
Zápis z jednání prezidia za období od 1.6.2011 do 30.6.2011  
 

Přítomní : Tomáš Navrátil (TN), Aleš Vítek (AV), Jan Metyš (JM), Martin Ječný (MJ),  

                   Kateřina Tietzová (KT) 

 

Úkoly z konference : 
 

1/K  Zajistit rozpočet na rok 2011 schválený konferencí.      Úkol       :    Aleš Vítek 

                                                                                                   Termín   :    do 31.12.2011 

6/K  Zajistit dodržování schválených doplňků soutěžního řádu v roce 2011 

 Úkol        :    Jan Metyš 

 Termín    :    do 31.12.2011  
Kontrola úkolů z konference : 
 

1/K V průběhu prvních měsíců práce prezidia se podařilo stabilizovat k 30.6.2011 finance ČMGS. Prezidium 

zahájilo  realizace úspor v nákladech pro rok 2011 : 

 

 projednalo a zajistilo snížení nákladů na JUNIOR TROPHY. 

 projednalo a zajistilo snížení nákladů na PČ, PM a MČR 

 zajistilo snížení nákladů na provoz webu ČMGS 

 jednáním s ČSTV se podařilo zpětně zrušit administrativní poplatek za úvěr 2010 /7500,- Kč/ 

 v návaznosti na přílohu č. 4 soutěžního řádu se zrušila míčová podpora s tím, že míče 3D 

/získané z reklamy na extraligu s firmou 3D/ budou s výraznou slevou nabídnuty klubům tak, 

aby bylo možno zajistit finanční příspěvek na EC 2011 v plánované výši  

 podařilo se zajistit u ČSTV obnovu úvěru ve výši 300.000,- Kč /splatnost červen 2012/ 

 podařilo se získat finanční prostředky z certifikace zejména nových sportovních minigolfových 

hřišť 

 

 Nepodařilo se projednat s firmou It2b s.r.o. zrušení nebo snížení částky 40.000,- Kč + 20% DPH za 

„náhradu za vytvoření webové prezentace“. Na osobním jednání s majitelem této společnosti bylo však 

dohodnuto uhrazení celé částky ve 12 rovnoměrných měsíčních splátkách počínaje červencem 2011. 

 

 Na základě výše uvedených skutečností se podařilo při zajištění plánovaných úspor vygenerovat částku ve 

výši 100.000,- Kč jako finanční podporu na výjezdy juniorské, dospělé a seniorské reprezentace na ME 

/resp. MS/. 

   

 úkol  trvá         

                                                                                                  
6/K úkol trvá 

 

 

Kontrola úkolů prezidia ČMGS  : 

 
  1/P/2011 Aktivní účast na jednání ČSTV                               Úkol : TN      T: trvá 

 TN se zúčastnil VH ČSTV, zúčastňuje se schůzí příslušného volebního koše ČSTV a sleduje aktuální 

vývoj 

  3/P/2011 Projednat obnovení úvěru od ČSTV ve výši 300.000,- Kč Úkol : AV,TN splněno 

  6/P/2011 Projednat snížení dotace na MČR 2011/zahájeno jednání/ Úkol : AV trvá 

  7/P/2011 Snížit náklady  na schůze STK Úkol : JM trvá 

  8/P/2011 Projednat zrušení dlužné částky za předčasné ukončení 

                      smlouvy s It2b Úkol : AV  splněno 

 Výsledek jednání viz úkol 1/K 

10/P/2011 Do 1.1.2013 zajistit implementování směrnice 2.11. 

 Rulebook WMF /schodky rozpočtu ČMGS/. Úkol : TN konference 

11/P/2011 Naplnit oficiální webové stránky ČMGS základními  

    informacemi  Úkol : KT splněno   

12/P/2011 Pokus o zajištění prostředků na reprezentace za podmínky existence 



 vedoucího reprezentace a předloží rozpočtu akce Úkol : MJ, AV splněno 

13/P/2011 Požádat WMF o pořadatelství MS seniorů 2014 v Chebu Úkol : KT splněno 

14/P/2011 Projednat  přihlášku 2 nových klubů /MGC Horka n/M a 

  MGC Haná do ČMGS/ Úkol : JM splněno 

 Kluby nebyly přijaty do ČMGS z důvodu nesplnění podmínek určených Stanovami ČMGS, konkrétně 

článek IV. odstavec 1.,  potažmo čl. 1. odstavec 1. V těchto odstavcích je uvedeno, že členem ČMGS se 

může stát pouze sportovní spolek, který provozuje sportovní minigolf, jak pro vlastní členstvo, tak i pro 

neorganizovanou veřejnost. 

