
Zápis z jednání prezidia za období od 1.7.2011 do 31.8.2011  
 

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

                   Kateřina Tietzová (KT) 

 

Úkoly z konference : 
 

1/K  Zajistit rozpočet na rok 2011 schválený konferencí.      Úkol       :    Aleš Vítek 

                                                                                                   Termín   :    do 31.12.2011 

6/K  Zajistit dodržování schválených doplňků soutěžního řádu v roce 2011 

 Úkol        :    Jan Metyš 

 Termín    :    do 31.12.2011  
 

Kontrola úkolů prezidia ČMGS  : 

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

 TN se zúčastňuje schůzí příslušného volebního koše ČSTVa sleduje aktuální vývoj 

  6/P/2011 Projednat snížení dotace na MČR 2011/zahájeno jednání/ Úkol : AV splněno 

  7/P/2011 Snížit náklady  na schůze STK Úkol : JM trvá 

10/P/2011 Do 1.1.2013 zajistit implementování směrnice 2.11. 

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

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

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

 řeší se s WMF 

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

  pro mládež Úkol : KT, JM trvá 

 řeší se s WMF 

19/P/2011 Zajistit překlad části pravidel 2.11.Rulebook WMF.              Úkol: JM  splněno viz schůze STK   

20/P/2011 Prezidium projednalo informaci Aleše Vítka  o aktuálním 

  stavu členů ČMGS a uložilo připravit návrh na vyloučení 

  členů ČMGS, kteří neplní své úkoly dle stanov ČMGS Úkol : AV, TN splněno 

21/P/2011 Prezidium projednalo informaci Aleše Vítka o stavu  

                     majetku ČMGS a uložilo připravit návrh na vytvoření 

  systému hospodaření s majetkem ČMGS Úkol : AV, TN splněno22/P/2011

 Prezidium uložilo aktualizovat informace o klubu, hřišti a  

  kontaktech všech členů ČMGS a s jejich souhlasem je uložit  

  na web ČMGS do adresáře Úkol : KT splněno  

26/P/2011 Zajistit vybrání poplatku za prodloužení platnosti 

  certifikátů hřišť Úkol : AV splněno 

27/P/2011 Zajistit nezbytné kroky pro pokračování certifikace  

  hřišť tak, aby nebyly ohroženy soutěže /do doby vytvoření 

  certifikační komise/ Úkol : TN T: rok 2011  

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

  odpovídaly podmínkám certifikace WMF Úkol : TN, JM T: rok 2011  

29/P/2011 Zajistit nezbytné kroky pro vystavování certifikátů 

  pro nově postavená hřiště Úkol :  TN T: rok 2011  

30/P/2011 Zajistit výběr poplatků za  certifikáty pro nově postavená 

  hřiště Úkol :  AV T: rok 2011  

34/P/2011 Prezidium projednalo informaci o  nepřesném  

 zaregistrování některých svazových údajů /adresa, název/  

 a uložilo prezidiu zajistit  nápravu na nejbližší konferenci 

 ČMGS Úkol : TN T: konference 

37/P/2011 Zajistit po dohodě s vedoucími jednotlivých výprav na 

 ME, MS předání schválených finančních prostředků Úkol: AV splněno 

38/P/2011 Zajistit vyúčtování zvýhodněného odběru míčů 3D Úkol: AV      T: prodlouženo do 18.9. 

39/P/2011 Informovat členy ČMGS o zvýhodněné nabídce míčů 3D Úkol: KT T: splněno 

40/P/2011 Projednat možnosti získání sponzorů pro MČR 2012 

 a připravit nabídky pro sponzory Úkol: TN, MJ T: 30.9.2011 



 

 

Prezidium ČMGS  na svém jednání uložilo tyto úkoly : 

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

42/P/2011 Přehodnotit finanční příspěvek na reprezentace v roce 2011   

                                                                                               Úkol: AV T: 30.9.2011 

43/P/2011 Zajistit v maximálním žádosti o finanční podporu na MŠMT 

   Úkol: TN, AV T: 30.9.2011 

    T: 30.11.2011  

44/P/2011 Vyúčtovat s vedoucími reprezentací účast na ME, MS 2011  Úkol: AV T: 30.09.2011 

45/P/2011 Vyúčtovat finanční dotaci od MFza rok 2011 Úkol: AV T: 31.01.2012 

46/P/2011 Vybrat vložné do soutěží družstev pro sezónu 2011/2012 Úkol: AV, JM T: 30.09.2011  

47/P/2011 Zajistit zaslání oznámení o zrušení členství v ČMGS Úkol: KT T: 30.09.2011  

