
PŘIHLÁŠKA DO VOLEB NA MÍSTO PREZIDENTA ČSGA 

Jméno :  Rostislav 

Příjmení : Jozífek 

Titul :  Mgr., absolvent PřF UP Olomouc obor matematika a fyzika 

Mé jméno je Rostislav Jozífek, hlásím se do voleb na místo prezidenta ČSGA na základě oslovení 

některých členů asociace. Jsem profesionálním sportovním funkcionářem, již sedm let vedu a 

zodpovídám jako sportovní ředitel za skoky na lyžích. Od roku 2004 jsem členem mezinárodní 

asociace FIS a zastupuji ČR ve skokanské komisi. Z hlediska sportovní diplomacie zastávám v této 

disciplíně pozici, kdy jsem účasten v užším kruhu všech vrcholových jednání vedle zástupců Německa 

či Rakouska.  

Rád přijímám výzvu k práci pro další sportovní odvětví v případě, že budu zvolen. Ve sportovní  

funkcionářské kariéře mám za sebou přestavbu struktury skoku na lyžích, jeho naprosto zlomové 

finanční zajištění a vedle medailí z MS, celkového vítěze světového poháru také jeho stabilizaci na 

všech úrovních, od klubů až po reprezentaci. V minulosti jsem produkoval několik světových pohárů 

nejen v ČR, naposledy v prosinci 2010 a lednu 2011 SP v Harrachově s rozpočtem přes 20 mio. korun. 

Dle prozkoumání materiálů a situace v ČSGA nabízím obdobný postup v případě seniorského golfu. 

Dovolím si nastínit jednotlivé body, které je třeba v krátkodobých cílech i dlouhodobé vizi zajistit : 

1) Zlepšení finanční situace 

- postavení sponzorského poolu 

- jednání s ČGF 

- vlastní aktivity 

2) Podpora reprezentace 

- kompletní zajištění reprezentace ČSGA (výstroj event.. výzbroj, doprava) 

- rozvoj mezinárodních vztahů s dopadem nejen na reprezentaci 

3) Vybudování zázemí pro ČSGA 

- profesionalizace práce 

- kancelář, zajišťující veškeré organizační a administrativní úkony pro chod ČSGA 

4) Podpora klubů a členů 

- přímá podpora klubů při organizaci turnajů 

- „ČSGA Tour“ ve vlastní režii asociace 

- public turnaje pro všechny členy bez poplatků 

5) Růst základny 

6) Rozvoj webových stránek včetně reklamního prostoru 

To jsou některé z bodů pro krátkodobé a střednědobé období. Co se týká vize, předpokládám 

vybudování pevné pozice ČSGA v rámci ČGF a naprosté finanční soběstačnosti. Dlouhodobým cílem 

bude taktéž růst základny všeobecně tak, abychom mohli využívat systému státního financování 

sportu. 

 



 

Navrhuji prozatím ponechat Výkonný výbor ČSGA v počtu sedmi členů, od roku 2012 a po zavedení 

chodu kanceláře redukci počtu členů VV na pět a to následovně : 

Prezident :  Rostislav Jozífek vedení, finance, mezinárodní jednání 

Viceprezident :  Martin Žáček  materiál, hřiště 

Generální sekretář : Jan Nečas  kluby 

Člen :   Milena Keplová  evidence 

Člen :   Lenka Budínová  kapitánka ženské repre 

Člen :   Jiří Svoboda 

Člen :   nová volba  STK 

 

Veškeré uvedené cíle a vize nejsou pro mne deklarativní, je pro mne naprostou prioritou jejich 

plnění. Jsem člověk, který vize nejen stanovuje, ale i plní. Případné způsoby jejich plnění a plán 

reorganizace ČSGA představím všem delegátům na výroční konferenci. 

 

V Liberci dne 30.ledna 2010 

 

           Rostislav Jozífek 

 


