
Zápis z jednání prezidia 

od 1. 1. 2017 do 15. 5. 2017 

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

Michal Šlapák (MŠ) – do 18. 3. 2017, Matěj Novák (MN) – od 18. 3. 2017 

 

Úkoly z konference: 

 1/K/2017     Konference ukládá prezídiu úpravu ve spolkovém rejstříku – změny ve statutárním orgánu 

 

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: splněno 

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: průběžně se plní 

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

  Úkol : AV, TN T: 31.01.2017    splněno 

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    splněno  

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

  Úkol : AV T: 10.01.2017    splněno 

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

  Úkol : AV T: 10.01.2017    splněno   

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

  Úkol : AV T: 15.02.2017    splněno  

 

 

Prezidium ČMGS na svém jednání do 15. 5. 2017 uložilo tyto úkoly: 

02/P/2017   Rozeslat členům ČMGS podklady ke konferenci ČMGS 2017  

Úkol: MŠ  T: 18. 2. 2017  

03/P/2017 Vyplnit online formulář WMF – členská základna 

Úkol: MŠ  T: 25. 2. 2017  

04/P/2017 Rozeslat členům ČMGS zápis z konference ČMGS vč, jeho příloh 

Úkol: MN  T: 28. 3. 2017  

05/P/2017 Vybrat a poslat propagační fotografie minigolfu ČUKISu z důvodu tvorby nových webových 

stránek 



Úkol: MN  T: 30. 3. 2017  

06/P/2017 Vytvořit SWOT analýzu minigolfu 

Úkol: MN  T: 2018  

07/P/2017 Vytvořit základní koncepční a strategický dokument k rozvoji a propagaci minigolfu (strategický 

plán) 

Úkol: MN  T: 2018  

08/P/2017 Zaplatit WMF startovné za ME, MS a WAGM 2017 

Úkol: AV  T: 31. 05. 2017  

 

Prezidium do 15. 5. 2017 projednalo a schválilo tyto návrhy: 

 dne 20. 4. 2017 prezidium schválilo žádost klubu „Minigolf Club Rajhrad, spolek“, týkající se navýšení 

startovného na 1,5 násobek běžného pro turnaj typu Open na turnaji 3. Open Rajhrad (hala), turnaj se bude 

konat 1. 5. 2017 

 dne 20. 4. 2017 prezidium projednalo žádost klubu „Minigolf Club Rajhrad, spolek“, týkající se povolení 

vstupu a hry veřejnosti v době oficiálního tréninku turnaje 3. Open Rajhrad (hala) a konstatovalo, že 

schvalování této záležitosti a dalších obdobné téhle je v kompetenci STK (resp. vedoucích jednotlivých 

oblastí/zemí nebo předsedy STK) 

 

Prezidium do 15. 5. 2017 vzalo na vědomí:  

 termíny speciální části školení trenérů minigolfu v roce 2017  13. – 15. 10.; 16. – 19. 11, 

 

Finance do 15. 5. 2017: 

 K 15. 5. 2017 byla provedena kontrola stavu úhrady členských příspěvků za rok 2017 a minulá léta a bylo 

zjištěno, že níže uvedené kluby dluží tyto částky: 

                                                                     

TJ UNEX UNIČOV           členský příspěvek  1500,- Kč za rok 2017 

SMG 2000                          členský příspěvek  1500,- Kč za rok 2017 

KDG 2000 Ostrava             členský příspěvek  1500,- Kč za rok 2017 

    

 

 K 15. 5. 2017 byla provedena kontrola zaplacení certifikačních poplatků za prodloužení certifikace hřiště. 

Všechny kluby, kterým skončila certifikace do 31.12.2016 mají zaplacen poplatek 1000,- Kč za 

prodloužení certifikace s výjimkou KDG 2000 Ostrava. Dále několika klubům a nečlenům končí 

certifikace v roce 2017 takto : 

MTG KDG 2000 Ostrava     31.12.2016 prodloužení 1000,- Kč 
MTG Butovice 28.2.2017   prodloužení 1000,- Kč 
MTG Radotín            31.5.2017   prodloužení 1000,- Kč 
MTG Olomouc (hala) 31.5.2017   nebude se prodlužovat,  hřiště má pouze 9 drah 
MTG Náměšť n/O                31.12.2017 prodloužení 1000,- Kč 
MTG Karviná (nečlen) 31.5.2017   prodloužení 3000,- Kč 
MTG Všeradice 31.5.2017   prodloužení 3000,- Kč 
MTG Praha Litvínovská 31.12.2017 prodloužení 3000,- Kč 
BETON Praha Žižkov 31.12.2017 prodloužení 3000,- Kč  

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. 



