
Zápis z jednání prezidia za období od 06.08.2012 do 10.12.2012  
 

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

                   Michal Šlapák (MŠ) 

                    

 

Úkoly z konference : 

 
1/K/2012 Na základě žádosti TJ MG Cheb podat na EMF v co nejkratším termínu  

 novou přihlášku na pořádání EYC 2015 na hřištích v Chebu.  Úkol : TN      T: do 12.3.2012 

2/K/2012  Zaregistrovat změny v sídle ČMGS o.s. do registru občanských sdružení  

 na MV nejpozději do 30.4.2012. Úkol : MŠ T: do 30.4.2012 

3/K/2012 Připravit návrh na revizi stanov ČMGS na základě písemných připomínek  

 klubů zaslaných do 30.4.2012, k projednání na řádné konferenci v roce 2013. 

  Úkol : TN,AV T: konference 2013 

  

Kontrola úkolů prezidia ČMGS  : 

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

 TN se zúčastňuje schůzí příslušného volebního koše ČSTV a sleduje aktuální vývoj 
10/P/2011 Do 1.1.2013 zajistit implementování směrnice 2.11. 

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

 Bylo schváleno konferencí v březnu 2012. 

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

 Viz úkol z konference 

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

 řeší se s WMF 

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

  pro mládež Úkol : MŠ, JM T: trvá 

 řeší se s WMF 

27/P/2011 Zajistit nezbytné kroky pro pokračování certifikace  

  hřišť tak, aby nebyly ohroženy soutěže /do doby vytvoření 

  certifikační komise/ Úkol : TN T: trvá 

 veškeré požadavky ohledně certifikace hřišť členů ČMGS byly odeslány na WMF s cílem 

minimalizovat náklady ČMGS za certifikaci, v této chvíli čekáme na odpověď od WMF 

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

  odpovídaly podmínkám certifikace WMF Úkol : TN, JM T: trvá 

 probíhá certifikace hřišť členů ČMGS 

41/P/2011 Zjistit možnosti čerpání strojních investic u ČSTV na rok 2013 T: 2012 

 

 

Prezidium ČMGS  na svém jednání do 10. 12. 2012 uložilo tyto úkoly : 

 
06/P/2012  Zaregistrovat správné údaje o ČMGS na MV Úkol: MŠ. T: 30.4.2012 

 odeslána žádost na MV 
14/P/2012 Aktualizovat webové stránky www.kamnaminigolf.cz Úkol: MŠ T: 31.7.2012 

18/P/2012 Zajistit zaslání finančního příspěvku na EC 2012 na 

  základě zaslaných požadavků. Úkol:AV T: 20.8.2012 

 

Prezidium do 10.12.2012 projednalo a schválilo tyto návrhy 

 
 

 Dne 16. září.2012 bylo na schůzi prezidia v Rakovníku prezidiem ČMGS odsouhlaseno členství 

v ČMGS pro MGC Rajhrad, do konce roku 2012 je klub povinen zaslat na účet ČMGS registrační 

poplatek ve výši 300,- Kč. Dále potom zajistit slíbenou registraci hráčů tohoto klubu. 

 



 Prezidium na návrh AV odsouhlasilo výši příspěvků pro účastníky JT 2012 v níže uvedeném rozsahu 

(0,80 Kč/km/osoba + příspěvek na nocleh) : 

 

1.DGC Bystřice p/H    582,- Kč 

GC 85 Rakovník 1.201,- Kč 

KDG Tovačov    132,- Kč 

ME Blansko    321,- Kč 

MGC Dráčata Pečky 1.189,- Kč 

MGC Holešov    241,- Kč 

MGC Hradečtí Orli 1.196,- Kč 

MGC Olomouc    300,- Kč 

SKDG Příbor    832,- Kč 

Start Kopřivnice    366,- Kč 

TJ MG Cheb 3.225,- Kč 

Celkem rozděleno  9.585,- Kč 

 

 Na základě smlouvy s firmou 3D získal ČMGS 100 ks minigolfových míčů. Prezidium odsouhlasilo 

na návrh AV nabídku pro kluby (počet míčů pro klub viz níže) ve výši 200,- Kč/míč  (počet míčů 

pro klub za účast juniorů a mládeže na turnajích v roce 2012) a dále bez poplatku pro kluby 2 míče 

za pořádání GP a 4 míče za pořádání MČR. Seznam míčů je přílohou tohoto zápisu. Míče je možno 

objednat a zaplatit do konce roku 2012 u AV na e-mail adrese viceprezident@cmgs.cz 

