
Zápis z jednání prezidia za období od 08.03.2014 do 31.07.2014   

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

Michal Šlapák (MŠ) 

Úkoly z konference: 

1/K/2014  Na základě požadavku klubů zaslaných do 30.4.2014, prezidium ČMGS projedná centrální tisk 

skórkaret a jejich distribuci klubům 

 

 K 30.4.2014 obdrženy odpovědi celkem od 11 klubů, předběžný zájem projevily 4 kluby 

v celkovém objemu 1000 ks skórkaret. Na základě uvedených skutečností se prezidium 

rozhodlo, že skórkarty centrálně objednávat nebude. 

 

Kontrola úkolů prezidia ČMGS: 

  1/P/2011 Aktivní účast na jednání ČUS (dříve ČSTV) Úkol : TN T: trvá 

 TN se zúčastňuje schůzí ČUS a souvisejících iniciativ a sleduje aktuální vývoj 
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 

splněno 

 Všechny požadavky zaslané ČMGS na WMF týkající se certifikace starých minigolfových hřišť 

byly vyřízeny. 

 splněno 

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

WMF Úkol : TN, JM T: trvá 

 Probíhá certifikace hřišť členů ČMGS. 

 Na základě kontroly STK byla k 31.12.2013 provedena kontrola hřišť a  viceprezidentem 

ČMGS podána žádost o prodloužení certifikace na hřiště, kterým k tomuto datu končila 

platnost. Dne 21.7.2014 byla zaplacena v termínu faktura na WMF týkající se poplatků 

za prodloužení těchto certifikací. K 31.7.2014 ČMGS eviduje 34 platných certifikací členů 

ČMGS a 9 platných certifikací nečlenů ČMGS. ČMGS čeká na zaslání aktuálních samolepek, 

které obratem (po zaplacení certifikačního poplatku) předá jednotlivým klubům.     

                          splněno 

Prezidium ČMGS na svém jednání do 31.07.2014 uložilo tyto úkoly: 

1/P/2014 Zaslat na WMF stavový výkaz Úkol: MŠ T: 16.3.2014 splněno 

4/P/2014 Zajistit úhradu startovného na NC 2014 dle požadavků 

 vedoucích reprezentací Úkol: AV T: 31.3.2014     splněno 

5/P/2014 Zajistit úhradu startovného na ME, MS 2014 dle požadavků 

 vedoucích reprezentací Úkol: AV T: 31.5.2014     splněno 

6/P/2014 Zajistit úhradu členských poplatků WMF a EMF 2014 Úkol: AV T: 21.7.2014     splněno 

7/P/2014 Zajistit optimalizaci poplatků na účtech ČMGS Úkol: AV T: 30.6.2014     splněno 

8/P/2014 Vytvořit účet pro zdroje z ČOV Úkol: AV T:   6.6.2014     splněno 

9/P/2014 Zpracovat podklady pro ČOV Úkol: JM,AV T: 11.7.2014     splněno 

10/P/2014 Zajistit podání přiznání daně z příjmu a daně darovací  Úkol: TN T: 31.3.2014     splněno 

11/P/2014 Připravit návrh na rozdělení prostředků od ČOV Úkol: TN,AV T: 31.10.2014   

12/P/2014 Připravit návrh na doplnění certifikačních poplatků 

 za minigolfová hřiště Úkol: MŠ, AV T: 30.9.2014  

   

 



Prezidium do 31.7.2014 projednalo a schválilo tyto návrhy 

 Prezidium obdrželo návrh Radka Šebely na spolupráci při provozu webu www.minigolfsport.cz. 

ČMGS bylo nabídnuto provozování tohoto webu za pravidelný měsíční servisní poplatek. Tento 

poplatek by měl činit přibližně 1 500 Kč/měsíc. Nebude-li navázána spolupráce s ČMGS na provozu 

tohoto webu, bude dle Radka Šebely provoz z důvodu nerentabilnosti tohoto projektu v nejbližší době 

ukončen. Prezidium ČMGS návrh na spolupráci neschválilo. 

 Prezidium v červenci 2014 odsouhlasilo požadavek Španělska na vstup do WMF. 

 Prezidium projednalo návrh klubu MGC Rajhrad ve věci certifikace hřiště s případným prominutím 

poplatků klubu po dobu 3 let, maximálně však do výše 4000,-Kč a uvedený návrh nepřijalo. 

