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1. Cíle 

 

Česká golfová asociace hendikepovaných z.s. (dále jen CZDGA) je zapsaný spolek, jehož hlavním cílem 

je umožnit co největšímu počtu dětí, mládeže a dospělých s tělesným (zdravotním) postižením přístup 

ke sportovní aktivitě – golfu. Tím jim usnadnit nejen sportovní, ale především sociální a společenské 

začlenění do běžného života a dění. Dílčím cílem je představit golf v očích široké veřejnosti jako 

opravdový sport „bez bariér“ a připravit hendikepovaným důstojné podmínky pro sportovní a 

společenský rozvoj. Naplnění a rozvíjení vytýčených cílů umožňuje projekt Golf bez bariér, který je 

realizován od roku 2011. Tento projekt má celorepublikovou působnost a CZDGA na něm spolupracuje 

s ČGF, PGAC, EDGA, speciálně vyškolenými trenéry paragolfu, asistenty, protetiky, fyzioterapeuty a 

lékaři. Golf bez bariér umožňuje celoroční přístup ke sportovní aktivitě všem hendikepovaným, 

společně s jejich sociálním okolím (rodina a přátelé) i bez povinnosti členské příslušnosti. Smyslem 

projektu je umožnit společnou plnohodnotnou sportovní aktivitu zdravých a hendikepovaných, jak na 

začátečnické, sportovní tak i výkonnostní úrovni. 

Ve spolupráci s golfovými hřišti a resorty se postupně otevírají nová Tréninková centra 

hendikepovaných golfistů (TCHG), Partnerská hřiště hendikepovaných golfistů (PHHG) a Partnerská 

hřiště reprezentace CZDGA (PHR CZDGA). Doposud se do projektu zapojilo 46 golfových subjektů a 

počet nových zájemců o spolupráci každoročně stoupá. Golfovou hru si díky tomuto unikátnímu 

projektu vyzkoušely stovky hendikepovaných zájemců společně s rodinnými příslušníky, včetně dětí a 

mládeže do 18 let. 

 

 

2. Charakteristika a začlenění 

 

CZDGA je střešní organizace s celorepublikovou působností pro tělesně a zdravotně hendikepované 

sportovce - golfisty. Vznikla 21. 12. 2009 a od 6. 3. 2010 je plnohodnotným členským subjektem 

národní sportovní autority - České golfové federace (ČGF). Následně se začlenila pod nejvyšší světovou 

autoritu - International Golf Federation (IGF) a 1. 6. 2010 se stala součástí Evropské golfové asociace 

hendikepovaných (EDGA). Během roku 2010 začala CZDGA spolupracovat s Profesionální golfovou 

asociací hráčů a učitelů golfu v ČR (PGAC).  

 

EDGA – European Disabled Golf Association (Evropská golfová asociace hendikepovaných), vznik v roce 

2000, v roce 2004 uznána za člena R&A a od roku 2008 úzce spolupracuje s PGAs of Europe zejména 

v oblasti metodiky a výuky golfu hendikepovaných. Je oficiálně uznanou světovou střešní sportovní 

autoritou pro tělesně a zdravotně postižené sportovce – golfisty. V současné době vede EDGA 

závěrečná jednání s Mezinárodním paralympijským výborem (IPC) o zařazení golfu na letní 

paralympijské hry v roce 2024 v Paříži. 

      

ČGF – Česká golfová federace, vznik v roce 1931 jako Československý golfový svaz. Jeden ze 

zakládajících členů European Golf Association (EGA) v roce 1937 v Lucembursku. Od roku 1969 je 

Československý golfový svaz řádným členem World Amateur Golf Council (WAGC), nyní International 

Golf Federation (IGF). Po rozdělení Československé republiky vzniká Česká golfová federace (ČGF). ČGF 

sdružuje golfové kluby, Českou seniorskou golfovou asociaci, Profesionální golfovou asociaci České 

republiky, Český svaz greenkeeperů a Českou golfovou asociaci hendikepovaných. V roce 2015 se ČGF 

stala členem EDGA.
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PGAC - Profesionální golfová asociace hráčů a učitelů golfu v ČR, založena 19. 2. 1990. Současně se již 

v roce 1990 PGAC stává jednou z golfových asociací, které zakládají v sídle PGA v Belfry PGA of EUROPE. 

V listopadu 1999 se stává jejím plnoprávným členem. 