48/P/2011 Zajistit podepsání smluv „O pořádání turnaje“ s oddíly,  

  kterým byl přidělen celostátní turnaj v roce 2012. Úkol: JM T: konference 2012  

  

 

Prezidium do 31.8.2011 projednalo a schválilo tyto návrhy : 

 
 Prezidium projednalo zprávu AV o stavu členské základny ČMGS k 31.8.2011. K 31.8.2011 byly 

dovybrány členské příspěvky za kluby za roky 2009 a 2010 ve výši celkem 3000,- Kč. Prezidium 

schválilo na návrh AV zrušení členství 13 klubům /členům/, kteří od roku 2009 opakovaně neplní své 

povinnosti dle schválených stanov ČMGS.  Proces zrušení členství bude proveden v souladu se 

stanovami ČMGS do 31.12.2011. Jedná se o tyto kluby : ANH PRAHA, DIAN VIKTORIE PRAHA 8, 

GC POHODA PODZÁMČÍ KOZEL, GMC PRACHATICE, GOLF CLUB HULÍN, GSC NOVĚ 

MĚSTO N/M, KGB VŠB-TU OSTRAVA, KMG VYŠKOV, MGC S-CENTRUM DĚČÍN, MGC 

VSETÍN, SK OLŠAVA o,s, UHERSKÝ BROD, SQA LIBEREC a TAURUS PROSTĚJOV.  

 ČMGS uzavřel se společností ESMAX s.r.o. smlouvu o reklamě na tréninkové reprezentační dresy pro 

MS ve Stockholmu ve výši 20.000,- Kč. Bylo rozhodnuto, že o částku 19500,- Kč bude navýšen 

příspěvek na reprezentaci dospělých /MS 2011/ a 500,- Kč zůstává ČMGS na administrativní výdaje.  

 Prezidium odsouhlasilo poskytnutý vratné jistiny ve výši 30.000,- Kč na zapůjčení aut při MS 2011 ve 

Stockholmu. 

 Prezidium schválilo termínovou listinu pro r.2012. 

 

 

Prezidium do 31.8.2011 vzalo na vědomí : 
 

Certifikace: 

 AV informoval, že k 31.8.2011 bylo vybráno za prodloužení certifikátů 31500,- Kč a za nové certifikáty 

v roce 2011 celkem 60.000,- Kč. K 31.8.2011 dluží po lhůtě splatnosti p. Karel Reichl WGW 10.000,- 

Kč + příslušenství za vystavení nového ertifikátu pro minigolfové hřiště v Praze. Faktura za certifikační 

poplatky k 31.12.2010 byla WMF řádně a v termínu uhrazena.  

 

 

Finance : 

 V souvislosti s financováním sportu v ČR, vznikají nové podmínky pro žádosti o dotace na sportovní 

činnost. Prezidium umístilo na oficiální stránky ČMGS podmínky získání státní podpory pro rok 2012 

v 5 programech. Zásadní změny jsou následující : 

- požadavky na finanční podporu od MŠMT předkládají kluby prostřednictvím celostáních svazů a ty 

přímo nebo prostřednictvím servisních organizací /např. ČSTV/ přímo na MŠMT 

- požadavky celostátních svazů se předkládají přímo nebo prostřednictvím servisních organizací přímo 

na MŠMT 

- žadatel o finanční podporu musí vést podvojné účetnictví, i klub který žádá prostřednictvím 

celostátního svazu 

- termíny pro podání žádostí jsou dva, na program I-II do 30.11.2011 a na program III-V do 30.9.2011, 

na základě této skutečnosti musí kluby požádat písemně /vyplněná žádost MŠMT/ ČMGS nejpozději 

do 15.9. 2011 



 AV informoval o stavu finančních prostředků a předpokladu jejich zůstatku k 31.12.2011. I přes další 

drobné nově objevené závazky z roku 2010 /členské příspěvky WMF, EMF 2010, platba za certifikace 

nového hřiště apod./ se dá říci, že stav financí ČMGS k 31.12.2011 se bude výrazně lišit od stavu 

k 31.12.2010. Po sérii realizovaných úsporných opatření, získání dotace z MŠMT, získání financí 

z certifikace zejména nových hřišť a při započítání všech závazků ke konci  roku se podaří dluh ČMGS 

snížit skoro na polovinu. Je to výsledek lepší než se dalo v první polovině roku 2011 předpokládat, a to 

i z pohledu toho, že se podařilo zajistit příspěvek na výjezd všech reprezentací, včetně účasti na EC 

2011. V zásadě již ČMGS nebude potřebovat kontokorentní úvěr u ČS a.s., která stejně změnou 

pravidel v poskytování úvěru neziskovým organizacím výrazně zhoršila podmínky pro poskytování 

tohoto bankovního produktu. Dluhová částka bude kryta částí půjčky z ČSTV, kterou doufám ještě 

v příštím roce vyřídíme. Stejně však bychom se měli zamyslet na zvýšením členských poplatků za klub. 

