-evrope/
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Další dotaz: proč vyjednáváme výhody pro všechny seniory? Na to je potřeba se zeptat pořadatelů 

regionálních tour (Žáček). Z pléna také vzešel návrh na nového člena výboru místo pana Nečase a to 

pana Steinera – ten ovšem své jmenování odmítl.  

 

Diskuze ohledně vyvěšení informace o členech resp. zaplacení/nezaplacení členského příspěvku na 

internet. Bylo by to dobré, aby byl přehled o platbách (tedy nároku na slevu) v případě, že člen 

zapomene legitimační kartičku. 

 

Diskuze na téma – povinnost nošení pravidel v bagu. Foldyn navrhl, aby se tato věta odstranila 

z podmínek hry. Proběhlo hlasování – zůstanou pravidla v bagu:  

PRO – 260, PROTI – 133, ZDRŽEL SE - 0 

 

Usnesení Konference delegátů ČSGA v roce 2013: 

Konference  

1. Schvaluje 

- zprávu o činnosti za rok 2012,  

- zprávu o hospodaření za rok 2012, 

- návrh rozpočtu na rok 2013. 

2. Bere na vědomí 

- zprávu revizní komise, 

- zprávu o výsledcích reprezentačních družstev, 

- zprávu STK, 

- bere na vědomí ukončení činnosti pana Nečase ve Výboru ČSGA. 

3. Zamítá 

- změnu vyhodnocení nominací reprezentačních družstev na jen brutto. 

4. Ukládá  

- panu Vackovi zpracovat přehled seniorských slev na hřištích v ČR do 31.5.2013. 

 

Hlasování usnesení: jednohlasně přijato plným počtem hlasů tj. 393. 

 

Zapsala: Romana Machová 

                                                      

        Mgr. Rostislav Jozífek 

            prezident ČSGA 
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Příloha č. 1 – Souhrnný rozpočet ČSGA pro rok 2013 

 

    Příjmy EUR CZK CZK CELKEM 

Členské příspěvky   207 600,00 Kč 207 600,00 Kč 

Startovné z turnajů ST   50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 

Zisk z  MMČR   90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 

Příspěvek na repre od ČGF   200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 

Příspěvek na MM ČR od ČGF   200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 

Sponzoring MMČR, ČSGA   400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 

   
1 147 600,00 Kč 

    Výdaje EUR CZK CZK CELKEM 

SGARAVATTI TROPHY  2 100 €   54 600,00 Kč 

MONARCHY TROPHY    48 600,00 Kč 48 600,00 Kč 

ME ESGA  4 500 €   117 000,00 Kč 

ME MASTERS ESGA  2 100 €   54 600,00 Kč 

ME EGA 2 400 €   62 400,00 Kč 

MEZINÁRODNÍ UTKÁNÍ ČR-DE   94 500,00 Kč 94 500,00 Kč 

   

431 700,00 Kč 

Příspěvek na MČR v jamkovce (Austerlitz)   25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 

Příspěvek na Pohár regionů   25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 

Účetní   20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 

Režie ČSGA   100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 

Kancelář   50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 

Splátka dluhu Jozífek   400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 

   

620 000,00 Kč 

   
1 051 700,00 Kč 

    Stav běžných účtů ke dni 31.12.2012 EUR CZK CZK CELKEM 

ČSOB   2639,31 2 639,31 Kč 

ČSOB 33,94 €   865,47 Kč 

   

3 504,78 Kč 

Stav běžných účtů ke dni 11.4.2013 EUR CZK CZK CELKEM 

ČSOB   36734,43 36 734,43 Kč 

ČSOB 13,85 €   353,18 Kč 

   

37 087,61 Kč 

Stav pokladen ke dni 31.12.2012 EUR CZK CZK CELKEM 

ČSOB   1495 1 495,00 Kč 

ČSOB 0,00 €   0,00 Kč 

   

1 495,00 Kč 

Stav pokladen ke dni 11.4.2013 EUR CZK CZK CELKEM 

ČSGA Office   1461 1 461,00 Kč 

ČSGA Office 0,00 €   0,00 Kč 

   

1 461,00 Kč 
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Příloha č. 2 

 

Česká seniorská golfová asociace  

 

Zpráva revizní komise konferenci ČSGA, 

 

konané dne 11.4.2013 v O2 Aréně Praha 

 

 

Revizní komise se od konference ČSGA 2012 sešla 15. listopadu 2012 při příležitosti zasedání výboru 

asociace a 11. dubna 2013 před konferencí ČSGA, zpracovala a předkládá konferenci ČSGA tuto 

zprávu:  

 

 

1. Kontrola usnesení minulé konference, konané dne 31. 3. 2012  

 

K bodu 5 usnesení:  

- Zavést pravidla pro účtování včetně pravidel pro schvalování dokladů:  

Vyúčtování turnajů má nyní standartní formu, ale přesto je doprovázeno, hlavně u zahraničních akcí, 

nedostatky se včasným odevzdáním vyúčtování, s výjimkou družstva žen.  

Faktury jsou parafovány dvěma osobami.  

- Zpracovat analýzu rozdílu skutečnosti a plánu 2011 s určením odpovědnosti a promítnout do 

rozpočtu 2012:  

Nebylo revizní komisi předloženo. 

 

 

2. Přezkoumání účetní závěrky a projednání zprávy o činnosti a stavu majetku ČSGA  

 

Revizní komisi byla předložena pouze zpráva STK. Zpráva o stavu majetku a hospodaření nebyla 

předložena. Z účetní závěrky vyplývá, že asociace hospodařila se ztrátou 490 000,- Kč oproti 

očekávanému zisku v rozpočtu cca 96 000,- Kč. Z důvodů opakované ztráty z hospodaření vykazuje 

vlastní jmění asociace zápornou hodnotu 420 000,- Kč.  