 
 

3. Členská základna 
 
CZDGA sdružuje sportovce se všemi druhy postižení – tělesným, spastickým, mentálním, zrakovým 

sluchovým a dalšími formami. Mezi stávajícími členy najdete hráče po amputaci horních i dolních 

končetin, s ochrnutím, vadami vrozenými, postižení či po úrazech, paraplegiky – vozíčkáře, hráče se 

zrakovým nebo sluchovým postižením, mozkovou obrnou, roztroušenou sklerózou a dalšími formami 

včetně neurologických onemocnění které postihují pohybový aparát.  

Současný členský systém CZDGA kopíruje zahraniční subjekty. Nerozděluje a netříští sportovce dle 

druhu postižení do jednotlivých spolků a oddílů, ale sdružuje je dle druhu sportu pod národní sportovní 

autoritu – Českou golfovou federaci ČGF. Tím dochází k většímu přehledu a efektivnější koordinaci 

asociačních aktivit (mezinárodní i tuzemské turnaje, soustředění reprezentace, tréninky, dny 

otevřených dveří, společné aktivity členů a jejich rodin a další) a nesporně i minimalizování finančních 

nákladů na zajištění funkčnosti, organizace, logistiky a asistenční pomoci.  

 
 
 

4. Aktivity CZDGA v ČR 
 

Základním úkolem CZDGA je intenzivní rozvoj a budování optimálních podmínek pro hendikepované 

golfisty a jejich sociální okolí. Podpora sportovní inkluze dětí, mládeže a dospělých s tělesným či 

zdravotním postižením prostřednictvím sportovních aktivit do společnosti, je naplňována cestou 

celorepublikového projektu Golf bez bariér. V rámci tohoto projektu byly v roce 2017 realizovány 

následující akce:  

1. Golfová akademie pro žáky speciální mateřské, základní a střední školy v Českých Budějovicích 

2. Golfová akademie pro žáky speciální základní a mateřské školy Plzeň 

3. Golfová akademie pro klienty IC pro osoby se zdravotním postižením Horní Poustevna 

4. Golfová akademie pro klienty centra Paraple 

5. Golfová akademie pro klienty ÚSP Kvasiny 

6. SNAG golfová akademie „Kbelská desítka“ 

7. SNAG golfová akademie v rámci Run for ProCit Plzeň 

8. Prezentace CZDGA na Sport Festu Lipno – dny pro handicap 
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9. Workshop CZDGA na Charity Hendi golf Slovensko – Agama 

10. Účast hráčů CZDGA na Vodafone Tour 2017 

11. Účast hráčů CZDGA na charitativním turnaji Rotary pomáhá 

12. Účast hráčů CZDGA na charitativním turnaji Univerzity Karlovy 

13. Účast hráčů CZDGA na charitativním turnaji Hranice handicapu 

14. Účast hráčů CZDGA na charitativním turnaji Pomozte dětem 

15. Evropské hry handicapované mládeže Emil Open 2017 

16. Pořádání Czech Disabled Golf Masters 

17. Mezinárodní mistrovství ČR v golfu hendikepovaných 

18. Český pohár – CZDGA Golf Tour 2017 

19. Účast reprezentantů CZDGA na turnajích ČGF 

20. Seminář pro trenéry paragolfu 

21. Periodické školení pravidel golfu pro členy CZDGA 

22.  Zimní soustředění hráčů CZDGA 

 

1,2,3,4,5) V průběhu roku 2017 byly realizovány Golfové akademie na speciálních školách pro děti a 

mládež s tělesným – zdravotním postižením v Českých Budějovicích a Plzni. Paralelně byla realizovaná 

celoroční Golfová akademie pro klienty centra Paraple. V tomto roce byla také zahájena golfová 

akademie pro klienty Integrovaného centra pro osoby se zdravotním postižením Horní Poustevna a 

ÚSP Kvasiny. Výukové programy vedli trenéři paragolfu CZDGA, profesionální trenéři a další odborní 

asistenti. Dětem, žákům, studentům a klientům byl k dispozici speciální golfový vertikalizační vozík 

Powergolfer, výukové sady SNAG a pro klienty centra Paraple také kompletní golfové vybavení 

a tréninkové plochy v Tréninkovém centru hendikepovaných golfistů Hodkovičky a Čechie (TCHG 

Hodkovičky, TCHG Čechie).
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České Budějovice, Plzeň – leden až červen, září až prosinec 2017 

TCHG Hodkovičky, TCHG Čechie – leden až prosinec 2017 

Horní Poustevna, Paraple, Kvasiny – v průběhu roku 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6)  Do doprovodného programu běhu Palestra Kbelská 10 v Centrálním parku Kbely se zapojil tým 

golfových instruktorů CZDGA, který pro návštěvníky připravil několik stanovišť SNAG aktivit, které 

představují jednoduchý vstup do světa golfu i pro nejmladší věkové kategorie. Mládež a dospělí mohli 

vyzkoušet odpaly opravdovými golfovými holemi do sítě v připraveném stanu. 

