
Zápis z jednání prezídia 

od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2017 

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

Matěj Novák (MN) 

 

Úkoly z konference: 

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

 

Kontrola úkolů prezídia 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 

06/P/2017 Vytvořit SWOT analýzu minigolfu 

Úkol: MN  T: 2018            trvá 

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

plán) 

Úkol: MN  T: 2018            trvá 

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

Úkol: AV  T: 31. 5. 2017 splněno 

 09/P/2017    Přihlásit českou reprezentaci juniorů na ME Askim 2017 

Úkol: MN  T: 31. 5. 2017 splněno 

10/P/2017 Přihlásit českou reprezentaci Adventure golfu na WAGM Zaton 2017 

Úkol: MN  T: 30. 6. 2017 splněno 

11/P/2017    Zajistit natáčení reportáží Českou televizí z MČR Rakovník 2017 a ME seniorů Cheb 2017 

Úkol: MN  T: červen 2017 splněno 

12/P/2017 Vyhotovit aktualizovaný tříletý plán sportovních minigolfových akcí konaných v ČR (vč. rozpočtů 

akcí a dalších informací) a odeslat jej MŠMT 

Úkol: MN  T: 12. 7. 2017 splněno 

13/P/2017    Přihlásit mužský tým MGC Olomouc a ženský tým 1. DGC Bystřice pod Hostýnem na PMEZ 

Algund 2017 

Úkol: MN  T: 24. 7. 2017 splněno 

14/P/2017    Zaslat České televizi sponzorské smlouvy týkající se MČR Rakovník 2017 a ME seniorů Cheb 2017 

Úkol: MN  T: 21. 8. 2017 splněno 

15/P/2017    Zajistit hospodaření ČMGS pro rok 2017 s co nejmenších schodkem 

                                                                                                      Úkol: AV T: 31. 12. 2017    splněno 

 



16/P/2017   Zajistit podporu klubům dle schváleného balíčku na konferenci ČMGS 

                                                                                                      Úkol: AV T: 31. 12. 2017    splněno 

 

17/P/2017   Zajistit komunikaci s MŠMT, ČUS a ČOV v oblasti financí pro ČMGS 

                                                                                                      Úkol: TN, AV T: 31. 12. 2017 splněno 

 

18/P/2017   Projednat a začlenit do SŘ schválené změny z konference WMF  

                                                                                                      Úkol: VG T: konference ČMGS trvá 

 

19/P/2017   Projednat a začlenit do pravidel pro certifikaci schválené dodatky z konference WMF 

                                                                                   Úkol: MJ T: konference ČMGS trvá 

 

20/P/2017   Připravit pro prezidium k projednání předběžný návrh rozpočtu na rok 2018 

                                                                                                      Úkol: AV T: 15. 11. 2017 trvá 

 

21/P/2017   Připravit účetní doklady pro zpracování účetnictví za rok 2017 

                                                                                                      Úkol: AV T: 31. 12. 2017 splněno 

 

22/P/2017   Připravit vyúčtování dotací v roce 2017.                        

                                                                                   Úkol: AV T: 31. 12. 2017 splněno 

 

23/P/2017   Zajistit dokončení školení trenérů – první vlna              

                                                                                   Úkol: MJ T: 30. 11. 2017 splněno  

 

24/P/2017   Zajistit aktualizaci zápisu ČMGS do spolkového rejstříku         

                                                                                                      Úkol: MN  T: konference ČMGS trvá 

 

25/P/2017   V návaznosti na konání WAGM v Horním Bezděkově v roce 2018 připravit ve spolupráci 

                    s p. Vlčkem kritéria pro nominaci hráčů ČR na tento turnaj 

                                                                                                      Úkol: MJ T: 30. 11. 2017 splněno 

 

26/P/2017   Do Soutěžního řádu 2013 zapracovat Opravy Soutěžního řádu (včetně roku 2018) a vytvořit 

Soutěžní řád 2018 

                                                                                                      Úkol: VG T: trvá 

 

27/P/2017   Pro sezonu 2018 úprava programu „Výsledkovky“, včetně aktualizace seznamu hráčů 

                                                                                                      Úkol: VG T: 1. 2. 2018  splněno 

 

