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Určeno všem členským subjektům ČGF
V Praze dne 29. ledna 2021
Elektronická členská karta ČGF
Vážení zástupci členských subjektů ČGF.
Dovolte, abych touto zprávou navázal na informace o členských kartách ze dne 11. ledna 2021 (zpráva ČGF
č. 1/21) a dopis prezidenta ČGF Zdeňka Kodejše ze dne 20. ledna 2021 (zpráva ČGF č. 2/21), ve kterém je
jeden odstavec věnován plánovanému zavedení elektronických členských karet ČGF (dále jen EČK).
Zejména na základě Vašich telefonických či emailových dotazů, připomínek a dalších ohlasů byla svolána
mimořádná schůze výboru ČGF (26. ledna 2021), na které bylo téma EČK znovu projednáno.
Dříve, než Vám sdělím závěry z výše zmiňované mimořádné schůze výboru ČGF, dovolím si osvětlit některé
technické detaily. Na magnetickém proužku plastové členské karty je jen číselný identifikátor s vazbou na
příslušný klub. Pokud je hráč členem více klubů, má více plastových členských karet, tedy i více
„magnetických proužků“, a tedy i více identifikátorů. Tento identifikátor člena v příslušném klubu se v čase
nemění (záznam na magnetickém proužku Aleše Libecajta v GC Beřovice je stejný na kartě z roku 2010 i
2020). Z toho vyplývá, že karta z roku 2020 bude na všech klubových/resortních systémech fungovat letos i
v letech příštích. Pokud pominu vytištěné údaje na přední straně karty, tak plastová karta neobsahuje nic
dalšího. Žádný typ členství, žádná platnost, žádné osobní údaje, nic.
Použitím karty (protažením čtečkou) dojde k „dotazu“ na informace v závislosti na prostředí (software), ve
kterém byla použita. Například: vydavač míče vydá, pokud mám na svém účtu v příslušném klubu míče
předplacené. Poprvé se tak dostáváme k tomu, že tento identifikátor je poskytován i třetím stranám,
protože ČGF data na technickém serveru o předplacených míčích nemá. To vše samozřejmě na základě
příslušného smluvního ujednání, a to i ve vztahu k GDPR.
Závěry mimořádné schůze výboru ČGF k zavedení EČK:
1. Pro sezónu 2021 budou pro všechny Vaše členy vytištěny plastové členské karty. Systém tisku
bude stejný jako doposud s tím, že první (velká) várka bude vytištěna z dat k 28. únoru 2021. O
detailech Vás bude informovat kolegyně Martina Fulínová. Karty nebudou obsahovat informace o
hendikepovém indexu (HCP) a nebude na nich uvedena platnost. Naší snahou je a věříme, že nám
s tím pomůžete, aby se plastové karty tiskly a distribuovaly v roce 2021 naposledy. Průběh sezóny
nám všem zajisté ukáže, zda se tato snaha může stát realitou.
2. EČK bude nově součástí mobilní aplikace ČGF. V první fázi se nebude jednat o tzv. logovaný
přístup. Uživatel si tedy nebude zřizovat žádný účet. Při prvním pokusu o zobrazení EČK dojde ke
kontrole identity zadáním několika údajů, které se ověří s informacemi, které jsou u člena zadané
na technickém serveru ČGF. Toto ověření si pak příslušné mobilní zařízení „bude pamatovat“.
Druhou novou funkcionalitou mobilní aplikace ČGF bude historie HCP dle metodiky WHS. Zobrazeny
budou údaje, které hráči znají z ověřovací stránky webu ČGF. Věříme, že se nám vše podaří stihnout
do začátku letošní sezóny.
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3. EČK bude nově součástí mobilní aplikace TeeTime. Hlavním a jediným důvodem, proč se výbor ČGF
rozhodl k tomuto kroku, je oblíbenost a rozšířenost této aplikace mezi hráči golfu, Vašimi členy.
Věříme, že tuto službu ocení. Dovolujeme si poskytnout několik čísel: mobilní aplikaci TeeTime si
doposud stáhlo 43.097 uživatelů, kteří kdy byli členy ČGF; z toho 33.253 mělo členství v ČGF v roce
2020; a z toho 30.974 je aktivních, pokud aktivitu vnímáme jako turnajovou hru, nesoutěžní
výsledek, online rezervaci fee, či odbavení fee na recepci hřiště v posledních dvou letech, popř.
28.919 pokud budeme aktivitu sledovat jen v roce 2020. V souvislosti s mobilní aplikací TeeTime si
dovolujeme upozornit, že TeeTime SE je jediná společnost, která má s ČGF (resp. CZECH GOLF
CONSULTING s.r.o.) uzavřenu smlouvu, ve které se hovoří o poskytování dat včetně již zmíněného
identifikátoru. Spuštění je rovněž plánováno před začátkem sezóny 2021.
Věřím, že výše uvedené závěry mimořádné schůze výboru ČGF situaci uklidní a rok 2021 ukáže, že jsme se
vydali správnou cestou. Zavedením EČK dojde pochopitelně ke změnám, ale osobně jsem přesvědčen, že
jen ke změnám k lepšímu. Uživatel EČK bude mít všechny informace na jednom místě a budou vždy
aktuální. Magnetický proužek bude nahrazen QR nebo čárovým kódem.
Závěrem bych Vás chtěl ujistit, že zavedení EČK není žádným ad hoc nápadem nebo dokonce předvolebním
tématem. Informaci o přípravě EČK vzali na vědomí delegáti Přípravné konference ČGF již v říjnu roku 2015.
Děkuji a všem přeji hlavně pevné zdraví.
Z pověření výboru ČGF

Aleš Libecajt
Generální sekretář ČGF
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