Zápis z konference delegátů ČSGA ze dne 20.3.2014
konaném v aule ČUS v areálu Strahovského stadionu od 11:00 hod

Konference se sešla na základě pozvánky prezidenta ČSGA p. Rostislava Jozífka.
Přítomni : za výbor ČSGA : Rostislav Jozífek, Martin Žáček, Lenka Budínová a Milena Keplová
za kluby : zástupci klubů se 487 hlasy z celkového počtu 678 hlasů.
Omluveni : za výbor ČSGA : Jiří Císař a Jiří Svoboda.
ad 1)-3) programu:
Schůzi zahájil prezident ČSGA p. Jozífek a požádal o návrhy na složení pracovního předsednictva.
Navrženi byli :
Vladimír Bouček, Lenka Budínová a Anna Dzurenda.
Toto pracovní předsednictvo bylo schváleno hlasy všech přítomných delegátů tj. 487 hlasů,
proti 0, zdržel se 0.
Po té pracovní předsednictvo, jmenovitě L. Budínová navrhla změnu programu a to předsunutí bodu
6) programu před bod 4) tj. zprávu revizní komise před všechny ostatní zprávy dle programu
konference a nabídla svoji rezignaci na členství ve výboru.
Tento návrh byl přijat všemi hlasy přítomných delegátů tj. 487 hlasů,
proti 0, zdržel se 0.
Dále prezident požádal o řízení schůze Martina Žáčka a ohlásil, že se vzdává funkce z důvodu
organizace MMČR ve spolupráci s ČGF za jeho zády a svého jiného názoru na spolupráci s ČGF
než si přeje většina členů výboru. Dále navrhl vklad svých soukromých finančních prostředků do
ČSGA řešit formou darovací smlouvy.
Navržena byla mandátová komise ve složení:
Milena Keplová, Hana Popelková, Luďka Kvízová
Mandátová komise byla schválena všemi hlasy přítomných delegátů tj. 487 hlasů,
proti 0, zdržel se 0.
Mandátová komise po té přepočítala hlasy přítomných delegátů a zkonstatovala, že je konference
usnášeníschopná.
Byla navržena návrhová komise ve složení :
Jiří Seiler a Oldřich Uher
Návrhová komise byla schválena všemi hlasy přítomných delegátů tj. 487 hlasů,
proti 0, zdržel se 0.
Byli navrženi ověřovatelé zápisu : Anna Dzurenda a Václav Piťha
a zapisovatel : Milena Keplová
Ověřovatelé a zapisovatel byli schváleni všemi hlasy přítomných delegátů tj. 487 hlasů,
proti 0, zdržel se 0.
ad 4) – pův. ad 6) – zpráva revizní komise:
Byla přednesena Milanem Svaškem a je přílohou tohoto zápisu.