28/P/2017   Po skončení sezony jednotlivců 2017 aktualizovat seznam VT, kategorií a přestupů   

                                                                                                      Úkol: VG T: 1. 2. 2018  splněno 

 

29/P/2017   Doplnění Termínové listiny 2018 o turnaje Open ve všech oblastech 

                                                                                                      Úkol: VG T: 30. 11. 2017 splněno 

 

30/P/2017   Aktualizovat v součinnosti s kluby Evidenci klubů 2017 

                                                                                                      Úkol: VG, MN T: 1. 2. 2018  trvá 

 

31/P/2017 Vypracovat a podat žádost ČOV o uznání ČMGS za výlučného představitele sportovního minigolfu 

v ČR 

                                                                                   Úkol: MN T: 30. 3. 2018 trvá 

 

32/P/2017 Aktualizovat sekci „České úspěchy v minigolfu“ na webových stránkách ČMGS 

                                                                                   Úkol: MN T: 31. 12. 2017 splněno 

 

Prezídium ČMGS na svém jednání do 31. 12.2017 uložilo tyto úkoly: 

33/P/2017 Na webových stránkách ČMGS vytvořit sekci „Antidoping“, přidat informace o dopingu a jeho 

kontrole obecně, seznam zakázaných látek (WADA) a postup při schvalování terapeutických 

výjimek 



Úkol: MN  T: 30. 11. 2017 splněno 

34/P/2017 Podepsat smlouvu mezi WMF, TJ MG Cheb a ČMGS o konání NC a ME juniorů 2018 

Úkol: TN, MN T: 31. 12. 2017 splněno 

35/P/2017 Vybrat a objednat dodání 100 ks míčů od společnosti „FUN SPORT“. 

Úkol: MN  T: 30. 11. 2017 splněno 

36/P/2017 Zajistit místo pro konání konference (Restaurace u Šídlů). Předpokládané datum konání konference 

je 10. 3. 2017. 

Úkol: MN  T: 31. 12. 2017 splněno 

37/P/2017 Pro splnění podmínek dotací od MŠMT umístit logo MŠMT na webové stránky, vytvořit podsekci 

„Dotace“ (v rámci sekce ČMGS) a zde zveřejnit rozhodnutí o přidělení dotací 

Úkol: MN  T: 31. 12. 2017 splněno 

38/P/2017 Poslat WMF výsledky MČR Rakovník 2017 jako podklad pro tvorbu světových žebříčků 

Úkol: MN, VG T: 15. 12. 2017 splněno 

39/P/2017 Koordinovat s kluby, WMF a zahraničními svazy mezinárodní přestupy tak, aby řádně proběhly 

v rámci „přestupového okna“ – prosinec  

Úkol: MN, VG T: 31. 12. 2017 splněno 

40/P/2017 Koordinovat s kluby a s WMF vyhlašování a zveřejňování rozpisů mezinárodních turnajů, zajistit 

výběr poplatku za zveřejnění rozpisu 

Úkol: MN, VG, AV T: 31. 12. 2017 splněno 

41/P/2017 Poslat ČUKISu informace ohledně členské základny a 5 headlinových fotografií kvůli tvorbě 

webových stránek 

Úkol: MN, VG  T: 31. 12, 2017 splněno 

42/P/2017 Poslat přihlášku s nominací Ondřeje Škalouda do soutěže Junior roku pořádané Českou nadaci 

sportovní reprezentace  

Úkol: MN, MJ T: 5. 11. 2017 splněno 

43/P/2017 Zajistit vyúčtování dotací na MŠMT za rok 2017 

  Úkol: AV     T: 15. 2. 2018  

44/P/ 2017 Zajistit vyúčtování dotací na ČOV za rok 2017 

  Úkol: AV  T: 28. 2. 2018 

 

 

Prezídium do 31. 12. 2017 projednalo a schválilo tyto návrhy: 

• Prezidium ČMGS odsouhlasilo proplacení nákladů na lektorskou činnost ve prospěch ČMGS ve výši do 

500,- Kč/hod (v rámci DPP), cestovné dle aktuálně platných sazeb ČMGS a příspěvek na nocleh ve výši do 