15/P/2011 Dořešit obnovu certifikátu na hřiště v ÓÁZA Praha Úkol : MJ, AV splněno 

16/P/2011 Projednat revizi stanov, jednacího a volební řádu ČMGS Úkol : TN trvá 

17/P/2011 Kontaktovat WMF a dořešit dotace na ČS extraligu a I.ligu Úkol : KT, JM trvá 

 čekáme na odpověď od WMF 

18/P/2011 Prověřit možnost získání financí u WMF na projekty 

  pro mládež Úkol : KT, JM trvá 

 čekáme odpověď od WMF 

19/P/2011 Zajistit překlad části pravidel 2.11.Rulebook WMF.              Úkol :JM T: prodlouženo  

        do 31.7.2011 
20/P/2011 Prezidium projednalo informaci Aleše Vítka  o aktuálním 

  stavu členů ČMGS a uložilo připravit návrh na vyloučení 

  členů ČMGS, kteří neplní své úkoly dle stanov ČMGS Úkol : AV, TN T: prodlouženo  

                                                                                                                                                       do 31.8.2011  

 TN navštívil ČSTV a získal potřebné informace, v současné době se připravuje návrh na rozhodnutí 

v této věci  

21/P/2011 Prezidium projednalo informaci Aleše Vítka o stavu  

                     majetku ČMGS a uložilo připravit návrh na vytvoření 

  systému hospodaření s majetkem ČMGS Úkol : AV, TN T: prodlouženo 

                                                                                                                                                       do 31.8.2011  

 TN navštívil ČSTV a získal potřebné informace, v současné době se připravuje návrh na rozhodnutí 

v této věci.  

22/P/2011 Prezidium uložilo aktualizovat informace o klubu, hřišti a  

  kontaktech všech členů ČMGS a s jejich souhlasem je uložit  

  na web ČMGS do adresáře Úkol : KT T: do 15.7.2011  

24/P/2011 Zajištění nákupu pohárů pro PČ, PM, JT a MČR Úkol : MJ T: splněno 

25/P/2011 Zajistit dovybrání registračních příspěvků za rok 2011  Úkol : AV T: splněno 

 Splněno u aktivních členů ČMGS pro rok 2011. 

26/P/2011 Zajistit vybrání poplatku za prodloužení platnosti 

  certifikátů hřišť Úkol : AV T: prodlouženo 

        do 31.7.2011  

27/P/2011 Zajistit nezbytné kroky pro pokračování certifikace  

  hřišť tak, aby nebyly ohroženy soutěže /do doby vytvoření 

  certifikační komise/ Úkol : TN T: rok 2011  

28/P/2011 Zajistit kontrolu stávajících minigolfových hřišť tak, aby  

  odpovídaly podmínkám certifikace WMF Úkol : TN, JM T: rok 2011  

29/P/2011 Zajistit nezbytné kroky pro vystavování certifikátů 

  pro nově postavená hřiště Úkol :  TN T: rok 2011  

30/P/2011 Zajistit výběr poplatků za  certifikáty pro nově postavená 

  hřiště Úkol :  AV T: rok 2011  

31/P/2011 Zajistit smlouvu s Národní knihovnou ČR o archivaci 

  webových stránek ČMGS Úkol : TN T: splněno 

 Splněno pro doménu „cmgs“, pro doménu „minigolfsport“ 

projednáno předání dat v návaznosti na platební kalendář pro it2b s.r.o., v současné době se dolaďuje 

dohoda s it2b s.r.o. 

32/P/2011 Dle informace Aleše Vítka o zrušení dotace na mládež 

  ve výši 50.000,- Kč, rozhodlo prezidium o snížení dotace  

  na JUNIOR TROPHY 2011 na částku cca 15.000,- Kč 

  /omezení vyhlašovaných kategorií + ČMGS zajistí ceny a 

   ubytování účastníků/ Úkol :  AV T: splněno  

34/P/2011 Prezidium projednalo informaci o  nepřesném  

 zaregistrování některých svazových údajů /adresa, název/  

 a uložilo prezidiu zajistit  nápravu na nejbližší konferenci 



 ČMGS Úkol : TN T: konference 

35/P/2011 Prezidium projednalo a podpořilo nominaci p. Tománka 

 do orgánů WMF /schůze srpen 2011 Stockholm/ Úkol : TN T: splněno   

36/P/2011 Jednat s potenciálními sponzory MČR 2011 v Rakovníku Úkol: TN, MJ, AV 

   T: splněno 

 Po několika jednáních se bohužel se nepodařilo získat žádného místního sponzora 

 

 

 

Prezidium ČMGS  na svém jednání uložilo tyto úkoly : 
 

37/P/2011 Zajistit po dohodě s vedoucími jednotlivých výprav na  

                   ME, MS předání schválených finančních prostředků Úkol : AV T: před akcí 

38/P/2011 Zajistit vyúčtování zvýhodněného odběru míčů 3D Úkol : AV T: do 31.7.2011  

