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  Zápis z konference delegátů ČSGA ze dne 14.2.2022 
      konané v GC Hodkovičky, Vltavanů 546, Praha 4, klubovna 1.patro 
                                                       
Přítomni:  za výbor ČSGA :  Oldřich Uher, Lenka Budinová, Josef Smrt, 
                                                 Amara Zemplinerová, Vladimír Novotný  
                   za kontrolní komisi:  Henrieta Martinčová, Luďka Kvízová, Zuzana Trunečková 

      za kluby: zástupci z klubů s 424 hlasy z celkového počtu 621 hlas podle stavu členské   
                       základny k 31.12.2021, tj. 68 % - konference byla usnášeníschopná 

       
Program konference: 
  1. Zahájení, schválení programu konference  
  2. Volba mandátové, návrhové a volební komise  
  3. Zpráva prezidenta o činnosti  
  4. Zpráva o hospodaření  
  5. Doplňující zprávy členů výboru - členské záležitosti, sportovní činnost  
  6. Zpráva kontrolní komise  
  7. Volby 7 členů výboru a 3 členů kontrolní komise pro funkční období 2022 - 2025  
  8. Soutěžní řád pro rok 2022  
  9. Plán činnosti na rok 2022  
10. Rozpočet na rok 2022  
11. Diskuse  
12. Usnesení a závěr konference 

 
ad 1) - 2) programu: 
Schůzi zahájil prezident ČSGA Oldřich Uher, přivítal hosta – zástupce ČGF Aleše Libecajta, přečetl 
program konference a navrhl schválení programu konference. 
Josef Smrt navrhl doplnění programu o bod před diskusi, a to:  
Klíč pro stanovení počtu hlasů delegáta na konferencích. 
Hlasování o programu konference vč. doplněného bodu programu: 
Pro: 424, proti: 0, zdržel se: 0 
Navržený program byl schválen. 
 
Bylo navrženo, aby pracovní předsednictvo tvořili všichni přítomní členové výboru.  
Bylo schváleno všemi hlasy přítomných delegátů. 
 
Byla navržena mandátová komise ve složení: Květa Mayerová, Lenka Budinová 
Tato mandátová komise byla schválena všemi hlasy přítomných delegátů. 
Mandátová komise konstatovala, že je konference usnášeníschopná. 
 
Byla navržena návrhová komise ve složení: Vladimír Bouček, Vladimír Klepal. 
Návrhová komise byla schválena všemi hlasy přítomných delegátů. 
 
Byla navržena volební komise ve složení: Josef Smrt, Amara Zemplinerová. 
Volební komise byla schválena všemi hlasy přítomných delegátů. 
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ad 3)- 4) Zpráva prezidenta o činnosti a hospodaření za rok 2020 a 2021  
Zprávu přednesl prezident Oldřich Uher. 
           
ad 5) Doplňující zprávy členů výboru 
Zprávu o sportovní činnosti, kterou připravil nepřítomný Jiří Císař, přednesl Josef Smrt. 
           
ad 6) Zpráva kontrolní komise 
Za kontrolní komisi přednesla zprávu Henrieta Martinčová.  
  
ad 7) Volby 7 členů výboru a 3 členů kontrolní komise pro funkční období 2022 - 2025    
Delegáti konference schválili všemi hlasy i pro další funkční období dosavadní počet členů výboru 
(7) a kontrolní komise (3), a způsob volby aklamací.         
Pro: 424, proti: 0, zdržel se: 0 
V termínu podle volebního řádu nebyl z klubů podán žádný návrh na kandidáty do výboru a 
kontrolní komise ČSGA. Kandiduje dosavadní výbor ve stejném složení, všichni souhlas s 
kandidaturou potvrdili. Za kandidáty do kontrolní komise byly členy výboru navrženy dosavadní 
členky KK. Na konferenci potvrdila souhlas s kandidaturou Henrieta Martinčová, kandidaturu 
odmítly Luďka Kvízová a Zuzana Trunečková.  Členové výboru poté navrhli za kandidáty do 
kontrolní komise Petra Popenka a Hanu Pšeničkovou, kteří kandidaturu přijali. 
Volba jednotlivých členů výboru: 
Oldřich Uher – president   
Pro: 400, proti: 0, zdržel se: 24 
Amara Zemplinerová – vicepresident   
Pro: 424, proti: 0, zdržel se: 0 
Ctirad Matějka – hospodář 
Pro: 424, proti: 0, zdržel se: 0 
Jiří Císař – předseda STK 
Pro: 424, proti: 0, zdržel se: 0 
Josef Smrt – člen výboru pro mezinárodní vztahy: 
Pro: 424, proti: 0, zdržel se: 0 
Vladimír Novotný – člen výboru 
Pro: 424, proti: 0, zdržel se: 0 
Lenka Budinová – člen výboru do počtu 
Pro: 424, proti: 0, zdržel se: 0 
 