Praha Kbely 4. března 2017 
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7)  Tým CZDGA zapojil do doprovodného programu běhu RUN for ProCit 2017 na podporu rodin 

pečujících o děti s poruchou autistického spektra. Pro návštěvníky akce připravil několik stanovišť, 

kde si mohli vyzkoušet patování, odpaly na kratší vzdálenost na terč i delší na vlajku. SNAG golf je 

ideální variantou golfu pro začátečníky a vyzkoušeli jej zájemci ze všech věkových kategorií. 

Plzeň, Borský park 1. 4. 2017 

 

 

8)  Letního sportovního festivalu Lipno Sport Fest 2017 se účastnil kombinovaný tým reprezentantů, 

trenérů a asistentů CZDGA. V rámci dne pro handicap byl na břehu lipenské přehrady pro zdravé i 

hendikepované zájemce připraven kompletní tréninkový program. První seznámení s golfem mohli 

vyzkoušet všichni návštěvníci během celého dne na několika golfových stanovištích. Během celého dne 

předváděli členové CZDGA praktické ukázky, představovali sportovní vybavení pro paragolfisty a 

poskytovali odborné konzultace pro nové zájemce. Součástí byla i golfová akademie, která byla jednou 

z nejnavštěvovanějších z celé akce. Nejpočetnější skupinou hráčů byly děti a mládež. 

Lipno nad Vltavou 26. srpna 2017 
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9)  Golfový klub Agama na Slovensku uspořádal charitativní turnaj Charity Hendi Golf spojený s 

prezentací paragolfu a předvedením speciálního vertikalizačního golfového vozíku Powergolfer. Tuto 

akci podpořili reprezentanti CZDGA, kteří po turnaji uspořádali praktický Workshop. Tato akce byla 

realizovaná na podporu rozvoje paragolfu na Slovensku. 

Slovensko Golf Club Agama 22. dubna 2017 

 

 

10,11,12,13,14) Paragolfisté CZDGA podpořili myšlenku sportovní inkluze startem v charitativních 

turnajích na podporu hendikepovaných dětí a mládeže a osob s neurologickým postižením v sérii osmi 

turnajů Vodafone Tour 2017, finálovém turnaji Rotary Golf tour 2017 Club Prague International, 

charitativním turnaji Univerzity Karlovy, charitativním turnaji Hranice handicapu a charitativním turnaji 

Pomozte dětem - Kuře pomáhá. Všechny turnaje absolvoval i hráč CZDGA na speciálním golfovém 

vertikalizačním vozíku Powergolferu. Celkovými výsledky jasně dokázal, že golf je sportovní disciplínou, 

kterou mohou společně vyrovnaně hrát zdraví i hendikepovaní hráči a že golf je opravdovým sportem 

„bez bariér“.  

Golfové resorty v ČR duben až říjen 2017 
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15) CZDGA se stala spolupořadatelem Evropských her handicapované mládeže Emil Open 2017. Na 

mezinárodním sportovním setkání dětí a mládeže byl jednou ze šesti sportovních disciplín premiérově 

i paragolf. První soutěžní den proběhly golfové hry kategorie Open na stadionu VUT, kde hráči změřili 

své síly v odpalu na přesnost, odpalu na dálku, odpalu nejblíže k jamce, patování na přesnost a odehrání 

jamky na co nejméně úderů. Všechny golfové soutěže se hrály se sadami SNAG. Druhý soutěžní den se 

odehrál golfový turnaj výkonnostních hráčů v golfovém resortu Kaskáda. V kategorii Masters – Mixed, 

společně nastoupili zdraví a handicapovaní golfisté. Po celou dobu konání her, probíhal přímo v centru 

Brna na Náměstí Svobody doprovodný program, jehož součástí byly i praktické ukázky celé řady sportů 

pro tělesně a zdravotně postižené. Stanoviště CZDGA bylo od středy do pátku hojně navštěvováno 

zejména nejmladší generací.  

Brno 7. - 10. června 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16)  CZDGA pořádala pod záštitou Evropské golfové asociace hendikepovaných (EDGA), České golfové 

federace (ČGF) a Českého paralympijského výboru (ČPV) již sedmý ročník mezinárodního turnaje Czech 

Disabled Golf Masters 2017, který je zařazen do prestižní světové série EDGA Golf Tour v nejvyšší 

úrovni Premier. Nejlepší paragolfisté z 15 zemí světa bojovali o cenné body do světového bodování 

WAGR a zároveň o co nejlepší pořadí v Evropském poháru. V před paralympijském cyklu bylo pro 

Českou republiku pořádání toho turnaje stejně významnou sportovní akcí, jako například pořádání 

mužského European Tour nebo Ladies European Tour.  