39/P/2011 Informovat členy ČMGS o zvýhodněné nabídce  

  míčů 3D Úkol : KT T: do 4.7.2011 

40/P/2011 Projednat možnosti získání sponzorů pro MČR 2012 

   a připravit nabídky pro sponzory Úkol: TN, MJ T: 30.9.2011 

 

 

 

Prezidium do 30.6.2011 projednalo a schválilo tyto návrhy : 

 
 Prezidium projednalo rozdělení částky 100.000,- Kč pro jednotlivé reprezentační družstva pro rok 2011 

takto :         a/ junioři            30.000,- Kč     

 b/ senioři            20.000,- Kč 

 c/ dospělí            50.000,- Kč     

 Prezidium ČMGS jako odvolací orgán pro oblast certifikace hřišťpřevzalodo doby personálního 

obsazení certifikační komise její práci.     

 Prezidium ČMGS schválilo zvýhodněnou nabídku odběru 84 ks minigolfových míčů 3D  pro kluby 

ČMGS /200,- Kč/míč/. Míče jsou dílčím plněním společnosti 3D za reklamu na extralize družstev. 

Klíčem počtu míčů pro jednotlivé kluby je účast juniorů na turnajích ČMGS. 

 Prezidium ČMGS schválilo /v souvislosti s realizací reklamy 3D extraliga/ podporu v rozsahu 2 míče 

3D pro kluby pořádající extraligu a celostátní turnaje mládeže (1.-5. kolo extraliga 2010/2011 a JT 

2011) a pro klub pořádající MČR 2011 v rozsahu 4 míče 3D. Míče lze odebrat dle vlastního výběru u 

zastoupení 3D v ČR Ivana Macha na MČR 2011 v Rakovníku. 
 

 

                                 

Prezidium do 30.6.2011 vzalo na vědomí : 
 

Certifikace /zpráva TN/ 

 Byly provedeny inspekční cesty a certifikát WMF pro sportovní minigolfová hřiště tak obdržela tato 

hřiště: 

o Karviná (výrobce SV Golf) 

o Olomouc City (montáž MGC Olomouc, použité díly SV Golf) 

o Plzeň přehrada (výrobce WGW) – certifikát udělen s výhradami 

o Praha – TESCO Eden (výrobce SV Golf) 

o Praha – Radotín (hřiště přemístěno z hřiště Dian Praha) – s WMF bude jednáno o výši 

souvisejícího poplatku) 

o Všeradice (výrobce SV Golf) 

 

 Ke všem novým hřištím je tvořena podrobná dokumentace s popisem drah, použitých materiálů a 

dalších informací o hřišti, jakož i o případných nedostatcích včetně fotodokumentace. Tyto dokumenty 

jsou uloženy v elektronickém archivu ČMGS a jsou na vyžádání k dispozici kterémukoliv členu ČMGS. 

Do obsazení funkcí Certifikační komise je možno požádat o nahlédnutí do dokumentů prezidium 

ČMGS. 



 

Minigolfové weby /zpráva TN/ 

 Prezidium zaregistrovalo existenci minigolfového webu minigolfnews.cz (minigolfsport.cz), kde se 

objevují články bez podpisu autorů a se lživými či polopravdivými informacemi týkající se ČMGS. 

 Na výše uvedeném webu se objevují články, které se tváří objektivně a uvádějí, že autoři zjišťují 

relevantní informace o daném tématu. V souvislosti s žádným článkem, který se jakkoliv dotýkal 

ČMGS, nebyl o vyjádření žádný z členů prezidia ČMGS doposud nikdy požádán. 

 Namátkou lze uvést následující lži či nepřesnosti v článku o certifikaci hřišť ze dne 15. června 2011: 

o není pravdou, že „teprve před pár dny dostal výrobce vyjádření od Prezidenta ČMGS ve věci 

certifikace v Plzni“ – žadatel (firma Karel Reichl, WGW) byl požádán emailem 9. února 2011 

o sdělení možného termínu inspekční cesty na hřišti v Plzni; reakci obdrželo prezidium ČMGS 

až 27. května 2011, tedy téměř 4 měsíce po výzvě od ČMGS a inspekční cesta byla provedena 

8. června 2011, tedy ani ne 2 týdny po obdržení žádosti. Věty o laxnosti prezidia či snad 

narušování volné hospodářské soutěže v článku jsou tak za hranicí slušnosti a poškozují dobré 

jméno ČMGS. 

o není pravdou, že ČMGS nepostupuje v souladu s certifikačními pravidly; u nových hřišť má za 

