
Zápisy z jednání prezidia 
11.04.2015 - Praha-Kyje 

13.06.2015 - Olomouc 

Přítomní : Tomáš Navrátil (TN), Aleš Vítek (AV), Vít Gerža (VG), Martin Ječný (MJ), 

Michal Šlapák (MŠ) 

Úkoly z konference: 

1/K/2015  Konference zavazuje prezidium k úpravě stanov v souladu s NOZ tak, aby byl předložen 

ke schválení na konferenci 2016 

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 

18/P/2014 Připravit podmínky pro vznik TMK ČMGS 

Úkol: TN, MJ T: trvá 

 informace o průběhu ke vzniku TMK níže 

Prezidium ČMGS na svém jednání do 13.06.2015 uložilo tyto úkoly: 

02/P/2015 Odeslat na WMF stav členské základny Úkol: MŠ T: 15.03.2015 splněno 

06/P/2015 Zaplatit WMF v termínu startovné na ME a MS Úkol: AV T: dle WMF   

07/P/2015 Zaplatit WMF a EMF členské příspěvky ČMGS Úkol: AV T: dle WMF  

08/P/2015 Zaplatit WMF poplatky za pořádání NCJ a MEJ Úkol: AV T: dle WMF 

Prezidium do 13.06.2015 projednalo a schválilo tyto návrhy 

 Prezidium schválilo na základě žádosti MGC Rajhrad zvýšení startovného na 1,5 násobek 

na KP Morava-jih 

 Prezidium ČMGS rozhodlo přihlásit u WMF start 4 hráčů klubu AGHB TEAM o.s., Horní Bezděkov 

na WAGM 2015 na základě jejich žádosti. Startovné bylo přefakturováno a zaplaceno výše uvedeným 

klubem. 

Prezidium do 13.06.2015 vzalo na vědomí: 

  Prodloužení služeb webnode (30.3.2015) projekt prodloužení balíčků služeb „Standart“ na 2 roky. 

  Prodloužení služeb webnode (13.7.2015) registrace „kamnaminigolf.cz“ o 2 roky a s ní spojený balíček 

služeb  „Mini“ také na dva roky. 

  Dne 24.2.2015 byla objednána správa domény „cmgs.cz“ a webhosting této domény u společnosti it2b 

s.r.o. na 12 měsíců.  



Finance do 13.06.2015: 

 K 12.6.2015 byla provedena kontrola stavu úhrady členských příspěvků za rok 2015 a minulá léta a bylo 

zjištěno, že níže uvedené kluby dluží tyto částky : 

                                                                    za rok 2015 

MGC POLIČKA  300,- Kč 

SK OÁZA PRAHA  700,- Kč 

TJ UNEX UNIČOV  600,- Kč 

    

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

 

 K 12.06.2015 byla provedena kontrola zaplacení certifikačních poplatků. Poplatky nemá zaplacen klub 

SK OÁZA (čeká se na vyřešení otázky další existence hřiště), certifikát má platný do 31.12.2016. Nově 

byla provedena certifikace hřiště MGC RAJHRAD /hala FUTURUM BRNO/. Ostatní členové mají 

platnou certifikaci s tím, že v roce 2015 končí certifikace hřišť SK DG Chomutov, SK DG Jesenice 

a MGC Dráčata Pečky. Prodloužení certifikace zaplatil MGC Dráčata Pečky. Poplatek je možno zaplatit 

v hotovosti nebo poukázat na účet ČMGS. 

 Dne 15.4.2015 obdržel ČMGS dotaci od MŠMT z Programu II – sportovně talentovaná mládež ve výši 

52.100,- Kč a dne 8.6.2015 obdržel ČMGS dotaci od MŠMT z Programu V – činnost sportovních svazů 

ve výši 400.000,- Kč. Dle informací z MŠMT neobdržel ČMGS dotaci na reprezentaci s tím, že tyto 

náklady je možno čerpat z dotace na „činnost sportovních svazů“. Prezidium zahájilo jednání na MŠMT 

ve věci přesunu žádosti o finanční prostředky z programu reprezentace do činnosti sportovních svazů 

a po dohodě s MŠMT podal ČMGS žádost o navýšení dotace z Programu V. Stále zůstává ve hře dotace 

na MEJ 2015 Ostrava. 

 ČMGS je neustále v kontaktu s ČOV, kde je předpoklad získání prostředků pro sportovní činnost dětí 

a mládeže do dovršení juniorského věku. Prezidium ČMGS očekává splátkovou strukturu stejnou jako 

v loňském roce, ale bohužel v nižší hodnotě z důvodu poklesu stavu aktivních juniorů.  

 Díky vytvořeným finančním zdrojům a získaným dotacím se daří bez problému hradit závazky ČMGS 

vyplývající z jeho činnosti. ČMGS nemá k 12.6.2015 žádné závazky. Bez finančních problémů probíhá 

příprava na ME a MS v roce 2015, včas byly zaplaceny veškeré poplatky na WMF. 

STK do 13.06.2015: 

  

Reprezentace do 13.06.2015: 

 25.4.2015 prezidium schválilo nominaci na World Adventure Golf Masters 2015 

 7.6.2015 nominovaní hráči na MS do finského Lahti jsou: Muži: Martin Ječný, Karel Molnár, Zdeněk 

Majkus, Marek Smejkal. Ženy: Eva Libigerová, Jana Nakládalová, Lucie Pavelková. O další volné pozice 

budou usilovat: Muži: Pavel Gerža, Pavel Nádaský, Michal Říha, Marián Straško, Stanislav Staněk. Ženy: 

Ema Blažková, Alena Doleželová 

Trenérsko metodická komise 

Adventure golf 



Ostatní do 13.06.2015: 

 Dne 13.4.2015 EMF oficiálně potvrdila přidělení pořadatelství MES 2017 do Chebu. 

 Dne 25. 4. 2015 se Tomáš Navrátil zúčastnil valné hromady ČUS. Mimo jiných informací zaznělo, 

že aktuálně plyne ze státního rozpočtu do sportu přibližně 3 miliardy Kč, čímž je sport silně 

podfinancován. Plánem je, aby se tato částka postupně navyšovala tak, aby v roce 2017 to bylo 7 miliard a 

v roce 2025 0,3 - 0,4% HDP, což je 12-15 miliard v dnešních cenách.  

 Dne 7. 5. 2015 se Tomáš Navrátil zúčastnil jednání se zástupci MŠMT. S každým svazem se zástupci 

MŠMT setkali, aby představili své záměry ohledně financování sportu do dalších let, poslechli si aktuální 

problémy a přednesli formální požadavky na vyúčtování žádostí a další administrativní kroky, které jsou 

v souvislosti s čerpání dotací od MŠMT požadovány. Za ČMGS byla prezentována nespokojenost s výší 

dotace na rok 2015. 

Zapsal:  Michal Šlapák 

V Olomouci dne   13.06.2015 