Mstětice 16. - 18. června 2017 
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17) Mezinárodní Mistrovství ČR hendikepovaných golfistů – jednotlivců, bylo zařazeno do oficiálního 

turnajového kalendáře České golfové federace. MMČR bylo zároveň finálovým turnajem CZDGA Golf 

Tour – Českého poháru. Golfový resort Česká Lípa přivítal začínající, pokročilé i výkonnostní 

hendikepované golfisty z celé republiky na šestém ročníku. V pěti herních kategoriích nastoupili 

tuzemští i zahraniční hráči paragolfu společně s profesionály, přáteli a partnery.  

Česká Lípa 7. - 8. října 2017 

 

18)  CZDGA Golf Tour 2017 – Český pohár. Série osmi turnajů se odehrála na Partnerských hřištích 

hendikepovaných golfistů (PHHG) během celého roku. Výsledky z těchto turnajů se započítávaly do 

celkového hodnocení sezóny a nejlepší hráči v jednotlivých kategoriích získali tituly Vítěz Českého 

poháru CZDGA - Order of Merit. 

Pyšely 9. dubna 2017 

Mstětice 27. května 2017 

Hluboká nad Vltavou 23. července 2017 

Český Krumlov 20. srpna 2017 

Zbraslav 13. září 2017 

Kácov 1. října 2017 

Česká Lípa 7. - 8. října 2017 
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19)   Účast reprezentantů CZDGA na turnajích ČGF byla realizována v průběhu celého roku. Jednalo se 
o prezentaci hry paragolfistů, kteří nastupovali společně se zdravými hráči v mistrovských soutěžích a 
reprezentovali své domovské kluby. Součástí prezentací po turnajích byla i praktická možnost 
vyzkoušet hru z Powergolferu a zasoutěžit si s reprezentanty v paragolfu v dovednostních disciplínách.  

Golfové resorty v ČR duben až říjen 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20)   Ve spolupráci s PGAC pořádala CZDGA v roce 2017 dva semináře pro trenéry paragolfu. V průběhu 
dne se všichni absolventi seznámili s aktuálním členěním kategorií paragolfistů dle postižení, novými 
trendy z oblasti speciálních protetických pomůcek, specifickými úpravami golfového vybavení a dalšími 
podrobnostmi z oblasti paragolfu. Součástí odpoledního bloku bylo praktické testování speciálního 
vertikalizačního vozíku pro vozíčkáře Powergolferu. Přítomni byli i hendikepovaní hráči, kteří pak 
praktickými ukázkami doplňovali jednotlivé části výkladu. V současné době s CZDGA na projektu Golf 
bez bariér spolupracuje 40 speciálně vyškolených trenérů. 

21)   Pod vedením profesionálních rozhodčích STK proběhl pro všechny členy CZDGA seminář golfových 
pravidel. Všichni účastníci si zopakovali teoreticky i prakticky golfová pravidla a seznámili se 
s aktuálními změnami a úpravami.  
 
22)   V zimních měsících uspořádala CZDGA pro hráče víkendová soustředění pod vedením trenérů 
paragolfu. 
 
TCHG Čechie 21.-22. 1. 2017 
TCHG Čechie 11.-12. 2. 2017 
TCHG Čechie, TCHG Hodkovičky 25.-26. 3. 2017 
TCHG Čechie 18. 11. 2017 
TCHG Čechie 2. 12. 2017 
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5. Aktivity CZDGA v zahraničí – reprezentace ČR 
 

Reprezentanti ČR v golfu hendikepovaných nastoupili již osmou sezónu v nejvyšší světové soutěži 

EDGA Golf Tour. Jedná se o sérii mezinárodních turnajů Premier, které se hrají v Austrálii, Anglii, Francii, 

Holandsku, Švédsku, Itálii, Španělsku, Norsku, Finsku, Portugalsku, Rakousku, Německu a České 

republice. Z umístění v těchto turnajích hráči získávají body do celkového světového hodnocení poháru 

WAGR EDGA Golf Tour. Kompletní reprezentační tým CZDGA je složen z 15 hráčů, dále hlavního 

trenéra, trenéra reprezentace, asistenta hlavního trenéra a lékaře. Reprezentace A – Stroke play je 

složena z 5 hráčů. Reprezentaci B – Stableford tvoří 8 hráčů.  Juniorská reprezentace ČR čítá 2 hráče. 

