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Zápis z jednání Výboru ČSGA ze dne 15. listopadu 2012 

Clarion Congress Hotel Prague **** 
 

 

 

Přítomni:  

Výbor: R. Jozífek, M. Žáček, L. Budinová, J. Nečas, J. Císař, M. Keplová, J. Svoboda,  

Účetní: H. Popelková 

Revizní komise: M. Svašek, J. Smrt 

Kancelář: B. Barešová, R. Machová 

 

1. Vyúčtovaní MMČR 

- Výboru bylo předloženo vyúčtování za MMČR, které proběhlo v srpnu letošního roku. Po zaplacení 

všech faktur s finančním přispěním sponzora a příspěvkem ČGF zůstal turnaj ziskovým. Do budoucna 

je tedy nezbytné nalézt další finanční možnosti (sponzoring, dotace města, kraje, státu), aby bylo 

možné turnaj rozvíjet.  

 

 

2. Vztah k ČGF 

- Výboru byla předložena kompletní korespondence k problematice nezaplaceného fee na EGU 

v Portugalsku mezi kanceláří ČSGA, kanceláří ČGF a organizátory EGA (předcházela domluva mezi 

ČSGA a ČGF – ČGF zaplatí fee EGA v Porugalsku). Situace je nyní taková, že ČSGA uhradila fee 

ze svého rozpočtu a bude „vymáhat“ tuto částku po ČGF.  

- Pan Žáček navrhl, že si v první řadě s panem Dusílkem vyjasní povinnosti ČGF vůči ČSGA do jarní 

valné hromady ČGF. S těmito všemi získanými informacemi, popsaným stavem, představami a 

požadavky (nejlépe před tím přesně specifikovanými na jednání výboru ČSGA) prezident poté 

předloží na valné hromadě ČGF.  

- Vzhledem k tomu, že valná hromada ČGF na jaře bude volební, vyvstala otázka, zda by nebylo 

vhodné nanominovat nějakého člena ČSGA, aby kandidoval do nového výboru. Na příštím zasedání 

(svolaném před jarní valnou hromadou ČFG) případně vznést jméno.  

 

 

3. Současná finanční situace a budoucí finanční strategie ČSGA 

- Měl by se stanovit reálný balík peněz (zdroje ČSGA), se kterým se bude pracovat, aby prezident 

nemusel výdaje reprezentačních turnajů nadále dotovat ze svých prostředků - kancelář má za úkol 

připravit návrh smlouvy o (vý)půjčce mezi panem prezidentem a ČSGA na dobu neurčitou s tím, že 

pokud se najde sponzor, peníze, které pan prezident ČSGA během roku půjčil, se panu prezidentovi 

vrátí, v opačném případě se tyto peníze stanou sponzorským darem a zůstanou ČSGA. Návrh 

smlouvy se pošle k odsouhlasení panu Svaškovi, paní Popelkové a následně se nechá odsouhlasit na 

dalším zasedání výboru). 

- Prezident vznesl otázku, jak spravedlivě rozdělit finance na reprezentační turnaje: návrh – minimálně 

nadále držet participaci účastníků na nákladech repre turnajů. 

- Získat sponzory, hledat podporu města či kraje v oblasti, ve kterém se turnaj hraje, do budoucna 

turnaje pořádat v regionech ve kterých existuje šance na získání peněz z dotací.  

- Další možností je ziskovost v pořádání turnaje ME ESGA místo Řecka – pokud nebudou připraveni, 

je ČSGA schopno turnaj uspořádat v současném termínu MMČR 2013.  

- Proběhla rozsáhlá diskuze ke strategickému plánu rozdělování reálných příjmů pro příští období. 
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- Žáček – dostat seniory z ČGF do ČSGA (slevy na fee u regionálních tour) již nyní domlouvá 

podmínky u majitelů hřišť, udělá pro výbor itinerář co lidem nabízet a za jakých podmínek. 

- Prezident: na příští výbor kancelář připraví rámcovou smlouvu na snížení fee na hřištích v určitých 

dnech, předem poslat mejlem výboru. 

- Kancelář připraví návrh smluvního vztahu s regiony, disproporce fee pro nečleny (hráč zaplatí o 300 

Kč míň a ČSGA to pořadateli-hřišti doplatí), pro členy jasná výhoda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: R. Machová 

 

 

 

 

             
    Mgr. Rostislav Jozífek 

                 prezident ČSGA 


