
Zápis z jednání prezidia za období od 11.03.2012 do 15.04.2012  
 

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

                   Michal Šlapák (MŠ) 

                    

 

Úkoly z konference : 

 
1/K/2012 Na základě žádosti TJ MG Cheb podat na EMF v co nejkratším termínu  

 novou přihlášku na pořádání EYC 2015 na hřištích v Chebu.  Úkol : TN      T: do 12.3.2012 

2/K/2012  Zaregistrovat změny v sídle ČMGS o.s. do registru občanských sdružení  

 na MV nejpozději do 30.4.2012. Úkol : MŠ T: do 30.4.2012 

3/K/2012 Připravit návrh na revizi stanov ČMGS na základě písemných připomínek  

 klubů zaslaných do 30.4.2012, k projednání na řádné konferenci v roce 2013. 

  Úkol : TN,AV T: konference 2013 

  

Kontrola úkolů prezidia ČMGS  : 

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

 TN se zúčastňuje schůzí příslušného volebního koše ČSTV a sleduje aktuální vývoj 
10/P/2011 Do 1.1.2013 zajistit implementování směrnice 2.11. 

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

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

 Viz úkol z konference 

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

 řeší se s WMF 

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

  pro mládež Úkol : MŠ, JM T: trvá 

 řeší se s WMF 

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 

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

  odpovídaly podmínkám certifikace WMF Úkol : TN, JM T: trvá 

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

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

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

 

 

 

 

Prezidium ČMGS  na svém jednání do 15.04.2012 uložilo tyto úkoly : 

 
 

04/P/2012 Zajistit přihlášky k soutěžím WMF pro rok 2012 Úkol: MJ T: NC do 31.3.2012 

                        WM, EM do 31.5.2012 

         EC do 31.8.2012 

06/P/2012  Zaregistrovat správné údaje o ČMGS na MV Úkol: MŠ. T: 30.4.2012 

07/P/2012  Zajistit podpis daňového přiznání ČMGS na ČSTV 

                      za rok 2011. Úkol: TN T: splněno 

08/P/2012 Předložit požadavky na účast reprezentací na NC v roce  

                    2012 ve všech kategoriích Úkol: MJ T: 25.3.2012 

09/P/2012 Požádat WMF o prodloužení termínu zaplacení startovného 

  za NC 2012  nejpozději dobu konání těchto turnajů a  

  zaplacení startovného na ME a MS do 31.7.2012 Úkol: MJ,TN T: 31.3.2012 



10/P/2012 Zajistit poháry za celostátní žebříčky roku 2011 Úkol: TN T: splněno 

11/P/2012 Zajistit poháry za republikové žebříčky roku 2011 Úkol: MJ,JM T: 21.4.2012 

12/P/2012 Zajistit poháry Přebory zemí roku 2012 pro družstva Úkol: MJ,JM T: 22.6.2012 

13/P/2012 Omezit výdaje ČMGS dle  návrhu AV /viz finance/ Úkol: AV T: rok 2012  

 

Prezidium do 15.04..2012 projednalo a schválilo tyto návrhy : 
 

 

 

 

Prezidium do 15.04. 2012 vzalo na vědomí : 

 

 Nabídku společnosti it2b s.r.o. ve věci aktualizace údajů o klubech a jejich členech a nakládání s těmito 

informacemi. Prezidium řeší, zda potřeba takovéto aplikace je nezbytná v současné době pro ČMGS. 

Zároveň řeší i citlivou otázku týkající se předávání takovýchto informací soukromé společnosti. 

 

. 

Finance  do 15.04..2012 : 

 

 AV informoval prezidium o nezaplacení registračních příspěvků klubů a hráčů 

za rok 2012 a starších k 15.4.2012 v tomto rozsahu : 
 
 Akademie minigolfu o.s              klub 300,- Kč a jednotlivci 300,- Kč 
 MGC Polička                           klub 300,- Kč a jednotlivci 900,- Kč 
 SMG 200 Ústí n/L                    klub 300,- Kč, jednotlivci 300,- Kč 
 TJ UNEX Uničov                    klub 300,- Kč a jednotlivci 200,- Kč 
 JR GOLF Rychnov n/K            klub 2011 + 2012 600,- Kč a jednotlivci 0,- Kč 
 DG Fortuna Radotín                 klub 2010  300,- Kč 

  

 AV informoval prezidium o nezaplacení hostovacích a přestupních poplatků   

k 15.4.2012 v tomto rozsahu : 

 
 Mládenka do DG Fortuna Radotín                                                           doplatek 300,- Kč 
 
 

 V návaznosti na informaci o nezískání žádných finančních prostředků pro ČMGS na rok 2012 
doporučuje AV v současné době zajišťovat platby pouze nezbytných administrativních výdajů 
a případně nákladů na reprezentaci do výše sponzorských darů, či příspěvků klubů /viz 
schválený rozpočet/.  

 

STK do 15.04. 2012 : 

 

Reprezentace do 15.04..2012 : 
 

Na letošní Nations cup vyjede juniorská a seniorská reprezentace. Seniorská reprezentace vyrazí ve složení: 

Jaroslav Řehák, Jan Metyš, Dagmar Hirschmannová, Ladislav Švihel. Náhradník - Lumír Benda. 

 

Juniorská reprezentace vyrazí pravděpodobně ve složení: Radek Doležel ml., Jiří Staněk, Pavel Gerža. Kouč – 

Radek Doležel st. 

 

Dospělá reprezentace se Nations cupu nezúčastní.    

 



Ostatní do 15.04. 2012 : 

 

Zprávy z ČSTV a MŠMT (TN): 

Dne 13. 3. 2012 bylo na stránkách MŠMT zveřejněno rozdělení dotací na sportovní činnost na 

rok 2012 dle žádostí podaných na sklonku loňského roku. Ani jedné z žádostí ČMGS nebylo 

vyhověno, což znamená nulový přínos financí do ČMGS ze státních peněz v roce 2012. 

 

Nejsme jediným takto postiženým svazem. Podobný osud postihlo celkem 19 sportovních 

svazů. Rozdíl mezi sportovními svazy je však ještě větší než je na první pohled patrné. Nejen, 

že ostatní sportovní svazy na dotace dosáhly, jejich výše je oproti roku 2011 v průměru 

4,5násobná, oproti roku 2010 dokonce více než 8násobná (!).  

 

Na toto neprůhledné (existují dva svazy, které dokonce vůbec o dotaci nežádaly a dotaci 

obdržely) a nespravedlivé rozdělení bylo upozorněno nové vedení ČSTV s žádostí o jednak 

okamžité řešení této situace pro letošní rok a provedení takových systémových kroků 

v jednání s MŠMT (případně jakýmikoliv jinými zainteresovanými státními orgány), aby 

k něčemu podobnému nemohlo v budoucnu dojít. 

 

Jelikož v tomto boji malých sportovních svazů je třeba síly spíše spojovat než je tříštit, 

začlenili jsme se do neformální iniciativy Sport 2012, která má za cíl zprůhlednit pravidla pro 

rozdělování dotací a nastavit smysluplná pravidla. Zároveň zástupci této iniciativy mají 

mandát k jednání s novým vedením ČSTV za účelem řešení této pro jakýkoliv svaz (a malý 

svaz dvojnásob) likvidační situaci. 

 

 

 

 
 

Zapsal   Michal Šlapák 

V Olomouci dne 15.04.2012 