Vynikající umístění reprezentantů ČR na turnajích a zároveň ve světovém žebříčku, vypovídá o kvalitách 

a připravenosti celého týmu. Opakované obhájení nejvyšších příček ve světovém poháru přispělo 

k vytvoření skvělého renomé českého paragolfu v Evropě a k vynikající reprezentaci České republiky 

v zahraničí.  

 

 

 

6. Úspěchy reprezentace CZDGA v roce 2017 
 

Nejlepší umístění reprezentantů CZDGA na turnajích v průběhu sezóny (TOP 10): 

EDGA Terramar Open for Wheelchair golfers – Španělsko (25. – 27. duben 2017) 
9. místo, kat. C (sedící) – Pavel Bambousek 
 
EDGA Golf Tour 2017 – Spanish Open (10. – 12. únor 2017) 
6. místo, kat. C – Jakub Kovařík 
 
EDGA Golf Tour 2017 - 17th Italian Disabled Open (1. – 3. květen 2017) 
2. místo, kat. A – Miroslav Lidinský 
3. místo, kat. A – Zbyněk Kotek 
1. místo, kat. C – Jakub Kovařík 
 



12 
 

EDGA Golf Tour 2017 – Czech Disabled Golf Masters (16. – 18. červen 2017) 
3. místo, kat. A – Zbyněk Kotek 
6. místo, kat. B – Tomáš Prouza 
7. místo, kat. B – Aleš Süsser 
2. místo, kat. C – Jakub Kovařík 
5. místo, kat. C – Stanislav Jirásek 
6. místo, kat. C – Pavel Kamír 
7. místo, kat. C – Vlastimil Hebelka 
1. místo, kat. D – Pavel Bambousek 
2. místo, kat. D – Lukáš Šnobl 
3. místo, kat. D – Vladimír Stárek 
 
European Team Championship – Portugal Quinta do Lago (28. červen – 1. červenec 2017) 
9. místo, kat. Stroke Play – Team A (Miroslav Lidinský, Zbyněk Kotek, Aleš Süsser, Tomáš Prouza) 
4. místo, kat. Stableford – Team B (Jakub Kovařík, Pavel Kamír, Stanislav Jirásek, Michal Hošna) 
 
EDGA Golf Tour 2017 – International Austrian Championship (1. – 3. září 2017) 
3. místo, kat. A – Zbyněk Kotek 
4. místo, kat. A – Miroslav Lidinský 
7. místo, kat. B – František Hes 
9. místo, kat. B – Pavel Kamír 
1. místo, kat. D – Lukáš Šnobl 
 
 
EDGA Golf Tour 2017 – French Open (22. – 24. září 2017) 
9. místo, kat. A – Miroslav Lidinský 
 

EDGA Golf Tour 2017 – Portugalsko (23. -25. listopad 2017) 

1. místo, kat. C – Stanislav Jirásek 
4. místo, kat. C – Jakub Kovařík 
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7. Finanční přehled o hospodaření 

 
 

Finanční rozvaha za období roku 2017 
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Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. 12. 2017 
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8.   Orgány organizace 

 

Ing. Miroslav Lidinský – Prezident  

Ing. Aleš Süsser – Viceprezident  

Jana Brabníková – Generální sekretář 

Michal Jon, Zbyněk Kotek, Tomáš Prouza – výkonný výbor 

MUDr. Zuzana Süsserová, Martina Kotková, Lucie Boudová – kontrolní komise 

 

 
9.  Vize a plány 

 
V Evropě dochází k masivnímu rozvoji paragolfu a tento trend lze očekávat i ČR. Na základě zkušeností 

a poznatků z roku 2017, očekáváme významný nárůst zájemců a tím i rozšíření členské základny CZDGA 

v následujících letech. S tím úzce souvisí nutnost dalšího rozvoje CZDGA, zajištění kvalitního zázemí a 

zprofesionalizování našich aktivit.  