 

 

3. Kontrola evidence, dokladů a účetnictví ČSGA  

 

Nebylo shledáno formálních závad.  

 

 

4. Vyjádření a doporučení komise  

 

Stávající hospodaření asociace bez zásadního navýšení zdrojů nemůže pokračovat.  

Výbor musí předložit konferenci návrh na další postup.  

 

Za revizní komisi:   Ing. Milan Svašek  

Ing. Josef Smrt  

Ing. Eva Roháčková omluvena 
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Příloha č. 3 

 

Česká seniorská golfová asociace 

REGIONY ČSGA 

Výroční zpráva 2012 

 

V plánu pro rok 2012 bylo mimo jiné hrát na každém hřišti 2x v sezóně s cílem vytvořit dostatečnou 

hráčskou kapacitu v regionu. Podle regionálních kalendářů na sezónu 2013 jsme se k tomuto cíli velmi 

přiblížili. Prakticky všech osm regionů zvedlo počet hracích dní v sezóně. Některý region řádově, jiný 

opatrně. Výsledek je zachycen v tabulce: 

      2011  2012  2013  
 
REGION Lázeňský   10  11  12 

Podkrušnohorský    8  10  10 
  Severočeský     -  10  12 

Středočeský   17  20  23 
   Jihočeský   12  15  16 
  Východočeský              -    8  21 
  Slezsko     6    6    7 
  Morava   14  16  18 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Celkem     67 +29 96 +23 119          

Pro letošní sezónu je připraveno celkem 119 jednodenních turnajů v osmi regionech. O 23 hracích dní 

více oproti minulé sezóně. Letošní sezóna má cca 26 týdnů. Některé regiony se tomuto číslu blíží. 

Zejména středočeši, východočeši a Morava dohromady se Slezskem, kteří mají společný kalendář. 

Doposud je málo hráčů ve Slezsku přesto, že má Slezsko více hřišť a tak Morava vypomáhá naplnit 

hřiště. Nebo je důvodem, že Slezsko v základní soutěži nehraje Stableford, ale trápí seniory hrou na 

rány. Nárůst hracích kol východočechů je impozantní. A to hrají teprve druhý ročník. V regionu 

Morava již nezohledňujeme vzdálené dvoudenní soutěže ČSGA. V těchto termínech hrajeme současně 

na dvou devítijamkových hřištích.  

Myslím, že naším cílem pro všechny regiony je 144 seniorských kol celkem tj. 18 kol v průměru na 

region. 

Husarský kousek se podařil středočechům, když se posunuli od devítijamkových hřišť, se kterými 

začínali, na plnohodnotné osmnáctky včetně nových a nenašel jsem, že by blokovali hru pouze pro své 

kluby. Toto je velkorysé řešení podpořené velkým počtem kol, které mohou ještě zvyšovat, protože v 

jejich početném regionu již určitě nemusí zohledňovat třeba nominační turnaje. 

Z dalších uvažovaných úkolů do budoucna, jako je vytvoření dalšího regionu, pokus o sjednocení 

herního systému a hrát mistrovství regionu, je nejsnadnější poslední. Doporučuji řešení, které hrajeme 

v regionu Morava, že vybereme dvě jednodenní kola uprostřed sezóny a výsledky na rány sečteme a 

vyhlásíme mistra regionu pro obě kategorie. Od minulé sezóny vedeme dvoje hodnocení Stableford s 

2/3 HCP  pro všechny hráče a pro výkonnostní špičku hru na rány.                            

Věřím, že k dalším výše uvedeným úkolům postupně dozrajeme. 

Zůstává nám úkol vytvořit z hodnocení těchto tří soutěží nominační kriteria pro navazující soutěže 

organizované ČSGA jako nadstavbu nad regionálními túrami.        

První soutěží je utkání s Německem, na které bylo v roce 2012 nominováno 16 hráčů z regionů na 
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základě soutěžního řádu ČSGA. Sestava byla doplněna o 2 hráče výborem ČSGA.V tomto utkání 

zvítězilo Německo.  Hrálo se na hřišti Golfpark Oberzwieselau o Stablefordové body, k plné 

spokojenosti všech zúčastněných.                               

Druhou soutěží a vyvrcholením sezóny regionů byl POHÁR REGIONŮ na Mnichu. Soutěž družstev 

jednotlivých regionů se hrála na rány netto. Celkem hrálo 7 regionů tj. 112 hráčů.    

V mužích i ženách zvítězil zaslouženě Lázeňský region, druhý v mužích byl region Slezský a třetí 

Jihočeský. V ženách druhé místo patřilo Severočeskému regionu a třetí místo regionu Jihočeskému. 

Vítězná družstva si odvezla velké putovní poháry a všichni hráči a hráčky na stupních vítězů obdrželi 

medaile. Na putovních pohárech jsou uvedena jména členů vítězných družstev zatím roku 2011. Před 

letošním kláním doplníme jména hráčů lázeňských družstev vítězů roku 2012. Vedení všech regionů 

odvedlo skvělou práci při organizaci soutěží ve prospěch široké seniorské golfové společnosti, za což 

jim vřele děkuji a přeji další úspěšnou sezónu. Zároveň apeluji právě na širokou seniorskou golfovou 

společnost, aby se více zapojila do ČSGA a podpořila tuto činnost zanedbatelným členským 

příspěvkem 300,- Kč, případně i organizační činností. 

 

Ing. Jiří Svoboda, regiony ČSGA  

V Brně, 8.4.2013 

  

 
 