úkol prověřit splnění technických nároků na hřiště člen certifikační komise ČMGS (do termínu 

naplnění komise člen prezidia ČMGS). Jelikož ČMGS je garantem kvality hřišť, považuje 

v opodstatněných případech za efektivnější, aby nebylo vyžadováno stanovisko držitele licence 

pro výstavbu minigolfových hřišť. Pro žadatele pro hřiště v Plzni tak bylo nepochybně 

nepoměrně levnější variantou využít rovnou inspekci ČMGS z Prahy než držitele licence 

z Olomouce. 

o již od počátku certifikace sportovních minigolfových hřišť byly logicky kromě samotného 

poplatku za certifikát vyžadovány náhrady hotových výdajů za inspekční cestu; toto je 

vyžadováno v souladu s certifikačními pravidly. Vztah ČMGS – licencovaná firma je, byl a 

bude nadále bezplatný. Certifikační proces je tak od počátku konzistentní a nedochází 

k žádným mimořádnostem ani po převedení agendy z certifikační komise přímo na prezidium 

ČMGS. 

o Ve světle výše uvedeného jsou v článku uvedené věty o nečistých úmyslech a zaujatosti členů 

prezidia naprosto zbytečné a za hranicí novinářské etiky. 

 

Finance /zpráva AV/ 

 V průběhu 1. pololetí roku 2011 se podařilo zajistit z procesu certifikace nových i stávajících hřišť 

částku ve výši 74.000,- Kč. Očekávané náklady /platby na WMF/ se budou pohybovat ve výši dle 

aktuálního kurzu kolem 38.000,- Kč. Finanční výnos z procesu certifikace pro ČMGS k 30.6.2011 je 

tedy cca 35.000,- Kč / v v této chvíli je již překročen výnos dle schváleného rozpočtu na rok 2011. 

Navýšení výnosu v roce 2011 bude použito na stabilizaci financí ČMGS dle zveřejněného plánu 

prezidia. 

 Prezidium odmítlo na základě požadavku jednoho z ručitelů /Ing. Radek Šebela/ - bývalý člen prezidia 

ČMGS/ zrušení kontokorentního produktu uzavřeného v minulých letech ČMGS s ČS a.s. /popřípadě 

nahrazení ručitele/. Důvodem pro toto rozhodnutí byla především skutečnost, že nové prezidium 

zdědilo katastrofální stav financí /viz předchozí zprávy/ společně s tímto bankovním produktem, který 

musel být minulým prezidium vytvořen, pokud se nechtěl ČMGS dostat do insolventní situace. 

Prezidium ČMGS usilovně pracuje na stabilizaci financí ČMGS s tím, že předpokládá, že tento 

bankovní produkt bude s největší pravděpodobností ukončen dle uzavřené smlouvy v únoru 2012. 

Předpokládáme, že v tuto dobu ho již ČMGS nebude potřebovat, a že budou již z velké části 

eliminována chybná ekonomická rozhodnutí minulých prezidií.  V té chvíli skončí i ručení k tomuto 

bankovnímu produktu.   

 K 30.6.2011 byl připsán na účet ČMGS úvěr z ČSTV ve výši 300.000,- Kč. 

 Minulý týden jsme obdrželi fakturu od WMF na uhrazení členských poplatků pro WMF, EMF, 

poplatků za certifikaci hřišť pravděpodobně z certifikátů vydaných k 31.12.2010. Dále potom faktura 

obsahuje příjem ČMGS jako podíl z licencování míčů /asi za rok 2010/. Vzhledem k tomu, že faktura 

obsahuje špatné fakturační údaje a z některých jednotlivých položek není zřejmé, za co se má platit 

projednáváme vystavení nové faktury. Proplacení této faktury je podmínkou našeho startu našich 

reprezentačních družstev na ME a MS v roce 2011. 

 

Propagace ČMGS a minigolfu /zpráva TN/ 

 Prezidium ČMGS obdrželo na základě jednání nabídku programu GOLF CZ vysílaného na stanici 

NOVA SPORT na zpracování 2 min, pořadu z MČR 2011 v Rakovníku. Cena za zpracování je 

nabídnuta ve výši 15.000,- + DPH. Vysílací čas čtvrtek 18,30 hod, repríza pátek 21,00 hod a sobota 



9,00 hod. Prezidium v současné době zvažuje /s ohledem na přínos takové propagace minigolfu, ale i 

s ohledem na finanční situaci ČMGS/ tuto nabídku.  

 

Přebor Čech /zpráva JM/ 

 Komise STK ČMGS v současné době projednává písemnou stížnost ředitele turnaje v Pelhřimově na 

nevhodné chování některých účastníků tohoto turnaje. 

 

 

Zapsal  Aleš Vítek 

V Olomouci dne 30.6.2011  


