
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PREZIDIA �MGS V BRN� DNE 3.4.2011 
 
P�ÍTOMNI: Tomáš Navrátil (prezident), Aleš Vítek (viceprezident), Jan Metyš (p�edseda STK), 
Martin Je�ný (�len Prezidia), Kate�ina Tietzová (generální sekretá�) 
 
PROJEDNÁVANÉ BODY: 

 
1. Finan�ní situace �MGS 
 
Prezidium projednalo finan�ní situaci svazu v�. návrh� �ešení, a rozhodlo, že o této situaci budou 
zástupci jednotlivých klub� informováni nejpozd�ji do 15.4.2011 (zprávu vypracuje AV, jednotlivým 
klub�m rozešle KT). 
 
a) P�íjmy rozpo�tu �MGS na rok 2011 
 
- Prezidium se dohodlo na externí spolupraci s Radkem Doleželem, který již letos požádal o 

všechny možné dotace. 
- Prezidium rozhodlo, že je pot�eba ú�astnit se aktivn� jednání �STV s cílem dosáhnout vyšší 

dotace z MF (na starosti má TN). 
- Prezidium rozhodlo nadále pokra�ovat ve spolupráci s firmou 3D jako sponzorem extraligy. 
- Prezidium si vzalo za úkol p�ipravit balí�ky pro reklamu a sponzory �MGS a dále projednat 

profinancování úv�ru od �STV v �ervnu 2011 (TN, AV, MJ). 
 
b) Náklady rozpo�tu �MGS na rok 2011 

 
Prezidium projednalo následující návrhy na snížení schodku rozpo�tu, které následn� p�edloží  
všem klub�m: 

 
- V závisloti na nulové p�íjmy od Sazky až do odvolání zrušení mí�ové podpory. 
- Do 10.4. zrušit výb�rové �ízení na provozovatele webu a nahradit provozování oficiálních 

stránek �MGS p�es webnode (do té doby, než nebude vy�ešena fin.situace svazu, nebude 
možné spustit oficiální web v rozsahu, v jakém fungoval do 28.2.2011). 

- Zrušit ú�asti na Nation Cup 2011, mimo p�ípady, kdy si hrá�i budou hradit celý výjezd. 
- Do 30.4. zjistit u WMF, zda je možnost bez sankcí zaplatit startovné na mezinárodní akce 

v pozd�jším termínu v závislosti na finan�ní situaci svazu (KT). 
- Projednat možné snížení dotace na M�R. 
- Snížit náklady na sch�ze STK (JM), snížit náklady na Konferenci (Prezidium navrhuje 

proplácet pouze cestovné a max.1 jídlo/osoba). 
- Projednat zrušení dlužné �ástky za d�ív�jší ukon�ení spolupráce s firmou it2b (TN, AV). 
 
Prezidium se rozhodlo pokra�ovat v testech na alkohol na p�íslušných turnajích. 
 
Úkolem Prezidia je zajistit poháry pro vít�ze žeb�í�k� 2010 (JM, MJ). 
 
Do 1. 1. 2013 musí �MGS implementovat obsah sm�rnice 2.11 Rulebooku WMF, která mimo jiné 
umož�uje schodkový rozpo�et vyšší než je 20% ro�ního p�ísp�vku placeného �MGS na WMF 
pouze tehdy, je-li schválen 2/3 v�tšinou konference. Tyto ztráty pak musí být do 3 let pokryty zisky 
vygenerovanými v tomto t�íletém období. 
 
2. Priority 
 
a) Prezidium se zavazuje naplnit oficiální stránky �MGS (umíst�né na www.minigolf-

sport.cz) aktuálními informacemi (za úkol mají KT, spole�n� s Vítem Geržou, v�etn� 
aktualizace kontakt� na jednotlivé zástupce klub�, výsledky a rozpisy jednotlivých turnaj� 
zasílat na email info@cmgs.cz). 

b) Prezidium se rozhodlo najít v nejbližší dob� �ešení na obnovu webu klub� (bude 
�ešeno na osobní sch�zce s Radkem Šebelou). 



c) Prezidium bere na v�domí, že je nezbytné zajistit v roce 2011 p�ebytkový rozpo�et 
minimáln� alespo� ve výši debetu v �S a.s. (91.000,-K�). 

d) Prezidium se rozhodlo pokusit se zajistit prost�edky na výjezd reprezentací (pouze 
pod podmínkou, že každá reprezentace bude mít svého vedoucího s p�edloženým 
rozpo�tem na akci) – v sou�asné chvíli je pot�eba zajistit vedoucího juniorské reprezentace 
(za úkol má MJ). 

e) Prezidium bere na v�domí, že jednou z d�ležitých priorit je zajistit proces certifikace 
h�iš� (p�ipomínky Ji�ího Bedná�e a Martina Tománka p�edány Certifika�ní Komisi, Prezidium 
dále bere na v�domí, že je pot�eba projednat problematiku Certifikace MOSu). 

 
3. Úkoly, které si Prezidium dále stanovilo: 
 
- U WMF požádat o po�adatelství Mistrovství sv�ta senior� 2014 v Chebu (zajistí KT, ve 

spolupráci s Radkem Doleželem a Fr.Ne�ekalem st.) 
- Projednat p�ihlášení 2 nových klub� (MGC Horka n.M. a MGC Haná) – Prezidium 

prozatím p�ijetí nových �len� odložilo, z d�vod� nekompletnosti všech pot�ebných dokument� 
(Stanovy nových klub�) na tomto jednání, aby mohlo být prov��eno spln�ní bodu 1) �lánek IV. 
Stanov �MGS 

- Do�ešit obnovení certifikátu h�išt� na Oáze (zárove� s tímto bodem Prezidium navrhuje 
snížení sankce za prodlení z 5000,- na 1500,-K�) – JM, MJ 

- Na základ� návrhu Fr. Ne�ekala ml. z Konference 2011 projednat revizi Stanov, 
Jednacího a Volebního �ádu (TN) 

- Kontaktovat WMF a do�ešit návrh na �S ligu a s tím spojené dotace (JM, KT) 
 

4. Ostatní 
 
- Prezidium vzalo na v�domí složení STK: 

P�edseda: Jan Metyš 
 
Vedoucí zemí:  �echy: Milan Je�ný 

Morava a p�eklady z a do AJ: Milan Vymazal 
 

Vedoucí oblastí:  �echy západ a registrace: Lumír Benda 
�echy st�ed a mládež: Petr Vl�ek 
Morava jih a úpravy S�: Ivan Doležel 
Morava sever a žeb�í�ky: Vít Gerža 

 
Podkomise: rozhod�í a úpravy S�: Jaroslav �ehák 
Certifika�ní komise: Martin Žaloudek 
Antidoping: Jan Pergl 
 

- Prezidium bere na v�domí portugalský projekt Mini a Golfi, jako možnost zvýšit  u 
široké ve�ejnosti pov�domí o minigolfu – projekt do škol, sout�ž o nejzajímav�jší p�ekážku 
z recyklovatelného odpadu, promyslet možnost stejného projektu v �R v sou�innosti 
s ekologickou firmou. 

- Prezidium si bere za úkol zjistit u WMF projekty pro mládež (JM, KT, Petr Vl�ek) – 
prov��it všechny možnosti získání dotací na projekty týkající se mládeže. 

- JM zajistí p�eklad Rulebook 2011 u Milana Vymazala a na nejbližsím jednání 
Prezidium projedná. 

 
  

 