Obsahuje návrh na okamžité odvolání všech členů výboru a celá revizní komise předkládá svou
rezignaci.
Revizní komise dále navrhuje konferenci ihned zvolit nový výbor a revizní komisi.
Delegáti konference přijali zprávu revizní komise a návrh na odvolání celého výboru a rezignace
revizní komise byla přijata
454 hlasy přítomných delegátů,
proti 0 , zdrželo se 33
ad 5) pův. 4) zpráva o činnosti výboru ČSGA
Nebyla předložena v písemné formě ani umístěna na webu, p. Jozífek odkázal delegáty na zápisy ne
webových stránkách ČSGA . Sdělil, že všechny turnaje i výjezdy reprezentace byly zorganizovány
za pomoci kanceláře. Po té se rozvířila bouřlivá debata.
ad 6) pův. 5) zpráva o hospodaření ČSGA
Delegátům byly rozdány výstupy z účetnictví za rok 2013 a to rozvaha, výkaz zisku a ztrát a druhy
kont. Návrh rozpočtu na rok 2014 nebyl předložen.
Ostatní zprávy ad 7) -10) byly před konferencí umístěny na webu ČSGA a to společně ve zprávě
STK a nebylo tedy nutno je znovu předkládat.
Z důvodu neorganizovaných debat a připomínek se přihlásil Petr Vacek s návrhem na převzetí
řízení konference.
Návrh byl přijat 455 hlasy přítomných delegátů a P. Vacek převzal řízení konference.
proti 0, zdrželo se 32
Josef Smrt navrhl ukončení konference a její svolání jako volební konference za cca 14 dnů.
Proti tomuto návrhu hlasovali delegáti s 472 hlasy
proti 0, zdrželo se 15
Petr Vacek navrhl přestávku v jednání, ve které pracovní předsednictvo navrhne další postup
jednání konference.
Po přestávce pracovní předsednictvo navrhlo provést nové volby postupem podle Stanov ČSGA čl.
VII
• a to nejprve dle bodu 1.- stanovit počet členů nového výboru.
Z diskuze vyplynuly návrhy na 5 členů s důrazem na specializaci pro jednotlivé funkce, návrh na 7
členů výboru s poradním hlasem vedoucích reprezentačních družstev a dále návrhy na navýšení
počtu viceprezidentů s úkoly v oblasti marketingu. Po diskuzi bylo hlasováno o variantě 7 členů
váboru a 3 vedoucí reprezentace seniorů, seniorek a master seniorů.
Tato varianta byla přijata 456 hlasy,
proti 31 , zdržel se 0.
• F. Foldin navrhl, aby volby řídil člen pracovního předsednictva Vladimír Bouček.
Tento návrh byl přijat 483 hlasy,
proti 0, zdrželi se 4
• Návrh, aby bylo hlasováno aklamací na čtyřleté období byl přijat 487 hlasy,
proti 0, zdržel se 0
•

Postupem dle Stanov zazněl z pléna návrh na funkce:
- prezident ČSGA p. Oldřich Uher – GC Praha
Pro tento návrh hlasovali delegáti s 486 hlasy, proti 0,zdržel se 1.
Prezidentem byl zvolen Oldřich Uher

- viceprezident ČSGA pí. Anna Marie Zemplinerová – GC Karlovy Vary
Pro tento návrh hlasovali delegáti s 486 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Viceprezidentkou byla zvolena Anna Marie Zemplinerová
- hospodářem ČSGA pí. Milena Keplová – RGC Mariánské Lázně
Pro tento návrh hlasovali delegáti s 487 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Hospodářem byla zvolena Milena Keplová
- STK ČSGA p. Ing. Jiří Císař – Zámecký GC Kravaře
Pro tento návrh hlasovali delegáti s 487 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
STK byl zvolen Ing. Jiří Císař
- členem pro regiony p. Ing. Jiří Svoboda – GC Brno
( a vedoucí reprezentace master seniorů)
Pro tento návrh hlasovali delegáti s 487 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
do této funkce byl zvolen Ing. Jiří Svoboda
- členem výboru pí. Ing. Lenka Budínová – GC Karlovy Vary
Pro tento návrh hlasovali delegáti s 487 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
do této funkce byla zvolena Ing. Lenka Budínová
- členem výboru p. Ing. Jan Nečas – GC Karlštejn
Pro tento návrh hlasovali delegáti s 454 hlasy, proti 31, zdržel se 2.
do této funkce byl zvolen Ing. Jan Nečas
Kapitáni reprezentací Pavel Pilip- RGC Mariánské Lázně, Anna Dzurenda- GC Karlštejn a Jiří
Svoboda- GC Brno, byli jmenováni vedoucími reprezentací seniorů, seniorek a master a budou mít
ve výboru hlas poradní.
Dotazem na rezignované členy revizní komise, zde nechtějí svoji rezignaci odvolat svoji rezignaci
odvolal Ing. Josef Smrt- GCC. Prague. Pokračuje tedy ve své funkci.
Novými členy revizní komise byly navrženy :
Blanka Dědečková – Prácheňský GC
Luďka Kvízová – GC Poděbrady
Ctirad Matějka – GC Nová Bystřice
Pro tento návrh hlasovali delegáti s 487 hlasy,
proti 0, zdrželi se 0
Po volbě požádala E.Roháčková o představení nového prezidenta a pí Věra Knihová o vizi
prezidenta do budoucích let. Prezident se představil krátkým proslovem jako podnikatel a člen GC
Praha od r. 1989. Do golfového hnutí se zapsal jako zakladatel Dětské golfové tour, kterou
organizoval společně s Amarou Zemplinerovou v letech 1999-2009 tj. celkem 100 dětských turnajů.
Je vícenásobným seniorským reprezentantem, v letech 2008 a 2009 kapitánem B týmu, v roce 2013
kapitánem A týmu a družstva GC Praha, seniorských mistrů ČR. Prohlásil, že i přes své
podnikatelské aktivity je schopen se věnovat práci ve výboru ČSGA. Jeho vizí je v maximální míře
spolupracovat a ČGF na výjezdech reprezentace, pořádání Mezinárodního Mistrovství ČR na rány a
sloučení žebříčku seniorů s žebříčkem ČGF. Doufá, že se podaří změnit názor ČGF na seniorský
golf vzhledem k množství seniorů, registrovaných v ČGF. Dále se soustředí na zvýšení výběru
členských poplatků i z regionálních tour, na finanční stránku celé ČSGA a regionů, získáváním
sponsoringu ve spolupráci s Amarou Zemplinerovou a spolupráci s médii.

