
Výroční zpráva 

prezidenta a výboru ČSGA 

za rok 2010 
 
 
 
1. Hospodaření a účetnictví - I. Valtr a J. Nečas 

 
    Bylo zavedeno podvojné účetnictví 
 
    Účetní výsledek hospodaření ČSGA za 2010 a porovnání s rozpočtem 
       Výsledovka vykazuje zůstatek   Kč 754.043 
       Oproti zůstaku podle rozpočtu   Kč 875.477 
                                 Rozdíl je tedy   Kč 121.434 

       Největší ztrátu vykazují: 
           Kurzové ztráty   Kč  72.082 
                                 MMČR KV         Kč  65.187 
       Oproti vyšším příjmům: 

         Sponzorské dary Kč  17.000 
         Nevyužitá pol. Mobile Kč  15.000 

      Jsou uvedeny pouze položky vyšší než   Kč  10.000 
 
    Příspěvky 50 Kč ze ST turnajů za hráče 
       Pro 2denní turnaje na 18 jamkovém hřišti s více než 50 hráči 
       Neodvedl GK Poděbrady 
 
   Revizní komise podá zprávu o revizi účetnictví za rok 2010.     
 
 
2. Zpráva STK - J. Císař 

 
   Sportovní činnost ČSGA proběhla dle sportovního kalendáře a soutěžního řádu.   
   Uplynulá  sezona měla 18 domácích a dalších 5 mezinárodních soutěží.   
   Zajímavá je statistika senior tour České republiky z pohledu časového vývoje. 
 
   Podrobnosti jsou uvedeny v příloze ...ČSGA_STK_2010 
 
 
3. Zpráva viceprezidentky a kapitánky žen – L. Budínová 

 

   Zpráva o účasti na XX. ročníku Marisa Sgaravatti Trophy v roce 2010 v Portugalsku. 
 
   Podrobnosti jsou uvedeny v příloze ...ČSGA_ŽENY_2010 



 

4. Členové ČSGA – M. Keplová 

 

    Celkový počet členů ČSGA v klubech v roce 2010 byl 691, což představuje pokles o 24 členů                          
proti předchozímu roku. 
  
    Vybrané členské příspěvky za rok 2010 činily Kč 209.550. 
     
    Tabulka členů pro výroční konferenci je již vyvěšena na webu ČSGA ve 2 variantách - 
    seřazeno podle čísla klubu a podle počtu členů v klubu. 
 
    Podrobnosti jsou uvedeny v příloze ...ČSGA_ČLENOVÉ_2010 
 
    
5. Regiony – J. Svoboda 

 

    V plánu na rok 2010 jsme měli, že v tomto roce poběží seniorské regionální soutěže v sedmi                       
regionech. Šest regionů hrálo s plným nasazením, v sedmém regionu - Kunětická Hora se 
nenašel žádný obětavý golfista, který by zatelefonoval na 4 sousední hřiště, použil vzorové 
proposice a přes kluby vyzval seniory aby si šli zahrát. Region severní Čechy vedený Karlem 
Miřejovským zahrál svoji Tour, ale nezveřejnil ji na našem webu v obavě, že by na soutěže 
přijelo mnoho hráčů. 
 

Podle programu byly ustanoveny regionální výbory, které  z pověření ČSGA  jednaly s kluby o 
seniorských soutěžích. Je důležité, aby  nás kluby chápaly jako zástupce ČSGA  a ne jako 
komerční spolek seniorů v jejich oblasti.  

Podrobnosti jsou uvedeny v příloze ...ČSGA_REGIONY_2010 
 

6. Zpráva prezidenta – R Matolín 

     
    Účast na jednáních Unie – ústně 
 
    Zprávy z turnajů a utkání 
            ME Unie v příloze...ČSGA_ME_MATOLIN_2010 
            MMČR v KV v příloze...ČSGA_MMČR_MATOLIN_2010 
            Utkání s Německem v příloze...ČSGA_NEMECKO_MATOLIN_2010 
 
    Naplnění usnesení z poslední konference 
            Dopis ČGF je v příloze...ČSGA_DOPIS_ČGF_MATOLIN_2010      



 

 
7. Zpráva víceprezidenta – J. Nečas 

 
    V průběhu roku mezi výročními schůzemi 2010 a nastávající schůzí jsem: 
 
            Připravil verzi rozpočtu 2010 se škrty. 
            Převedl účetnictví na podvojné. 
            Spolupracoval na vývoji nových webový stránek ČSGA. 
            Svolal několik schůzí výboru, ta poslední proběhla za účasti představitelů Regionů. 
            Vedl tým na K + K Monarchy Trophy a zúčastnil se zchůzky prezidentů účastnických 
            zemí.  
            Připravoval předvolební aktivity včetně dokumentace. 
            Koordinoval přípravu této výroční zprávy. 
 
     Děkuji všem, kteří mi pomáhali, jmenovitě to jsou členové výboru a  
     J.  Prause a H. Popelková. 
           
 
8. Výroční konference a volby prezidenta a výboru 

 

    Máme jen jednoho kandidáta na funkci prezidenta ČSGA, který navrhuje svůj výbor a svůj  
program pro čtyřleté volební období. Řešní je evidentně nestandartní, ale naše situace je též 
nestandartní a to v tom, že je malý zájem z řad našich členů se zapojit do práce ve výboru. Ze 
současného výboru končí R. Matolín ve funkci prezidenta a I. Valtr ve funkci hospodáře. Dále 
končí J. Zídek v Revizní komisi.  
     
     Podrobnosti o konferenci a volbách jsou uvedeny v příloze ...ČSGA_KONFERENCE_2011 
  
 
Jan Nečas 
Viceprezident ČSGA 


