
Zápis z jednání prezidia 
od 23.07. do 31.12.2016 

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

Michal Šlapák (MŠ) 

 

 

Úkoly z konference: 

1/K/2016  Konference ukládá prezídiu zaregistrování stanov ve spolkovém rejstříku 

      splněno 

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 činnosti TMK níže 

18/P/2015 Zajistit využití finančních prostředků z ČOV dle stanovených kritérií 

Úkol: AV, TN  T: průběžně 

16/P/2015 Reagovat na změny v soutěžním řádu WMF /viz konference WMF/a zajistit jejich případné

 začlenění do soutěžního řádu ČMGS 

Úkol : VG T: 31.12.2016  průběžně se plní 

06/P/2016 Prověřit finanční náročnost motivačních opatření ve vztahu ČMGS x spolek, v návaznosti na 

rozhodnutí konference ČMGS. 

Úkol: AV T: 31.03.2016    splněno 

12/P/2016 Zajistit prohlídku minigolfových hřišť, kterým končí certifikace v roce 2016. 

Úkol: VG T: 30.11.2016    splněno  

13/P/2016 Sjednotit evidenci klubů v návaznosti na hlášení MŠMT, ČOV. 

Úkol: VG T: 31.07.2016    splněno 

po několika urgencích nesplnily 2 

kluby(SMG,, Uničov) 

15/P/2016 Vyplnit online formulář ČOV – uznání ČMGS jako výlučného představitele minigolfu  

Úkol: MŠ T: 30.09.2016 

21/P/2016 Zjistit důvod vyřazení žádosti 1.DGC Bystřuce p/H z Programu IV na MŠMT 

  Úkol : AV           T: 30.9.2016     splněno 

22/P/2016 Zajistit podání žádostí o dotace v maximální výši pro rok 2017 

  Úkol : AV, TN T: dle pokynů MŠMT 

                                                                                                                                             splněno 

Prezidium ČMGS na svém jednání do 31.12.2016 uložilo tyto úkoly: 

23/P/2016 Zajistit prodloužení certifikace hřišť na další období 

  Úkol : Sofka T: 31.12.2016    splněno 

24/P/2016 Odeslat výsledky z MČR 2016 na WMF 

  Úkol : MŠ T: 15.09.2016    splněno 



25/P/2016 Registrace mezinárodních turnajů  na WMF 

  Úkol : MŠ T: 31.12.2016    splněno 

26/P/2016 Odeslat nominaci (Ondřej Škaloud) do ankety Juniorský sportovec ČR roku 2016 

  Úkol : MŠ T: 14.11.2016    splněno 

27/P/2016 Vyúčtovat dotace 2016 na ČUS a MŠMT 

  Úkol : AV, TN T: 31.01.2017     

28/P/2016 Zajistit vyplacení podpory na sportovní činnost klubům 

  Úkol : AV T: 31.12.2016    splněno 

29/P/2016 Připravit motivační systém pro kluby pro rok 2017 

  Úkol : AV T: 31.01.2017     

30/P/2016 Předložit účetní doklady a vyúčtování dotací 2016 KRK 

  Úkol : AV T: 10.01.2017     

31/P/2016 Zpracovat účetní dokladu ČMGS a předat na ČUS k zaúčtování 

  Úkol : AV T: 10.01.2017     

32/P/2016 Příprava návrhu na úpravu členských příspěvků ČMGS počínaje rokem 2017. 

  Úkol : AV T: 15.02.2017     

 

 

Prezídium do 31.12.2016 projednalo a schválilo tyto návrhy  

 dne 08.09.2016 prezídium schválilo Termínovou listinu na rok 2017 

Prezídium do 31.12.2016 vzalo na vědomí:  

 změna termínu konání ME juniorů 2017 Askim na 02.-05.08.2017 

Finance do 31.12.2016: 

 K 31.12.2016 byla provedena kontrola stavu úhrady členských příspěvků za rok 2016 a minulá léta a bylo 

zjištěno, že níže uvedené kluby dluží tyto částky: 

                                                                     

TJ UNEX UNIČOV           600,- Kč za rok 2015 + 600,- za rok 2016 

    

V případě nezaplacení příspěvku nejpozději před konferencí 2017 bude podán návrh na zrušení členství 

TJ UNEX UNIČOV v ČMGS.. 

 

 K 31.12.2016 byla provedena kontrola zaplacení certifikačních poplatků za prodloužení certifikace hřiště. 

Certifikační poplatek nemají zaplaceny tyto kluby : 

Ukončení 31.10. 2016   :   KDG Tovačov, MGC Holešov, ME Blansko 

Ukončení 30.11.2016 :   TJ START Kopřivnice, Nové Strašecí 

Ukončení 31.12.2016 :    SK Oáza Praha, MGC Hradečtí orli, MG SEBA Tanvald, 

                                           TJ MG CHEB, TJ UNEX Uničov, SKDG Příbor, KDG 2000 

                                           Ostrava, MGC Jednovice, 1.DGC Bystřice p/H, TJ START Brno, 

                                           MGC Brno ´90, Polička 

Kluby, které nemají certifikované hřiště, nemohou pořádat podle schválených pravidel pořádat turnaje 

ČMGS a při zaplacení s 6 měsíčním zpožděním se poplatek zvyšuje z 1000,- Kč na 5000,- Kč/hřiště. 