ad 11) – Diskuse
− Pavel Pilip navrhl, aby konference uložila nové revizní komisi provést kontrolu hospodaření
a poslední 3 roky a vyčíslit nároky p. R. Jozífka.
− F. Foldin požádal výbor, aby zvýšil své úsilí při vyjednávání slev pro seniory. P. Vacek ale
upozornil, že dle jednotlivých klubů tyto slevy již lze využívat podle méně vytížených časů
a dalších slev, které jednotlivé kluby poskytují a které se průběžně mění.
− M. Keplová upozornila na obtížnost následné kontroly hráčů, přihlášených na jednotlivé
turnaje, ve kterých mají nárok na slevu pouze členové ČSGA a neochotu hráčů dodržovat
tyto podmínky pro slevy. Doporučila jednat s ČGF, aby na servru byla umožněna rychlá
kontrola členů ČSGA pro recepce pořádajících klubů např. barevným odlišením některého z
údajů na přihlašovací listině turnaje.
− A. Dzurenda upozornila na soustředění seniorů na hřišti v Berouně a konferenci sdělila, že
zahájila organizování výjezdů seniorek na mistrovství Italie a Evropy ve Španělsku,
samozřejmě za vlastní finanční prostředky.
− J. Smrt upozorňuje,
* že je nezbytně nutné, aby p. Jozífek řádně předal funkci novému prezidentovi vč. razítek a
platební karty.
* aktualizovat jednací řád
* upravit dokumenty ČSGA vzhledem k novému občanskému zákoníku
* upozorňuje, že je nutné od zahraničních účastníků vybírat předem vklady do turnaje,aby se
zamezilo, že cizinci nepřijedou a pro hráče ČR je obtížné pak doplnit hráče na uvolněná místa ze
dne na den.
* vznesl dotaz na p. Vozku na turnaj Českomoravský pohár družstev, který je pořádán na hřišti
Kořenec ve stejném termínu jako Mistrovství družstev v Austerlitz, pořádaném ČSGA. p. Vozka
vysvětli původní myšlenku.
ad 12) Usnesení :
Návrh usnesení přednesl J. Seiler.
Pro přednesené usnesení hlasoval delegáti se 449 hlasy, proti 0, odešli delegáti se 38 hlasy.
Usnesení bylo přijato a bude podepsané návrhovou komisí přílohou tohoto zápisu.
ad 13) Závěr:
Prezident p. Oldřich Uher poděkoval všem delegátům za účast a popřál úspěšnou sezónu hráčům a
novému výboru hodně sil do práce.
Zapsala : Milena Keplová
Ověřovatelé zápisu :
….................................................
Anna Dzurenda

…............................................
Ing. Václav Piťha