Prezidium do 31.7.2014 vzalo na vědomí: 

 žádost MGC Hády Brno o zrušení členství v ČMGS ze dne 9.4.2014 z důvodu, že klub fakticky 

nefunguje a že nebude tedy platit příspěvky za rok 2014. 

 zvýšení rozsahu poplatků WMF za certifikaci hřišť. Nově poplatek za přestěhování již certifikovaného 

hřiště na nové místo a poplatek za certifikaci pouze na jeden turnaj. Oba poplatky ve výši 50% poplatku 

z nového hřiště.  

 vydání 2 certifikátů na MTG (Náměšť n/O a Praha 9, Sportcentrum Prosek), přičemž v současné době 

probíhá jednání vstupu sportovního klubu v Náměšti n/O do ČMGS. 

 informaci o jednání ve věci certifikace pro hřiště BETON – Praha Žižkov 

 oficiální rozhodnutí WMF o přidělení pořadatelství Mistrovství Evropy juniorů 2015 do Ostravy 

Finance do 31.7.2014: 

K 31.7.2014 byla provedena kontrola stavu úhrady členských příspěvků za rok 2013 a 2014 a bylo 

zjištěno, že níže uvedené kluby dluží tyto částky : 

                                                                    za rok 2013                     za rok 2014 

DGK Louny 100,- Kč 300,- Kč 

MGC Rajhrad     500,- Kč 

MG České údolí Plzeň 3 700,- Kč      300,- Kč 

MGC Opava 300,- Kč      300,- Kč 

MGC Polička   1200,- Kč 

Příspěvky je možno zaplatit v hotovosti nebo poukázat na účet ČMGS. 

 

 K 31.7.2014 byla provedena kontrola zaplacení certifikačních poplatků. Poplatky nemají zaplaceny 

kluby SK OÁZA (čeká se na vyřešení otázky další existence hřiště) a MGC Polička. 

 Dne 4.6.2014 zástupci prezidia ČMGS podepsali s MŠMT Rozhodnutí č. 502014_2_177_A 

o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2014 (program č.II : 

Sportovně talentovaná mládež) ve výši 52.100,- Kč. Dotace byla na účet ČMGS připsána dne 

10.6.2014. 

 Dne 5.6.2014 zástupci prezidia ČMGS podepsali s MŠMT Rozhodnutí č. 502014_5_075_A 

o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2014 (program č.V : 

Organizace sportu) ve výši 491.200,- Kč. Dotace byla na účet ČMGS připsána dne 10.6.2014. 

 Na základě jednání se zástupci ČOV prostřednictvím ČUS získal ČMGS dne 28.7.2014 finanční 

prostředky  ve výši 78.000,- Kč. Jedná se o první část slíbeného ročního objemu. Tyto prostředky jsou 

podílem z daru loterijních společností ve prospěch ČOV. Prostředky jsou určeny pro sportovní činnost 

dětí a mládeže do dovršení juniorského věku a mají se spotřebovat nejpozději do konce třetího roku 

po roce, ve kterém ČMGS prostředky přijal. Podmínkou bylo zřízení speciálního účtu pro tyto účely 

závazek respektovat pravidla ČOV.  

 V dubnu 2014 proběhla kontrola čerpání jedné z dotací přidělené ČMGS v roce 2013. Ve spolupráci 

s účetní ČUS byly poskytnuty kontrolním orgánům veškeré požadované doklady s tím, že prezidium 

nemá žádné negativní informace v návaznosti na tuto kontrolu. 

http://www.minigolfsport.cz/


STK do 31.7.2014: 

 Dne 15.7.2014 proběhla v Olomouci schůze STK. Zápis z této schůze bude zveřejněn na oficiálních 

stránkách ČMGS. 

Reprezentace do 31.7.2014: 

Konečná nominace na ME dospělých Neutraubling (Německo) 

 Muži: Ječný Martin, Majkus Zdeněk, Molnár Karel ml., Říha Michal, Smejkal Marek, Staněk 

Stanislav, Straško Marián 

 Ženy: Jandová Karolína, Libigerová Eva, Nakládalová Jana, Pavelková Lucie 

 Kouči: Dvořák Daniel, Molnár Karel St., Skoupý Martin, Šlapák Michal 

 Vedoucí výpravy: Vítek Aleš  

Konečná Nominace na MS Lahti (Finsko)  

 Junioři:  Doležalek Adam, Škaloud Ondřej, Myšák Ondřej, Novák Matěj. Exner Zbyněk, Svoboda 

Boris, Čižmár Michael 

 Juniorky: Doleželová Alena 

 Kouči: Doležel Radek, Gerža Pavel, Jandová Karolína 

Konečná nominace na ME seniorů Murnau (Německo) 

 Senioři: Andr Zdeněk, Pokorný Bohumil. Řehák Jaroslav, Metyš Jan, Vozár Josef, Švihel Ladislav,  

Vlček Petr 

 Seniorky: Hirschmannová Dagmar, Dočkalová Dana, Fiedlerová Jaroslava, Nečekalová Jana   

 Kouči: Benda Lumír, Skoupý Martin, Šlapák Michal, Rimpler Jiří 

Ostatní do 31.7.2014: 

Akreditace trenérů minigolfu 

Prezidium zahájilo kroky k zajištění akreditace minigolfových trenérů u Ministerstva školství, mládeže 

a tělovýchovy. Bez existence akreditovaných trenérů vidí prezidium další rozvoj minigolfu v ČR v oblasti 

mládeže jako nemožné. Za tímto účelem byli osloveni zástupci Vyšší odborné školy při České unii sportu, kteří 

mají s procesem akreditace trenérů bohaté zkušenosti a přislíbili maximální součinnost. Potřebné formální kroky 

budou zahájeny na podzim 2014. 

  

Zapsal: Michal Šlapák 

V Rakovníku dne 31.07.2014 