Mezi hlavní cíle pro další roky patří v první řadě zajištění finančních prostředků pro rozvojový i 

výkonnostní program, zabezpečení materiálního zázemí a s tímto spojené rozsáhlé administrativy, 

plánování a organizaci mnoha akcí a dalších činností, kterou vykonává kombinovaný tým stálých i 

externích spolupracovníků CZDGA. V nadcházejícím období lze za hlavní aktivity označit pořádání 

dalších ročníků mezinárodního turnaje Czech Disabled Golf Masters v ČR, účast reprezentace na 

mezinárodních turnajích světové série EDGA Golf Tour a následná nominace na Paralympijské hry. Dále 

akce na podporu paragolfu v České republice a rozvoj projektu Golf bez bariér. Pro Tréninková centra 

hendikepovaných golfistů je nezbytností zabezpečit odpovídající počet speciálních golfových 

vertikalizačních vozíků Paragolfer (nebo Powergolfer) a pro začínající golfisty sady golfových holí na 

tréninky, včetně dalšího nezbytného sportovního vybavení. Stěžejním úkolem je taktéž realizace 

dalších golfových akademií na speciálních školách pro děti a mládež s tělesným a zdravotním 

postižením.  
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10.  Kontakt 
 

Česká golfová asociace hendikepovaných z.s. - CZDGA 

Líšťany 85 

330 35 Líšťany  

IČ: 22823441, DIČ: CZ22823441  

Bankovní spojení: ČSOB, číslo účtu: 238608497/0300  

     FIO, číslo účtu: 2201209205/2010 

 
Ing. Miroslav Lidinský 

Prezident CZDGA 

tel: +420 603 554 783 

mail: lidinsky@czdga.cz 

 

MUDr. Zuzana Süsserová 

Generální sekretář CZDGA 

tel: +420 775 707 370 

mail: susserova@czdga.cz 

       czdga@czdga.cz 

 

 

mailto:lidinsky@czdga.cz
mailto:susserova@czdga.cz
mailto:czdga@czdga.cz
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I. Základní údaje 

 

Účetní období:  1.1.2017 – 31.12.2017 

Název:  Česká golfová asociace hendikepovaných, z.s. (dále CZDGA) 
Sídlo organizace:  Líšťany 85, 330 35, Líšťany 
Právní forma:  zapsaný spolek 
Statutární orgán:  
 prezident:   Ing. Miroslav Lidinský 
  

Datum vzniku: 21.12.2009 

Účel (poslání): Cílem zapsaného spolku Česká golfová asociace hendikepovaných 
(dále jen spolek), je umožnit dětem, mládeži a dospělým s tělesným (zdravotním) 
postižením a jejich sociálnímu okolí (rodinným příslušníkům) přístup ke společné 
sportovní aktivitě golfu. 

Hlavní činnost: 
- spolupráce s Českou golfovou federací, European Disabled Golf Association a 
dalšími národními i zahraničními sportovními autoritami 
- spolupráce s Českým paralympijským výborem 
- budování, rozvoj a podpora národního hendigolfového reprezentačního týmu ČR 
- společenská sportovní aktivita zdravých a hendikepovaných pozitivně působící na 
psychické a somatické úrovni na osoby se zdravotním postižením 
- vytváření vhodných technických a materiálních podmínek pro trénink nových 
zájemců a budování celorepublikové infrastruktury pro hru a propagaci hendigolfu, 
- realizace systému vzdělávání pro členy CZDGA, trenérů hendigolfu a ostatních 
zájemců 
- vytváření a udržování optimálních podmínek pro zapojení hendikepovaných dětí a 
mládeže společně s rodinnými příslušníky do golfových aktivit v souladu s koncepcí 
rodinné politiky ČR 
- intenzivní propagace golfu hendikepovaných, osvětová a propagační činnost 
- vytváření, zajišťování a udržování infrastruktury pro hendikepované golfisty a 
ostatní osoby podílející se na aktivitách CZDGA 
- příprava, předložení a administrace dotačních, grantových a národních projektů v 
oblastech podpory pro dosažení cíle spolku 
- přijímání a rozdělování finančních i nefinančních darů pro zajištění dosahování cílů 
spolku. 
 

Kategorie účetní jednotky: mikro účetní jednotka
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II. Obecné účetní zásady 
 

 

II.1. Dlouhodobý majetek 

Organizace eviduje v dlouhodobém majetku všechny stavby a jejich technické 
zhodnocení bez ohledu na výši pořizovací ceny.  
 
Organizace eviduje v dlouhodobém hmotném majetku hmotný majetek s dobou 
použitelnosti vyšší než 1 rok a s pořizovací cenou vyšší než 40.000 Kč, účtuje o něm 
na účtech dlouhodobého majetku a vykazuje ho v rozvaze.  
Hmotný majetek v pořizovací ceně nižší než 40.000 Kč účtuje organizace do nákladů. 
Hmotný majetek v pořizovací ceně vyšší než 10.000 Kč, ale nižší než 40.000 Kč s 
dobou použitelnosti delší než 1 rok eviduje organizace v operativní evidenci.   
 
