
Zápis z jednání prezidia za období od 01.08.2014 do 31.12.2014   

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 31.12.2014 uložilo tyto úkoly: 

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

12/P/2014 Připravit návrh na doplnění certifikačních poplatků 

 za minigolfová hřiště Úkol: MŠ, AV T: 30.9.2014     splněno 

13/P/2014 Připravit podklady ke zpracování účetnictví ČMGS 

                    za rok 2014 Úkol: AV T: 31.12.2014 

14/P/2014 Připravit  podklady pro vyúčtování dotací získaných 

 v roce 2014 Úkol: AV T: 31.12.2014 

15/P/2014 Připravit další návrh na rozdělení prostředků ČOV Úkol: AV T:   5.12.2014  splněno     

16/P/2014 Zaslat informaci o rozdělení dalších prostředků  

 získaných od ČOV Úkol: MŠ T: 20.12.2014 

17/P/2014 Vyplatit odměny za medailové úspěchy na ME Úkol: AV T:   5.12.2014  splněno 

18/P/2014 Připravit  podmínky pro vznik TMK ČMGS Úkol: TN, MJ T: 15.01.2015 

19/P/2014 Připravit návrh rozpočtu na rok 2015 Úkol: AV T: 20.02.2015  

20/P/2014   Vybrat nového vedoucího juniorské reprezentace          Úkol: MJ,TN    T: 15.01.2015  splněno 

 

   

 



Prezidium do 31.12.2014 projednalo a schválilo tyto návrhy 

 Prezidium schválilo návrh Termínové listiny 2015 

 Prezidium projednalo návrh na doplnění certifikačních pravidel v oblastí rozšíření druhů poplatků 

pro mezinárodní certifikaci hřišť v souladu s certifikačními pravidly WMF : 

 a/ poplatek za dočasnou certifikaci na jeden turnaj  (50% částky za certifikaci) 

 b/ doplatek dočasné certifikace na certifikaci úplnou (50% částky za certifikaci) 

 c/ poplatek za certifikované hřiště, přestěhované na jiné místo (50% částky za certifikaci) 

 

 Prezidium projednalo a schválilo návrh Aleše Vítka na rozdělení části prostředků získaných od ČOV 

tak, že bude klubům proplaceno na základě žádosti v roce 2014 50% startovného juniorů a žáků 

za účast na turnajích v roce 2013, pokud hráči odehráli alespoň 3 turnaje v roce. Všechny v termínu 

podané žádosti byly proplaceny 2.-3.12.2014. 

 Prezidium projednalo a schválilo návrh Aleše Vítka na rozdělení další části prostředků získaných 

od ČOV tak, že bude klubům proplaceno na základě stejné žádosti (podané nejpozději do 31.1.2015) 

nejpozději do konce února 2015 60% startovného juniorů a žáků za účast na turnajích v roce 2014, 

pokud hráči odehráli alespoň 3 turnaje v roce. Informace bude zaslána v průběhu prosince 2014 

na kluby, stejně jako minule. 

 Prezidium projednalo a schválilo návrh Aleše Vítka na odměny za získané medaile na ME a MES 

v celkové výši 35.000,- Kč v souladu s již dříve odsouhlasenými částkami. Odměny byly vyplaceny 

dne 5.12.2014. 

 Prezidium projednalo potřebu znovu obnovení trenérsko-metodické komise při ČMGS, která by kromě 

jiného měla zejména připravit legislativu pro vznik trenérů s licencí tak, aby bylo možno oficiálně 

trénovat a pracovat zejména s novými hráči v jednotlivých klubech. Bylo rozhodnuto, že do rozpočtu 

ČMGS na rok 2015 bude navržena položka, která by měla krýt případné náklady spojené s touto 

činností. 

 Prezidium projednalo a schválilo návrh Aleše Vítka na zvýšení finančních prostředků pro všechny 

reprezentace v roce 2014 celkově o 30.705,- Kč. Důvodem bylo získání finančních prostředků 

ve větším rozsahu než předpokládal rozpočet a úspěšné vystoupení našich hráčů na ME, MES a MSJ. 

Výše uvedená částka kryje nezbytné náklady spojené s dopravou a ubytováním hráčů. Výše uvedená 

částka je dále kryta v rozpočtu úsporou v oblasti reportáže v celostátní TV, kde se podařilo i přes 

zajištění vysílání projednat nižší ceny. 