300,- Kč/noc. Celkově vyplacená částka musí být součástí odsouhlaseného rozpočtu na konferenci ČMGS 

a není nároková /vždy dle aktuální výše dle finančních prostředků ČMGS/ 

 

 

Prezídium do 31. 12.2017 vzalo na vědomí:  
• Znění zápisu č. 2/2017 za období 16. 5. až 30. 9. 2017 (vyvěšen na www.cmgs.cz) 

• Prezidium na přelomu měsíce září a října poslalo dopis ministrovi MŠMT Ing. Štěchovi ve věci 

meziročního krácení dotací pro ČMGS z 1.258.300,- Kč v roce 2016 na 762.500,- Kč v roce 2017 s žádostí 

jednání ve věci nápravy vzniklého stavu. Odpověď jsme obdrželi v průběhu měsíce prosince 2017, ve které 

nám MŠMT slušnou formou oznámilo, že žádné další peníze v roce 2017 nedostaneme, a že jsme dostali 

v danou chvíli maximum možného. 

http://www.cmgs.cz/


Finance ČMGS do 31. 12.2017: 

• V průběhu prosince 2017 byly dojednány podmínky nových smluv na vedení účetnictví pro rok 2017 

V ceně 30.000,- Kč. Cena obsahuje zpracování účetnictví za rok 2017, zpracování podkladů pro vyúčtování 

dotací za rok 2017, přiznání DPP, DPČ a přiznání k dani z příjmu. Díky rozšiřujícím činnostem ČMGS 

(příspěvky klubům, uzavírání DPP apod. se zvyšuje objem dokladů ke zpracování. Partnerem pro tyto 

smlouvy zůstává ČUS, resp. účetní pro ČUS. V této komplikované době usoudilo prezidium, že je nezbytné 

udržet kontakt s ČUS i prostřednictvím účetních prací i přesto, že by se možná podařilo pořídit tyto práce 

např. v Olomouci o něco laciněji. Jen připomínám, že ČMGS obdržel od ČUS v letech 2010-2016 dotace 

ve výši 2.825.517,- Kč. 

• K 31.12.2017 byly vybrány členské příspěvky za rok 2017 ve výši 48.000,- Kč a byly zaplaceny registrační 

příspěvky ve výši 65.200,- Kč. K 31.12.2017 jsou evidovány tyto nesplacené částky: 

SMG Ústí n/L                členský příspěvek 2017             1500,- Kč 

TJ Uničov                      členský příspěvek 2017             1500,- Kč 

• Poplatek za certifikaci minigolfových hřišť mají zaplaceni k 31.12.2017 všichni členové ČMGS. Navíc má 

zaplacenu certifikaci hřiště Všeradice a Kojetín. 

• ČMGS obdržel od společnosti FUN SPORT reklamní plnění ve výši 400 EUR a 100 míčů 3D. 

• Přehled výsledků z podaných žádostí na MŠMT pro rok 2017: 

Program                                               požadavek                    příslib a akceptace           aktuální stav 

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

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

Program IV – údržba    340 000,- Kč            124 600,- Kč                       0,- Kč  

Program V – činnost svazu 1 820 200,- Kč 1 506 200,- Kč              762 500,- Kč 

Program VI – MES Cheb    200 000,- Kč                není informace                      0,- Kč 

Program X – sportování veřejnost    680 000,- Kč                0,- Kč              100.000,- Kč 

• Finanční situace pro ČMGS byla v roce 2017 velmi kritická, jen díky vytvořeným rezervám bylo možno 

naplnit rozpočet roku 2017 s tím, že by měla být snaha o maximální úspory ve všech oblastech. Na základě 

předběžných výsledků ztráta ČMGS za období roku 2017 bude v rozmezí od 300.000,- Kč do 350.000,- 

Kč. Rok 2017 byl nejturbulentnější rok ve vztahu k dotacím. Přes počáteční sliby obdržel celkově ČMGS 

ve srovnání s rokem 2016 na dotacích částku o 395.800,- menší a v porovnání s příslibem na rok 2017 

částku o 768.300,-  Kč menší. Popis situace /viz níže/. 