 K 15.5.2017 nezaplatil klub KDG 2000 Ostrava vložné do soutěže II. liga smíšených družstev ve výši 

1000,- Kč – účast v této soutěži bude nutno dořešit přes STK.  

 Dne 11. 5. 2017 obdržel ČMGS z prostředků ČOV 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. 

 Na základě požadavku získal ČMGS příslib dotací od MŠMT pro rok 2017 takto : 

Program                                               požadavek                    příslib a akceptace  

Program I – reprezentace 1 112 000,- Kč                0,- Kč 

Program II – talentovaná mládež    200 000,- Kč                0,- Kč 

Program IV – údržba    340 000,- Kč            124 600,- Kč 

Program V – činnost svazu 1 820 200,- Kč 1 506 200,- Kč 

Program VI – MES Cheb    200 000,- Kč                není informace 

Program X – sportování veřejnost    680 000,- Kč                0,- Kč 

Do 15. 5. 2017 ČMGS ještě neobdržel žádné finanční prostředky z MŠMT a současná situace je velmi 

nepřehledná a to přesto, že 16. 2. 2017 byly na stránkách MŠMT zveřejněny informace o rozdělení dotací 

z programu V – ČMGS měl obdržet (1 506 200 Kč) a 15. 3 2017 obdržel od MŠMT akceptační formulář, 

který byl 21. 3. 2017 podán. 

 

Reprezentace do 15. 5. 2017: 

 Ke dni 31.12.2016 rezignoval na funkci vedoucího dospělé reprezentace Martin Ječný.  

 Novým vedoucím dospělé reprezentace byl zvolen Karel Molnár 

 Dospělá reprezentace se zúčastní turnaje OPEN Zaton, který je přípravou na MS v počtu 7 hráčů 

 Seniorská reprezentace se zúčastní NC v Chebu v počtu 16 hráčů a 4 Koučů 

 Reprezentace v Adventure Minigolfu se zúčastní World Adventure Minigolf Maters v chorvatském Zatonu 

v počtu 7 hráčů 

 

 

Propagace a rozvoj minigolfu 

 V letošním roce bude zahájena tvorba dokumentů usilujících o další rozvoj a propagaci minigolfu v ČR. 

Bude vytvořena tzv. SWOT analýza, kterou se zanalyzuje současná situace sportovního minigolfu a 

minigolfu jako takového, zároveň budou nastíněny možné budoucí příležitosti ke zlepšení a také 

potencionální rizika. Dále bude vytvářen strategický plán minigolfu, kde budou definovány dlouhodobé 

cíle a priority minigolfu z různých úhlů pohledu (veřejnost, profesionální hráči, pořadatelé turnajů, média, 

rozhodčí,…). Strategický plán bude vycházet z výše uvedené SWOT analýzy (příp. z dalších zdrojů). 

V budoucnu by měly dle strategického plánu vznikat krátkodobější roční nebo dvouroční plány 

s konkrétními opatřeními, které povedou k naplňování cílů uvedených ve strategickém plánu. 

 

Ostatní do 15. 5. 2017: 

 Prezidium připravilo podklady na volební konferenci s datem konání 18. 3. 2017. 

 17. 1. schválilo prezidium ČMGS kandidaturu AG Horní Bezděkov na pořádání World Adventure golf 

masters 2018 

 30. 1. schválilo prezidium ČMGS návrh na příspěvky klubům na sportovní činnost. Dokument byl podán 

jako návrh na schválení konferencí ČMGS. 

 Prezident a viceprezident ČMGS reagovali dne 16. 3. na dopis od generálního ředitele ekonomických 

agend ČUS, pana Bendy, který ČMGS obdržel počátkem února. V odpovědi se ČMGS ohradil proti 



tvrzení, že by zástupci ČMGS nedodávali včas a řádně účetní doklady pro sestavení účetnictví, upozornil 

na realitu spojenou s návazností dodání dokladů na dotace obdržené často až na konci roku a vyzval k 

jednání o případné nové smlouvě o vedení účetnictví. 

 10. 2. obdrželo ČMGS návrh od MGC Dráčata Pečky k podpoře soutěží pro mládež. Předseda STK na 

dopis reagoval s tím, že daný návrh je řešen vytvořením turnajů nižších úrovní (Klubových turnajů) s 

volbou počtu okruhů, počtu úderů a další možností úprav turnaje.  

 11. 4. proběhla kontrola VZP na platby pojistného za členy statutárního orgánu. Všechny podklady byly 

předloženy, kontrola proběhla bez závažnějšího nálezu, drobné nedostatky byly okamžitě odstraněny. 

 13. 5. se prezident ČMGS zúčastnil VH ČUS. 

 

Zapsal: Matěj Novák 

V Bystřici pod Hostýnem dne 15. 5. 2017 