  

  míče míče  celkem 

  klub za 200,- Kč za GP a MČR pro klub 

1 1. DGC Bystřice p. H. 12 2 14 

2 1. MGC Děkanka Praha 0 2 2 

3 GC 85 Rakovník 3 2 5 

4 KDG Tovačov 2   2 

5 ME Blansko 3   3 

6 MG České údolí Plzeň 3 1   1 

7 MG Seba Tanvald 5   5 

8 MGC ´90 Brno 3   3 

9 MGC Dráčata Pečky 6   6 

10 MGC Holešov 2   2 

11 MGC Hradečtí Orli 12 2 14 

12 MGC Jedovnice 1 2 3 

13 MGC Olomouc 9 4 13 

14 MGC Polička 1   1 

15 SKDG Příbor 7   7 

16 SKGC Frant. Lázně 3   3 

17 Start Kopřivnice 4   4 

18 TJ MG Cheb 9   9 

19 TJ Start Brno 1   1 

     
 

 Prezidium schválilo poplatky za přihlášení mezinárodních turnajů konaných v ČR do mezinárodní 

listiny WMF. Podmínkou pro přihlášení takovéhoto turnaje ČMGS je : 

 

a/ zajištění jeho organizace klubem, jednotlivcem nebo jinou právnickou osobou 

b/ zaplacením příslušného poplatku před termínem přihlášení tj. do 20.12. předchozího roku 

c/ zasláním rozpisu turnaje v češtině a angličtině před termínem přihlášení, tj. do 20.12. předchozího 

roku 

d/ poplatek za mezinárodní turnaj 950,- Kč, poplatek soutěž národních týmů 1200,- Kč 

e/ přihláška musí být podána na WMF vždy do 31.12. předchozího roku 

f/ neplatí pro oficiální turnaje jako ME. MS, NC a EC, tyto turnaje mají samostatnou přihlašovací 

proceduru 

mailto:viceprezident@cmgs.cz


 

 Prezidium projednalo žádost TJ MTG Cheb na přeřazení BT Cheb z podzimní části sezony 2013 

do jarní části. Prezidium žádosti nevyhovělo a to z těchto důvodů: 

 

a) turnaj v jarní části chtějí všichni, na podzim nikdo. Je tedy málo jarních termínů, vlastně jen dva 

(respektive tři včetně PČ) a jeden (v příštím roce dva včetně PČ) je v rámci střídání oblastí 

vyhrazen pro Čechy střed. 

b) letos byl PČ v jarní části právě v Chebu, nejvýznamnější turnaj, vyvrcholení série BT 

c) Cheb nechce dlouhodobě pořádat celostátní akce, i když je o to osobně předseda STK, Jan Metyš, 

dva roky po sobě žádal poté, co se do konkursu přihlásí pouze s žádostí o BT nebo PČ. STK nemá 

problém s přidělením GP nebo i MČR do Chebu. 

d) naopak Hradec i Rakovník (kterým STK jarní BT přidělila) dlouhodobě vycházejí STK potažmo 

ČMGS vstříc a ucházejí se o pořadatelství jednak celostátních, tak i zemských akcí. Zejména 

v případě Rakovníku STK před 3 lety řešilo, kdo vůbec MČR uspořádá a Rakovník se toho ujal. 

e) pro hráče z Čech je to možnost připravit se na MČR, které bude v Rakovníku. 

 

 Dle SŘ  § 15 prezidium schválilo termínovou listinu pro rok 2013 dle návrhu STK. 

 Prezidium projednalo připomínku Zdeňka Frieda ohledně přestupu T. Dohnala. Prezidium konstatovalo, 

že STK potažmo registrační pracovník udělal chybu, když odsouhlasil přestup bez ověření, zda došlo 

k platbě za přestup. Vzhledem k tomu, že se neodvolala žádná ze zúčastněných stran, přestup zůstává 

v platnosti.  Prezidium uložilo STK a registračnímu pracovníkovi, aby důsledně kontroloval náležitosti 

přestupu tak, aby takovýmto situacím v budoucnu nedocházelo.    