• Dotační tituly pro rok 2018 vyhlášené před vánočními svátky ve zcela novém formátu byly „pěkným 

dárkem“ pro všechny sportovní funkcionáře a termín na podání 29.12.2017 byl jen ukázkou arogance moci 

na MŠMT. Všechny vyhlášené dotace (REPRE, TALENT, VSA) byly podány za ČMGS v termínu a zde 

bych chtěl uvést, že práce v oblasti změny vnitřní struktury členské základny (zejména zvýšení počtu 

platících registrovaných hráčů), ekonomická motivace na nábor zejména mládeže, vznik klubových turnajů 

a kurzy trenérů, které prezidium nastartovalo v roce 2017 byly vůbec nezbytnou podmínkou proto, aby 

ČMGS splnil podmínky pro možnost zpracování žádostí na dotace pro rok 2018. Rád bych zde poděkoval 

Ivanu Doleželovi za rychlé zpracování „Koncepce práce ČMGS s mládeží na léta 2017-2020“, která byla 

nezbytná pro podání žádosti o dotaci TALENT. Bohužel nebyl vypsán ještě Program V – činnost svazů, ze 

kterého jsme v loňském roce získali nejvíce peněz. 

• Na konci roku byla vyúčtovaná podpora sportovní činnosti pro kluby. Podle předběžných čísel bylo 

klubům vyplaceno celkem 187.800,- Kč, předáno 25 holí pro veřejnost a 109 míčů ČMGS. Je bohužel 

velká škoda, že ne všechny kluby věnovaly této přelomové akci v dějinách ČMGS dostatečnou pozornost a 

nepodáním žádosti přišly o peníze. Prezidium předpokládá, že se i přes nepřehlednou finanční situaci bude 

snažit pokračovat v této aktivitě i v roce 2018. 

ČMGS proplatil v roce 2017 klubům (které požádaly) dále startovné za žáky a juniory ve výši 27.575,- Kč. 

Významnou částkou ČMGS podpořil i školení trenérů. V celkové částce je zahrnuta také finanční podpora 

pro kluby, které věnovaly organizaci veřejnostních turnajů v roce 2017, díky dotaci z Programu X, která se 

na poslední chvíli zúřadovala v době vánočních svátků. 



Komentář k situaci ve financování sportu a ČMGS od října 2017: 

• Dne 2. 10. 2017 vyhlásilo MŠMT nový dotační Program IV (údržba a provoz sportovních zařízení) po 

původním zrušení bez náhrady (26. 9. 2017) předchozího programu IV. Program byl však vypsán v 

takové podobě, že pro sportovní kluby a tělovýchovné jednoty sdružené v národních sportovních 

svazech nebyl využitelný. A to zejména tím, jak MŠMT definoval možné žadatele (pouze spolky 

s celostátní působností – sportovní svazy – nebo jejich pobočné spolky). ČMGS nedisponuje majetkem, 

na který by bylo možné tento dotační titul využít. Prezidium ČMGS považuje tento krok ministerstva za 

nepřijatelný a za další z řady špatných kroků učiněných v roce 2017. 

• ČUS ve věci nově vypsaného dotačního Programu IV vydal doporučení, aby přesto, že žadatelé nesplní 

požadavky na ně kladené, požádaly o dotace v tomto programu a přiložili příslušný průvodní dopis 

s žádostí o učinění výjimky, která umožní ostatní náležitosti dotačního programu splnit. Prezidium 

v tomto duchu podpořilo dva žadatele, tedy MGC Olomouc a 1. DGC Bystřice pod Hostýnem a v jejich 

zastoupení o dotaci v tomto titulu požádalo. 

• ČUS v této věci vynaložil jisté úsilí jak z pohledu právní analýzy, tak na poli mediálním (byla vydána 

tisková zpráva, která vyjadřuje velmi výrazné znepokojení ze zrušení původního Programu IV a dodává i 

právní argumenty, proč tak nemělo či nemuselo být činěno; jsou také zmiňovány velmi výrazné 

negativní dopady takového kroku). 

• 28. 11. 2017 byl ČMGS vyrozuměn o nevyhovění žádosti o dotaci v Programu IV. 