 Prezidium rozhodl předat vítězům žebříčků celostátních a zemských za rok 2014 kromě poháru i 1 míč 

3D z míčů, které ČMGS obdržel od společnosti  Fun-sports GmbH 

Prezidium do 31.12.2014 vzalo na vědomí: 

 úspěšné vystoupení našich reprezentantů na MSJ, MES, ME a EC 2014 

 informaci o skutečnosti, že ČMGS obdržel od společnosti Fun-sports (3D extraliga) 100 ks míčů 

a 400 EUR na účet ČMGS, míče budou rozděleny dle stejného klíče jako v minulosti nejpozději 

na konferenci ČMGS 

 žádost Františka Nečekala ml., zástupce TJ MG Cheb, ze dne 20. 12. 2014 o spolupráci při podání 

žádosti na ME seniorů 2017 a MS juniorů 2018 v Chebu. Ve spolupráci s Martinem Tománkem 

TJ MG Cheb obdržel příslušné formuláře k vyplnění a byl informován o příslušné administrativě 

a termínech konání nejbližších setkání WMF a EMF. Prezidium ČMGS vítá aktivitu TJ MG Cheb 

a bude nápomocno, aby jeden či nejlépe oba turnaje byly TJ MG Cheb přiděleny. 



Finance do 31.12.2014: 

 k 30.11.2014 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 30.11.2014 byla provedena kontrola zaplacení certifikačních poplatků. Poplatky nemají zaplaceny 

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

 dne 21.10..2014 zástupci prezidia ČMGS podepsali s ČUS „Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace 

v oblasti sportu na rok 2014 ve smyslu Rozhodnutí č. 502014_5_083_A ve výši 342.000,- Kč. Dotace 

byla na účet ČMGS připsána dne 23.10.2014. Koncem listopadu 2014 bylo projednáno navýšení této 

dotace o částku 152.000,- Kč, tato částka přišla na účet ČMGS 29.12.2014. 

 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. Dne 

6.11.2014 bylo projednáno navýšení této neinvestiční dotace o částku 94.400,- Kč, takže celková 

částka činí po navýšení 585.600,- Kč. Navýšení dotace bylo připsáno na účet ČMGS dne 15.12.2014. 

 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 průběhu roku 2014 do 30.11.2014 ČMGS obdržel od ČOV 

dalších 128.000,- Kč. 

 V současné době prezidium pracuje na přípravě všech podkladů pro zpracování účetnictví za rok 2014. 

Na základě předběžných informací je zřejmé, že ČMGS bude vykazovat za rok 2014 přebytek 

v hospodaření a to při plnění všech potřeb dle schváleného rozpočtu. Dá se již zcela s jistotou říci, že 

ČMGS překonal finanční problémy z minulých let, ba naopak vytvořil takové zdroje a začlenil se do 

struktury sportu v ČR tak, že bude možno práci ČMGS reálně plánovat minimálně na 2 roky dopředu. 

 

STK do 31.12.2014: 

 STK v emailové komunikaci probírala došlé žádosti. Dále byly vytvořeny oblastní termínové listiny.  

V listopadu rezignoval na práci v STK Petr Vlček. Funkci vedoucího oblasti Čechy střed bude zastávat 

Dušan Sofka. Funkci vedoucího mládeže převzal Martin Tománek. Byl dohodnut termín příští schůze 

STK, která se bude konat 31.1.2015. Následně v termínu 1.2.2015 proběhne školení rozhodčích. 

Reprezentace do 31.12.2014: 

 Radek Doležel rezignoval na post vedoucího juniorské reprezentace. Na webových stránkách bylo 

vyhlášeno výběrové řízení na nové obsazení této funkce, které trvá do 31.12.2014 

 



Trenérsko metodická komise 

Na výzvu prezidenta ČMGS se do 31. 12. 2014 nahlásily tyto osoby, které se chtějí zapojit do práce nově vzniklé 

trenérsko-metodické komise: 

Dušan Sofka 

Josef Makovec 

Zdeněk Drozda 

Libor Vančura 

Michal Říha 

Ladislav Švihel 

Michael Urbánek 

Martin Ječný 

+ Tomáš Navrátil 

Počet zájemců o tuto práci je povzbuzující. Z počátku pod vedením prezidenta svazu, který je obeznámen 

s příslušnými formálními postupy, bude tato komise pracovat za účelem získání akreditace trenéra minigolfu 

třídy B u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

Mediální komise 

V září 2014 z aktivity Martina Tománka vznikla skupina osob, která má za úkol komunikaci s médii, správu 

facebookového profilu a obecně propagaci minigolfu v ČR. Její složení se postupně stabilizovalo takto: Martin 

Tománek, Libor Vančura, Daniel Dvořák, Matěj Novák. 

V této souvislosti byla vytvořena také emailová adresa media@cmgs.cz, která by měla sloužit jako komunikační 

kanál s médii.  

Prvními výstupy této skupiny byla prezentace GP Pelhřimov a zejména pak perfektní zpravodajství o EC 2014 

Schriesheim. Médiím bylo před zahájením turnaje rozesláno představení českých týmů, proběhlo podrobné 

zpravodajství o průběhu turnaje na facebooku ČMGS, po skončení turnaje byla médiím rozeslána tisková zpráva. 