Volba členů kontrolní komise: 
Henrieta Martinčová 
Petr Popenko 
Hana Pšeničková 
Pro: 424, proti: 0, zdržel se: 0 
 
Oldřich Uher poděkoval odstupujícím členům za jejich práci a poblahopřál všem zvoleným členům. 
 
 
ad 8) – 9) Soutěžní řád (SŘ) a plán činnosti  pro rok 2022 
Návrh SŘ a plán činnosti přednesl Josef Smrt, v zastoupení Jiřího Císaře, předsedy STK.  
Vyzvedl zvláště navržené změny oproti minulým obdobím. 
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Těmito změnami jsou: 
-  povolení motorových vozidel pro kategorie ženy 70+ a muži 75+ 
-  povolení mobilních telefonů pouze pro případ přivolání zdravotnické pomoci nebo 

oznámení závažných problémů ovlivňujících průběh soutěže 
-  doplnění NST o hru na rány brutto u všech kategorií, nejen 50+ 
-  zvýšit počet započítávaných turnajů do žebříčku NST z 5 na 7 - o tomto bylo hlasováno:  

pro: 68, zdrželo se: 45, proti: 311 – počet turnajů do žebříčku zůstává 5. 
-  do žebříčků nominačních turnajů se započítávají 4 nejlepší výsledky z odehraných kol.  

K soutěžnímu řádu proběhla následující diskuse: 
- J. Smrt navrhl doplnit SŘ o HCP limity pro nominační turnaje v kategoriích stableford netto 

super a master seniorů - nebylo přijato 
- A. Libecajt navrhl nastavit tyto limity jako vedlejší kategorii pro vyhodnocení NT - bylo 

přijato. 
Bylo hlasováno o soutěžním řádu: 
Pro: 424, proti: 0, zdržel se: 0 
 
ad 10) Rozpočet pro rok 2022 
Návrh rozpočtu na r. 2022 přednesl Oldřich Uher. Rozpočet bude zveřejněn na webových 
stránkách. 
O rozpočtu bylo hlasováno: 
Pro: 424, proti: 0, zdržel se: 0 
 
ad 11) Diskuse: 

- Zdeněk Polavka vznesl dotaz k počtu „domovských“ a „nedomovských“ hráčů v soutěžích 
družstev - zůstává neomezený počet nedomovských hráčů 

- v rámci diskuse byl podán návrh na zvýšení ročního členského příspěvku ČSGA na částku 
1.000 Kč ročně – bylo hlasováno: 

      pro: 424, proti: 0, zdržel se: 0 
- Amara Zemplinerová poděkovala všem dobrovolníkům, kteří pomáhali na Marisa Sgaravatti 

Trophy, a také ČGF za finanční i jinou pomoc. 
- Oldřich  Uher otevřel diskusi o možnosti hlasovacího práva pro ČSGA na konferencích ČGF; 

Aleš Libecajt informoval jak je možné tohoto dosáhnout. 
 
ad 12) Návrh a schválení usnesení 
Návrh usnesení přednesl Vladimír Bouček. 
Poté bylo usnesení schváleno a podepsáno oběma členy návrhové komise, bude zveřejněno na 
webu. 
Pro přednesené usnesení hlasovali delegáti: 
Pro: 424, proti: 0, zdržel se: 0 
 
Na závěr prezident Oldřich Uher poděkoval všem přítomným za účast. 
Zapsala: L. Budinová 
 
 