 Dne 19.102016 obdržel ČMGS z prostředků ČOV částku 48.000,- Kč a počátkem roku 2017 očekáváme 

poslední splátku za rok 2016 ve výši 65.000,- Kč. Z tohoto programu ČMGS získal za rok 2016 celkem 



306.000,- Kč pro zajištění sportovní činnost mládeže do juniorského věku. Dotace je třeba vyčerpat 

nejpozději do 3 let od jejího obdržení. Bohužel počínaje rokem 2017 tyto zdroje jsou zrušeny. 

 Dne 22.11.2016 obdržel ČMGS po řadě jednání a podávání nových žádostí od ČUS  528.000,- Kč jako 

příspěvek na Program V – Činnost sportovních svazů. Celkově v roce 2016 získal ČMGS dotace od ČOV, 

ČUS a MŠMT ve výši 1.242.300,- Kč. Poslední splátka od ČUS zajistila ČMGS kladný výsledek 

hospodaření za rok 2016. Dne 16.6.2016 obdržel ČMGS od MŠMT částku 108.500,- Kč z Programu IV – 

Údržba a provoz sportovních zařízení. Pouze tři kluby (Rajhrad, Olomouc, Bystřice p/H) se snažily podat 

žádost prostřednictvím ČMGS na MŠMT. Tvrdá kritéria splnily pouze kluby Olomouc a Bystřice p/H, 

přesto však byla žádost 1.DGC Bytřice p/H MŠMT vyřazena. Na základě dotazu na MŠMT byla žádost 

klubu 1.DGC Bystřice p/H vyřazena z důvodu nesplnění podmínky vybraného příspěvku na člena klubu 

ve výši minimálně 500,- Kč/člen/rok.  Na základě této zkušenosti a s ohledem na vývoj požadavků 

pro získání dotací v následujících letech je třeba, aby jednotlivé kluby a také ČMGS projednaly způsob 

navýšení členských příspěvků tak, aby jejich výše neomezovala možnost získání dodací ze státních zdrojů. 

Dotace MŠMT a ČUS byly k 31.12.2016 řádně vyúčtovány a předloženy KRK. V lednu očekáváme 

zpracování účetnictví za rok 2016 a do 31.1.2017 je nutno odevzdat kompletní podklady na ČUS 

a MŠMT. Dotaci z ČOV je třeba vyúčtovat k 15.2.2017.  

 ČMGS za rok 2016 řádně zaplatil všechny poplatky ve prospěch WMF a EMF. V roce 2016 spustil ČMGS 

systém motivačních příspěvků pro členy ČMGS. Svými žádostmi se zapojila zhruba 2/3 členů ČMGS, 

které od ČMGS obdržely níže uvedené podpory v členění takto : 

 
a/ aktivní hráči vyplaceno celkem                                                      10.900,- Kč 
b/ nová registrace vyplaceno celkem                                                  12.700,- Kč 
c/ turnaj neregistrovaných hráčů vyplaceno celkem                             8.000,- Kč 
d/ proplacené startovné žákům a juniorům vyplaceno celkem           21.475,- Kč 
e/ rozdáno bylo celkem 102 ks speciálních míčů ČMGS 
f/ bylo uhrazena první část za školení rozhodčích ve výši celkem     93.000,- Kč 

 
Diferencovaně tyto prostředky dostaly aktivní kluby, což dle názoru prezidia pomáhá k rozvoji minigolfu 

a ČMGS. Pro rok 2017 zpracovává prezidium návrh podobné podpory, která by po odsouhlasení 

na konferenci měla aktivním klubům opět přinést finanční příspěvek v závěru roku 2017.   

 

 Z celkového nároku 101 míčů 3D bylo v roce 2016 za rok 2016 odebráno pouze 67 míčů a 27 míčů bylo 

rozdáno vítězům žebříčku za rok 2015.V roce 2016 ČMGS opět získal 100 ks míčů 3D. 

 V roce 2016 prezidium ČMGS řádně v termínu požádalo o dotace na MŠMT v tomto členění: 

a/ Program I – reprezentace požádáno o                              1.112.000,- Kč 
b/ Program II – talentovaná mládež požádáno o                     220.000,- Kč 
c/ Program IV – údržba sportovních zařízení požádáno o      340.000,- Kč 
    (1.DG Bytřice p/H a MGC Olomouc) 
d/ Program V – činnost svazů požádáno o                           1.820.000,- Kč 
e/ Prgram VI – sportovní akce požádáno o                             200.000,- Kč 
    (MES 2017 CHEB) 
f/ Program X – sportování veřejnost požádáno o                    680.000,- Kč 

 
Celkový požadavek za ČMGS tedy činí 4.372.000,- Kč. 