Organizace eviduje v dlouhodobém nehmotném majetku nehmotný majetek s dobou 
použitelnosti vyšší než 1 rok a s pořizovací cenou vyšší než 60.000 Kč.  
Nehmotný majetek v pořizovací ceně nižší než 60 tis. Kč účtuje organizace do nákladů. 
Nehmotný majetek v pořizovací ceně vyšší než 10.000 Kč, ale nižší než 60.000 Kč s 
dobou použitelnosti delší než 1 rok eviduje organizace v operativní evidenci.  
 
Úroky nejsou součástí pořizovací ceny dlouhodobého majetku.  
 
Stavby organizace odepisuje 50 let. 
Samostatné hmotné movité věci organizace odepisuje po dobu 5 let. 
 
 

II.2. Cenné papíry a podíly 

Organizace neeviduje žádné cenné papíry ani podíly 
 
 

II.3. Zásoby 

Organizace eviduje v zásobách pouze zboží – nakoupené publikace, které prodává 
na akcích. O zboží účtuje způsobem B.  

 

 

II.4. Pohledávky 

Pohledávky se oceňují při svém vzniku jmenovitou hodnotou. Organizace běžně 
netvoří opravné položky. O případně tvorbě opravné položky může rozhodnout ředitel 
organizace. 
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II.5. Cizoměnové transakce 

Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách v kurzu 
platném ke dni jejich vzniku (vyhlášeným ČNB k předchozímu pracovnímu dni).  
 
 
II.6. Časové rozlišení 

Organizace účtuje o nákladech příštích období. Prostřednictvím nákladů příštích 
období časově rozlišuje náklady, které souvisí s dalšími či dalšími obdobími. 
Organizace nerozlišuje náklady, které se každoročně opakují a náklady, které jsou 
svou částkou nevýznamné, tj. do výše 5.000 Kč.  
 

 
 
II.7. Bezúplatně nabytý dlouhodobý majetek, investiční dotace a dary 

Ve vlastním jmění na účtu skupiny 901 – Vlastní jmění organizace účtuje o zdrojích 
pořízení bezúplatně nabytého dlouhodobého majetku stejně tak jako o investičních 
dotacích nebo účelových investičních darech. Tato částka je pak rozpouštěna na účet 
skupiny 648 – Zúčtování fondů současně s účtováním odpisů. 
 
 
II.8. Veřejná sbírka 

Organizace nemá oprávnění ke konání vlastní veřejné sbírky. 
 
II.9. Přijaté dary 

Ve fondech organizace dále účtuje o přijatých individuálních darech, a to přímým 
zápisem ve prospěch fondu a na vrub účtu 211 – Pokladna nebo 221 – Bankovní účet. 
Průběžně, popř. nejpozději jednou měsíčně, organizace účtuje o použití darů 
podvojným zápisem na vrub fondu a ve prospěch účtu 64 – Zúčtování fondů.  
 
 
II.10. Přijaté dotace 

 
Přijaté dotace jsou prostředky poskytnuté z veřejných zdrojů, tedy zejména ze zdrojů 
státního rozpočtu, z rozpočtů územně samosprávných celků, ze zdrojů státních 
rozpočtů cizích států apod.  
 
O těchto prostředcích účtuje organizace při přijetí na závazkových účtech skupiny 34, 
popřípadě rovnou ve výnosech na účtu 691 – Dotace. V případě, že není celé přijatá 
částka dotace do konce roku utracena, je zbylá částka vykázána jako závazek na účtu 
skupiny 91 – Fondy. V případě, že je utraceno v rámci dotovaného projektu více než 
bylo zatím v rámci dotace přijato, účtuje organizace na vrub účtu skupiny 91 –  Fondy 



Česká golfová asociace hendikepovaných z.s. 
Příloha v účetní závěrce sestavená k 31.12.2017 

 

28 
Strana 6/10 

 

ve prospěch účtu 691 – Dotace, tak aby výsledek hospodaření z dotace byl vždy 
alespoň nulový.  
 
 
II.11. Vlastní jmění, nadační kapitál,…. 

Ve vlastním jmění organizace eviduje nerozdělený zisk minulých let. 
 
 
II.12. Daň z příjmů 

Organizace je veřejně prospěšným poplatníkem v souladu s §17a zákona 
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP).  
 
Organizace uplatňuje osvobození darů podle §19b odst. 2 b) ZDP vždy když je to 
možné.  
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III. Doplňující údaje k výkazům 
 
 
III.1. Dlouhodobý majetek 

Organizace eviduje pouze jeden dlouhodobý majetek (fotoaparát). 
 