• V Programu X byly od MŠMT byť příjemně, tak nesystémově přiděleny finanční prostředky. 13. 11. 

byla zaslána akceptace výše a podmínek přidělené dotace v programu X na MŠMT. Poté bylo mimo jiné 

nutné v šibeničních termínech potřeba dodávat doplnění žádostí v tak zásadních záležitostech jako je 

upřesnění rozpočtu. Přestože ČMGS poupravilo projekt v návaznosti na akceptovanou částku, bylo 

jednostranně ze strany MŠMT upraveno rozhodnutí o přidělení dotace tak, že bylo téměř nemožné tyto 

finanční prostředky rozdělit tak, aby je bylo možné následně řádně vyúčtovat. Dotace došla na účet 

7.12.2017 s tím, že byl požadavek dotaci vyúčtovat za období 2017 se splatností dokladů do 31.1.2018. 

• 1. 12. 2017 byly vyhlášeny podmínky programů I (Repre), II (Mládež) a VIII + IV (Můj klub), týden 

předtím pak program na významné sportovní akce. Termín podání žádostí byl stanoven na 29. 12. 2017. 

O vyhlášení programů byly kluby informovány. 

• Vypsané programy provázely interpretační nejasnosti (ještě 11 dnů před datem podání žádostí byly 

ministerstvem doplňovány zásadní informace k dotačním programům), bylo potřeba shromáždit nemalé 

množství informací dodaných několika různými osobami a obsahově vše zkompilovat, a to vše 

v předvánočním a mezivánočním čase. S velkým vypětím však byly všechny žádosti v programu Repre, 

Mládež a na významné sportovní akce (MS juniorů Cheb) v řádném termínu podány.  

 

 

Reprezentace ČMGS do 31. 12. 2017: 

• Novým vedoucím reprezentace za Adventure Minigolf se stal Daniel Vlček z klubu Horní Bezděkov. 

Jelikož se koná v příštím roce v Horním Bezděkově WAGM (World Adventure Golf Masters) a je 

očekávaná snaha o reprezentování i z řad “klasických“ minigolfistů, byly určeny v rámci Adventure 

minigolfových turnajů tyto nominační turnaje: 

 

1) neděle 8.4. 2018 - PRAHA OPEN (02 arena) - zároveň nominační turnaj na WAGM 2018 

2) sobota 21.4. 2018 - BUDÍNEK OPEN (AG Budínek) - zároveň nominační turnaj na WAGM 2018 

3) sobota 5.5. 2018 - JARNÍ AGHB OPEN (AG Horní Bezděkov - hřiště ZA SRUBEM) - zároveň 

nominační turnaj na WAGM 2018 

Pro možnost vstupu do reprezentace za Adventure Minigolf je účast na těchto turnajích nezbytná. 

 

 

TMK ČMGS do 31.12. 2017 
 

• Ve dnech 13.-15.10. 2017 proběhla v Rakovníku 1. část odborného školení trenérů v Rakovníku 

• Ve dnech 16.-19.11 proběhla 2. část odborného školení v Brně se závěrečnou zkouškou. Bylo vyškoleno 27 

nových trenérů.  



• Ve spolupráci s Mgr. Popelkovou z VOŠ ČUS jsme vypracovali všechny potřebné podklady pro akreditaci 

trenérů a možnost získání 2. a 3. trenérské třídy. Nyní se čeká na potvrzení od MŠMT o přidělení 

akreditace.     

 

Propagace a rozvoj minigolfu 

 
 

• Díky členství v ČUKIS byla ČMGS nabídnuta placená prezentace v některých médiích (Svět sportu, 

Metro) se slevou až 90% z ceníkových cen. Zejména vzhledem k dosaženému hospodářskému výsledku 

v roce 2017 a nejasným vyhlídkám v oblasti financování ČMGS v roce 2018 nebyla tato nabídka přijata. 

 

Ostatní do 31. 12. 2017: 

• 8.11. 2017 se prezident ČMGS zúčastnil porady předsedů sportovních svazů, kde se projednávala 

především zcela kritická situace v organizaci státní správy a podpory sportu. Do vyjednávací komise se 

státními orgány byl zvolen také Filip Hobza, předseda svazu amerického fotbalu a ČUKIS, což je dobrým 

signálem pro hájení zájmů menších sportovních svazů. 

• Prezidium stanovilo termín konference na 10. 3. 2018. 

Zapsal: Matěj Novák 

V Bystřici pod Hostýnem dne 31. 12. 2017 