Myslím, že odpovídají částka by měla být pro rok 2012 1000,- Kč místo 300,- Kč – to je však otázka na 

konferenci. 

 

Majetek : 

 TN a AV prověřili stav majetku ČMGS s následujícím výsledkem. V účetní evidenci ČMGS je část 

minigolfového hřiště – typ miniaturgolf /již odepsané/. Jedná se část hřiště, které bylo v minulosti 

převedeno do majetku klubu v Ústí n/L, kde v současné době stojí. Je nutno dohledat dokumenty o 

převodu hřiště a vyřadit tento majetek z účetní evidence. 

 V účetní evidenci je thermokufr, který je využíván juniorskou reprezentací a je v péči Radka Doležela. 

Tento majetek se ještě odepisuje. 

 Jednorázově byly zařazeny do nákladů testry na alkohol /2 ks/, v současné době se o ně stará předseda 

STK. 

 Přímo přes ČSTV /mimo ČMGS/ bylo pořízena část minigolfového hřiště – typ miniaturgolf, které je 

postaveno v Poličce. Zástupci MGC Polička přislíbili poskytnout kopie dokladů, které opravňují řádný 

převod části hřiště do majetku MGC Polička.  

 Další majetek ČMGS nevlastní. 

STK: 

 Zápis ze schůze STK konané dne 20.7.2011 v Rakovníku . Zejména doporučení přijmout pravidla 2.11. 

Prezidium se bude tímto problémem nadále zabývat na dalších zasedáních.  

 

 

Přebor Čech /zpráva JM/ 

 Prezidium řešilo stížnost Pavla Kudyna (ředitele turnaje Přebor Čech v Pelhřimově) na chování 

Františka Nečekala st. Dále projednalo vyjádření Františka Nečekala, který si naopak stěžoval na 

nedostatečnou pořadatelskou službu při tomto turnaji  Prezidium dospělo k následujícímu závěru, který 

odeslalo zúčastněným osobám. 

 Jelikož nikdo z prezidia na uvedeném turnaji nebyl osobně přítomen, konzultovali jsme vzniklou situaci 

s přímými účastníky turnaje. Dle jejich vyjádření a zprávy vrchního rozhodčího jsme dospěli 

k následujícímu závěru. 

 Prezidium neshledalo žádná pochybení v jednání Fr. Nečekal st. 

 Zároveň také neshledalo žádná závažná pochybení v pořadatelské službě MGC Dragon Pelhřimov, 

která by byla v nesouladu se SŘ.  

 K návrhu p. Kudyna odvolat p. Nečekal z pozice předsedy KRK sdělujeme, že dle stanov ČMGS 

k takovému kroku nemá prezidium kompetence. KRK je volena konferencí, jakožto nevyšším orgánem 

svazu a tedy jen konference ji může odvolat.  

Ostatní : 

 

 V souvislosti se stavem členské základny prezidium vzalo na vědomí nezaplacení členských příspěvků 

za rok 2010 a 2011 u klubů : KGB KOJETÍN, MGK SPARTAK PŘÍBRAM, MGT PLUPO 

VRATIMOV. V případě nezaplacení do konce roku 2011 navrhuje AV projednat zrušení členství těmto 

klubům. Dále nemají zaplaceny členské příspěvky za rok 2011 kluby : JR GOLF RYCHNOV N/K a 

MGK ADARA RADĚJOV. 



 Řádně a včas byly na základě předložené faktury zaplaceny členské poplatky na EMF /224,25 EUR/ a 

WMF /224,25/ za rok 2010. Stejně tak ČMGS obdrželo poplatek za licencování míčů za rok 2010 ve 

výši 195,91 EUR. 

 ČMGS byly poskytnuty sponzorské dary určené na organizování sportovní činnosti v souvislosti 

s účastí na ME a MS v roce 2011. Na základě této skutečnosti prezidium přehodnotí finanční příspěvky 

na jednotlivé reprezentace v roce 2011 /junioři, senioři, dospělí/ do 30.9.2011. 

 

 

 

Zapsala  Kateřina Tietzová 

V Praze dne 31.8.2011 