  
 ČMGS průběžně v roce proplácelo všechny položky schváleného rozpočtu a díky získání dotace od ČUS 

v listopadu 2016 jsou očekávané výsledky za rok 2016 v kladných číslech. V roce 2016 byly proplaceny 

nezbytné náklady na účast reprezentací na ME a MS a dále byl vyčleněn významný finanční objem 

pro podporu sportovní činnosti klubů, který byl vyplácen zejména aktivním členům ČMGS. Poprvé 

v historii ČMGS bylo vyplaceno klubům více finančních prostředků než jaké kluby ČMGS zaplatily. 

ČMGS opět zafinancoval v oblasti propagace  pořad o MČR 2016 v Olomouci, který byl několikrát  

uveden v ČT. Prezidium očekává nárůst registrovaných hráčů v roce 2016. Bohužel jediný systémový 

projekt v rámci ČOV v roce 2016 skončil,  takže finanční situace ČMGS pro rok 2017 a další léta je opět 

stejně jako v minulých letech velmi nejasná.  



STK do 31.12.2016: 

Reprezentace do 31.12.2016: 

 Ke dni 31.12.2016 rezignoval na funkci vedoucího reprezentací Martin Ječný.  

 

Trenérsko metodická komise 

 Dne 17.11.-20.11.2016 proběhlo na VOŠ ČUS obecné školení trenérů, které je prvním krokem k udělení 

trenérské licence 2. třídy. Školení se zúčastnilo 27 účastníků.  

 Komise TMK pracuje na vypracování školení odborné části. Předpoklad zhotovení odborné části je 

k 31.3.2017 

 Předpoklad termínu trenérského školení odborné části je duben, květen 2017    

Adventure golf 

Ostatní do 31.12.2016: 

 Dne 23. 4. 2016 se prezident ČMGS zúčastnil 33. valné hromady ČUS. V rámci důležitých kuloárních 

schůzek důrazně upozorňoval na opětovně velmi nízkou výši schválené dotace z programu V. MŠMT 

pro ČMGS. Příslušnými osobami bylo přislíbeno v rámci vyjednávání o dalších dotacích přednostně 

myslet na potřeby ČMGS jako výrazně podfinancovaného svazu v porovnání s ostatními podobně velkými 

svazy (kupříkladu těmi sdruženými ve volném sdružení Sport 2013). Zároveň proběhly volby 

do vrcholných orgánů ČUS. Důležitou a příznivou zprávou pro ČMGS je, že do předsednictva ČUS byl 

zvolen Filip Hobza, předseda svazu amerického fotbalu a člen volného sdružení menších sportovních 

svazů Sport 2013, který již v minulosti svými jednáními výrazným způsobem pomohl ČMGS v oblasti 

financování a získání dodatečných prostředků od ČUS. VH ČUS se zúčastnila také ministryně školství, 

která přislíbila výrazné navýšení rozpočtu MŠMT na sportovní programy. Bohužel se aktuálně jeví, že by 

se mělo přidávat zejména do programů, ze kterých doposud hlavně benefitovaly větší sportovní svazy. 

Menší sportovní svazy se budou snažit co nejvíce apelovat na spravedlivé rozdělování těchto navýšených 

finančních prostředků. 

 Dne 22.04.2016 prezídium přijalo AGHB Team do ČMGS 

 Dne 04.05.2016 prezídium přijalo SK Náměšť nad Oslavou z.s. do ČMGS 

 Dne 10.05.2016 prezídium projednalo navrhované změny stanov WMF. Všechny změny souvisí 

s uvedením stanov do souladu s požadavky Mezinárodního olympijského výboru 

 Nové stanovy upravené v návaznosti na NOZ a odsouhlasené konferencí 2016 byly zapsány do 

spolkového rejstříku. Zároveň došlo ke změně sídla ČMGS na Zátopkova 100/2, Praha 6. 

 U České televize byla objednána výroba reportáže z MČR Olomouc. Byla požadována také výroba 

reportáže z MEJ v Bischofshofenu či z EC v Neutraublingu, ČT však výrobu těchto reportáží z neznámých 

důvodů neschválilo. 

 Prezídium stanovilo termín Konference ČMGS 2017 na 18.03.2017, místo konání restaurace U Šidlů 

 Dne 30. 10. rozhodlo prezidium ČMGS o vstupu do České unie kolektivních a individuálních sportů 

(„ČUKIS“). Jedná se o institucionalizaci doposud volného spolku menších sportovních svazů sdružených 

v iniciativě Sport 2012. Členstvím v tomto spolku v minulosti ČMGS už výrazně benefitoval. V souladu 

s podmínkami členství byl uhrazen registrační poplatek 10 000 Kč. 

Zapsal   Michal Šlapák 

V Rakovníku dne   31.12.2016 