 
III.2. Podíly, podílové listy, dluhopisy, akcie 

Organizace neeviduje podíly, podílové listy, dluhopisy ani akcie. 
 
 
III.3. Dluhy po splatnosti z titulu daní, sociálního či zdravotního pojištění 

Organizace žádné takové dluhy neeviduje.  
 
 
III.4. Dlouhodobé závazky 

Organizace neeviduje žádné dlouhodobé závazky se splatností delší než 5 let od 
rozvahového dne.  
 
 

III.5. Majetek neuvedený v rozvaze 

 

Kromě drobného majetku v zanedbatelné hodnotě neeviduje organizace žádný 
majetek neuvedený v rozvaze. 

 

III.6. Závazky nevykázané v rozvaze 

Organizace neeviduje žádné závazky, které by k rozvahovému dni nebyly vykázány 
v rozvaze.  

 

III.7. Osobní náklady 

Průměrný počet zaměstnanců  
 

Průměrný počet zaměstnanců v roce 
2017 

Průměrný počet zaměstnanců v roce 
2016 

4 4 
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z toho členů řídících orgánů 

Průměrný počet řídících pracovníků v 
roce 2017 

Průměrný počet řídících pracovníků 
v roce 2016 

1 1 

 

Osobní náklady na zaměstnance, z toho na členy řídících orgánů 
 

 2017 v tis. Kč 2016 v tis. Kč 

 Osobní náklady 
na zaměstnance  

Osobní náklady na 
členy řídících 
orgánů 

Osobní náklady 
na 
zaměstnance  

Osobní náklady 
na členy řídících 
orgánů 

Mzdové náklady 777 Neuvedeno  neuvedeno 

Zákonné sociální pojištění 198    

Ostatní sociální pojištění     

Zákonné sociální náklady     

Ostatní sociální náklady     

 
Členům orgánů v roce 2017 nebyly poskytnuty žádné odměny ani funkční požitky, 
nebyly jim poskytnuty ani žádné půjčky, úvěry, záruky či jiná plnění. 

Členové orgánů nemají žádnou účast v osobách, s nimiž organizace v roce 2017 
uzavřela smluvní vztahy. 

 

III.8. Odměna přijatá statutárním auditorem 

Organizace povinnosti auditu účetní závěrky nepodléhá. 

 

III.9. Náklady a výnosy mimořádné svým objemem nebo původem 

V roce 2017 nevykazuje organizace žádné náklady nebo výnosy, které by byly 
mimořádné svým původem nebo objemem. 
 
 
III.10. Zástavy a ručení 

Majetek organizace není zatížen žádným zástavním právem. 
Organizace neposkytla ani nepřijala žádná ručení. 
 
 

III.11. Přijaté dotace a dary 

V roce 2017 byly přijaty následující dotace (v tis Kč):
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Všechny výše uvedené dotace byly plně vyčerpány. 

V roce 2017 byly přijaty následující dary v tis Kč: 

 

Z výše uvedených darů organizace v roce 2017 využila dary ve výši 184 tis Kč.  

 

III.12. Poskytnuté dary 

Organizace v roce 2017 poskytla dar na podporu hendikepovaného golfisty ve výši 
4.500 Kč. 
 
 
 
III.13. Veřejná sbírka 

Organizace neměla v roce 2017 povolení pořádat veřejnou sbírku. 

 

III.14. Výsledek hospodaření a daň z příjmu 

Výsledek hospodaření za rok 2016 byl převeden do nerozděleného zisku minulých let. 

 

Za rok 2017 organizace vykazuje zisk ve výši 595.993 Kč. Základ daně z příjmu ve byl 
zjištěn v souladu s §18a ZDP.

Poskytovatel Částka 

MŠMT 2.566 

Jihočeský kraj 21 

Hlavní město Praha 300 

Liberecký kraj 65 

Plzeňský kraj 30 

Středočeský kraj 200 

Celkem 3.182 

Poskytovatel Částka Komentář 

Česká golfová federace 100  

Christian Nachtwey 56  

Ostatní 113  
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Základ daně byl zaokrouhlen a snížen na 58.330 Kč uplatněním snížení základu daně 
v souladu s §20 odst. 7 ZDP ve výši 300.000 Kč. Výsledná daň byla snížena na 0 Kč 
prostřednictvím využití slevy na zaměstnávání osob ZTP. 

 

III.15. Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení 
účetní závěrky 

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné 
významné události. 

 

 

 

 

V Líšťanech dne 22.6.2018   
 
 
 
 
Sestavil: Tomáš Doležel   
 
 
 
Statutární orgán: Ing. Miroslav Lidinský 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