Výsledky publikovalo Radio Beat, web České televize a regionální tisk (Brno, Kopřivnice). 

Prezidium ČMGS děkuje výše uvedeným osobám za skvělou profesionální práci. 

Sumář propagace v médiích 

GP Pelhřimov – Radio Beat, regionální tisk 

ME Neutraubling – Radio Beat, deník Sport 

EC Schriesheim – Readio Beat, web ČT, regionální tisk 

Reportáž v televizi 15 minut „Český minigolf dobyl Evropu“ – natočen dokument s Karlem Molnárem, 

Kateřinou Tietzovou, Karolínou Jandovou a Tomášem Navrátilem o mezinárodních úspěších českých 

minigolfistů ve světě zejména v roce 2014; odvysíláno v několika reprízách na ČT Sport a dostupné 

v internetovém archivu ČT 

 

 

mailto:media@cmgs.cz


Ostatní do 31.12.2014: 

Dne 1.9.2014 prezidium přijalo minigolfový oddíl TJ Náměšť nad Oslavou do ČMGS  

Prezidium stanovilo termín příští konference ČMGS na 21.3.2015 

Adventure golf 

Prezident ČMGS se sešel se zástupci Adventure golfové asociace ČR („AGAČR“) ., manželi Vlčkovými. Tato 

asociace se vyčlenila z Czech Minigolf Open Standard Association (nyní Czech ProMiniGolf Association) 

založené Janem Prokopem, která doposud byla jedinou MOS/Adventure golfovou asociací v ČR. Zástupci 

AGAČR chtěli být informováni o přístupu ČMGS k adventure golfu v ČR. Prezidentem ČMGS bylo sděleno, 

že adventure golf spadá do kategorie, kterou WMF nazvalo Minigolf open standard, nicméně není zcela jasné, 

co vlastně do této kategorie ve skutečnosti zahrnout a jak tuto kategorii ohraničit. Byla sdělena zkušenost, 

že i jakékoliv nepodařené eternitové/betonové/filcové hřiště je WMF považováno za MOS hřiště, což z pohledu 

ČMGS není správné a vůči ostatním vlastníkům certifikátu WMF pro sportovní minigolfové hřiště, kteří museli 

splnit přísná kritéria, také nespravedlivé. Proto i ČMGS má těžkou pozici při sdělování postojů například 

k adventure golfu. Bylo nicméně sděleno, že tak, jako neexistuje a nemá smysl, aby existoval svaz eternitu, svaz 

betonu a svaz filcu, nedává smysl svaz adventure golfu pod ČMGS. Stejně tak nedává smysl vytvářet speciální 

mistrovství na eternitu/betonu/filcu/MOSu (byť se tak v určité formě u MOSu na úrovni WMF děje). 

Jediným způsobem, jak se tedy může adventure golf dostat pod křídla ČMGS, je přijetí klubu. ČMGS je totiž 

tvořen kluby. Přijetí adventure golfového klubu by pak bylo možné. Nicméně dělo by se tak z pohledu ČMGS 

s plným vědomím toho, že by se musely pozměnit bodovací tabulky a jiné ustanovení soutěžního řádu tak, 

aby se mohly na adventure golfu konat oficiální turnaje. Dalším – a to ještě důležitějším krokem, by pak byla 

certifikace takového adventure golfového hřiště. Prezidentem ČMGS bylo sděleno, jak jsou striktní pravidla 

pro certifikaci eternitových/betonových/filcových minigolfových hřišť (včetně požadavků na materiály atp.). 

Zástupci AGAČR byli v debatě vstřícní a přístupni diskuzi. Jako další krok bylo dohodnuto, že se zástupci 

AGAČR pokusí specifikovat certifikační požadavky na adventure golfový areál (hřiště), o kterých budeme dále 

diskutovat. Na lokální (české) úrovni by se následně mohlo určit, že MOSem se rozumí adventure golf 

(resp. že v danou chvíli jedinou podmnožinou MOSu je adventure golf, jehož hřiště a následně pravidla budou 

dále definována). Tím by se jasně vydefinoval další typ minigolfového hřiště (povrchu) se všemi příslušnými 

souvislostmi, čímž by se odstranily nejasnosti a abnormality, které jsou v danou chvíli s MOSem spojené. 

Zástupci AGAČR jsou s výše uvedeným srozuměni a jsou ochotni dále pokračovat v debatách tak, aby došlo 

ke kompromisům a postupnému začleňování adventure golfu pod ČMGS. Zástupci AGAČR sdělili, že chtějí 

hlavně poměřovat své síly s ostatními a nehodlají dělat v oblasti minigolfu jakoukoliv revoluci. Společná 

symbióza by každopádně mohla být životaschopná a mohly by z ní benefitovat obě strany. 

 

Zapsal: Michal Šlapák 

V Rakovníku dne 31.12.2014 