 

Prezidium do 10.12.2012 vzalo na vědomí : 

 
 Požadavek na přihlášení u WMF dvou mezinárodních turnajů plánovaných v ČR v roce 2013 :  

a/  1. Mezinárodní kombi maraton Cheb, pořadatel TJ MG Cheb, termín 10.-11.8.2013 

b/  International Feltgolf Match Děčín 2013, organizaci turnaje zajišťuje ředitel turnaje, 

termín 23.-24.3.2013 

 

 Na základě požadavku organizátora akce a po splnění podmínek přihlášení zajistí prezidium ČMGS  

přihlášení turnaje do mezinárodní listiny WMF.Informaci o podání žádostí o dotace na rok 2013 

k termínu 30.11.2012 takto : 

a) žádost dotace na talentovanou mládež            155.000,- Kč 

b) žádost na reprezentaci                                  1.790.000,- Kč 

 

 Informaci o podání žádostí o dotace na rok 2013 k termínu 30. 9. 2012 takto : 

a) EC Holešov    220 000 Kč 

b) činnost svazu    400 000 Kč 

 

 Rozhodnutí výboru TJ MG Cheb o zrušení žádosti o pořádání MEJ v roce 2015, kterou zástupce tohoto 

klubu přednesl na konferenci ČMGS dne 10. 3. 2012. Byly učiněny potřebné kroky ke stažení této 

žádosti na WMF. 

. 

Finance  do 10.12.2012: 

 
 AV informoval prezidium o nezaplacení registračních příspěvků klubů a hráčů 

za rok 2012 a starších k 10.12.2012 v tomto rozsahu : 
 Akademie minigolfu o.s               klub 300,- Kč a jednotlivci 300,- Kč 
  
  JR GOLF Rychnov n/K            klub 2011 + 2012 600,- Kč a jednotlivci 0,- Kč 
 DG Fortuna Radotín                 klub 2010  300,- Kč 
 MGC Rajhrad klub 2012  300,- Kč  (nový klub přijatý do ČMGS v roce 2012) 

  

 V současné době se zpracovává vyúčtování získaných dotací od ČSTV (resp. MŠMT) v roce 2012, 

Vyúčtování podléhá přesným kritériím a je možno z něj financovat převážně náklady spojené 

se sportovní činností ČMGS, zejména reprezentací. 

 V závěru měsíce listopadu prezidium ČMGS podepsalo s ČSTV dodatek ke „Smlouva o poskytnutí 

neinvestiční dotace v oblasti sportu na rok 2012“ č. ND/V/SV1/2012 na zvýšení dotace na celkovou 



částku 232.791,35 Kč. Znamená to tedy, že ČMGS obdrželo v roce do této chvíle dotaci od ČSTV 

(resp. MŠMT) na sportovní činnost ve výši 532.791,35 Kč. 

 

 

STK do 10.12.2012: 

 
 Dne 24.11.2012 proběhla ve Velkém Meziříčí pravidelná schůze STK. Zápis z této schůze bude 

v samostatném dokumentu vystaven na oficiálních webových stránkách ČMGS. 

Reprezentace do 10.12.2012: 

  
 

Ostatní do 10.12.2012: 
 Na EC Vizela dosáhlo SK Tempo Praha skvělého výsledku – 3. místa. Karel Molnár pak zahrál světový 

rekord na 1 okruh na betonovém minigolfu (19 úderů). Tisková zpráva byla zaslána na ČTK, nicméně 

žádné médium následně z tiskového servisu ČTK tuto zprávu nečerpalo. 

 Systém financování činnosti sportovních svazů a sportovních klubů prochází v současné chvíli velkými 

změnami. Do pádu Sazky byly sportovní svazy zejména financovány od ČSTV. Následně se čerpaly 

dotace od Ministerstva financí, v současné době je třeba žádat na Ministerstvu školství, mládeže 

a tělovýchovy. Do budoucna není vyloučeno financování určitým způsobem prostřednictvím Českého 

olympijského výboru. Přestože ČSTV se stává více servisní organizací pro majetky, které ještě zbyly 

ve vlastnictví ČSTV, je členství v této organizaci pro ČMGS stále důležité. Ať už přímo 

či zprostředkovaně napomohlo členství v této organizaci získat finance pro fungování ČMGS v roce 

2012. Situace současná i v nejbližší budoucnosti je nejasná. Pozici nejvyšší sportovní autority v ČR 

chce dosáhnout Český olympijský výbor, v čemž má od stávajícího vedení ČSTV plnou podporu. 

Prezident ČMGS se pravidelně zúčastňuje všech klíčových jednání ČSTV (vč. mimořádné VH ČSTV 

1. prosince 2012), různých více či méně formálních či neformálních aktivit sportovních svazů a schůzek 

se zástupci ČOV. ČMGS si tak udržuje maximální možnou vyjednávací sílu, kterou v danou chvíli 

může mít, a byť s nemalým úsilím, stále je schopen načerpat finanční prostředky pro zajištění alespoň 

základních úkolů a funkcí svazu. 

 

 

Zapsal:   Michal Šlapák 

V Rakovníku dne 10.12.2012 


