
Zápis č. 4/2018 z jednání prezídia 
od 1. 10. 2018 do 31. 12. 2018 

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

 

Úkoly z konference: 

  

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/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  

06/P/2017 Vytvořit SWOT analýzu minigolfu 
Úkol: MN  T: trvá 

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

Úkol: MN  T: trvá 

18/P/2017   Projednat a začlenit do SŘ schválené změny z konference WMF  
Úkol: VG  T: konference ČMGS splněno 

 
19/P/2017   Projednat a začlenit do pravidel pro certifikaci schválené dodatky z konference WMF 
                                                                                   Úkol: MJ T: konference ČMGS trvá 
 
26/P/2017   Do Soutěžního řádu 2013 zapracovat Opravy Soutěžního řádu (včetně roku 2018) a vytvořit 

Soutěžní řád 2018 (nazváno Soutěžní řád 2019) 
Úkol: VG  T: trvá 

18/P/2018 Udržování aktuálního Celostátního, zemských a oblastních žebříčků 
Úkol: VG  T: průběžně 

20/P/2018 Na svazovém webu zveřejňování Rozpisů, Zpráv rozhodčích a Výsledků z turnajů 
Úkol: VG  T: průběžně 

22/P/2018 Průběžná aktualizace programu na Tvorbu oficiálních výsledkových listin 
Úkol: VG  T: průběžně 

23/P/2018 Průběžná aktualizace databáze hráčů pro online výsledky „Bangolfarena“ 
Úkol: VG  T: průběžně 

24/P/2018 Zajistit koordinaci činnosti komise pro mládež s rozpočtem dotace TALENT pro rok 2018. 
Úkol: AV  T: 31. 12. 2018   splněno 

25/P/2018 Zajistit zpracování účetnictví za rok 2018. 
Úkol: AV  T: 15. 1. 2019   splněno 

26/P/2018 Proplácet pouze správné a úplné účetní doklady tak, aby byly použitelné pro vyúčtování dotací za 
rok 2018 a aby odpovídaly aktuálním účetní standardům.   

Úkol: AV  T: 31. 12. 2018   splněno 

28/P/2018 Rozeslat klubům informace a dokumenty týkající se GDPR 



Úkol: MN  T: 15. 6. 2018 

         13. 9. 2018  splněno 

29/P/2018 Vypracovat a poslat zástupcům Ruska a Indie pozvánku na YWC 2018 v Chebu (podmínka pro 
udělení víz) 

Úkol: MN  T: 1. 7. 2018 

        20. 7. 2018 splněno 

30/P/2018 Rozeslat klubům informace, smlouvu a výtah ze smlouvy týkající se úrazového pojištění členů ČUS 
Úkol: MN  T: 25. 7. 2018 splněno 

31/P/2018 Zaregistrovat kluby účastnící se EC 2018 v Portu, akreditovat hráče těchto klubů 
Úkol: MN  T: 3. 8. 2018 

        12. 9. 2018 splněno 

32/P/2018 Zkompletovat a poslat sponzorskou smlouvu ČT týkající se natáčení letošních reportáží na MČR 
Rakovník a YWC Cheb 

Úkol: MN  T: 29. 8. 2018 splněno 

33/P/2018 Vypracovat a poslat MŠMT žádost o přidělení přihlašovacích údajů k Rejstříku sportu 
Úkol: MN  T: 11. 9. 2018 splněno 

 
 

Prezídium ČMGS na svém jednání do 31. 12. 2018 uložilo tyto úkoly: 

34/P/2018 Rozeslat klubům informace a formuláře týkající se čerpání příspěvků od ČMGS (proplacení 
startovného žáků a juniorů, příspěvek na sportovní činnost a pořadatelství veřejnostního turnaje) a 
informace k dotačnímu programu MŮJ KLUB vyhlášeného MŠMT 

• termín pro zaslání žádostí o dotace do programu MŮJ KLUB: 31. 10. 2018 

• termín pro zaslání žádostí o příspěvek na proplacení startovného žáků a juniorů: 24. 10. 2018 

• termín pro zaslání žádostí o příspěvek na sportovní činnost a pořadatelství veřejnostního turnaje: původně 31. 10. 2018, poté 
termín prodloužen do 15. 11. 2018; žádosti poslané do 20. 11. 2018 byly proplaceny v poloviční výši 

Úkol: MN  T: 9. 10. 2018 splněno 

35/P/2018 Rozeslat klubům informace a formuláře k vyplnění evidence členů (klubů) 
• nově rozšířeny požadované údaje (adresa místa pobytu, začátek činnosti) kvůli povinnosti ČMGS zadat údaje o hráčích a 

trenérech do rejstříku sportovních organizacích, sportovců, trenérů a sportovních zařízení MŠMT 

• termín pro zaslání evidence: 31. 10. 2018 

Úkol: MN  T: 19. 10. 2018 splněno 

36/P/2018 Poslat do spolkového rejstříku účetní závěrky za roky 2014, 2015, 2016 a 2017 
• splnění povinnosti vyplývající z právních předpisů a zároveň odstranění nedostatku v řízení u ČOV týkajícího se uznání 

ČMGS za výlučného představitele sportovního minigolfu v ČR 

Úkol: MN  T: 22. 10. 2018 

37/P/2018 Informovat kluby o možnosti výběru míčků z tzv. míčové podpory v e-shopu firmy 3D minigolf 
• termín pro zaslání vybraných míčků: 11. 11. 2018 

Úkol: MN  T: 31. 10. 2019 splněno 

38/P/2018 Zaslat České nadaci sportovní reprezentace návrhy ČMGS na ocenění v anketě Junior roku 2018 
• nominace: Alena Doleželová, Monika Minaříková 

• ani jedna sportovkyně nebyla vyhlášena v první desítce 

Úkol: MN  T: 14. 11. 2018 splněno 

39/P/2018 Zřídit pro ČMGS datovou schránku 
• datová schránka: qsgn2a 

Úkol: MN  T: 30. 11. 2018 splněno 



40/P/2018 Zadat údaje o všech sportovcích a trenérech do Rejstříku sportu MŠMT 
• k 21. 12. 2018 bylo registrováno 1060 sportovců a trenérů 

Úkol: MN  T: 21. 12. 2018 splněno 

41/P/2018 Zajistit prostory pro konání Výroční konference ČMGS 2019 
• zajištěny prostory v hotelu Na Statku v Náměšti nad Oslavou 

Úkol: MN  T: 22. 12. 2018 splněno 

42/P/2018 Poslat seznam mezinárodních turnajů pořádaných v roce 2019 WMF 
• termín zaslání informací o mezinárodních turnajích pro kluby: 21. 12. 2018 

• nahlášeny turnaje: 7. MEZINÁRODNÍ KOMBI MARATON CHEB 2019, CZECH ADVENTURE GOLF MASTERS a 
Euroregio Memoriál Vladimíra Čecha 

Úkol: MN  T: 31. 12. 2018 splněno 

43/P/2018 Zpracovat žádost o dotace 2019 na MŠMT v oblastech REPRE, TALENT.   
Úkol: AV  T: 21. 12. 2018   splněno 

44/P/2018 Zpracovat žádost o dotace 2019 na MŠMT v oblasti ORGANIZACE SPORTU.   
Úkol: AV  T: 15. 1. 2019   splněno 

45/P/2018 Připravit účetní doklady pro zpracování účetnictví 2018.   
Úkol: AV  T: 31. 12. 2018   splněno 

46/P/2018 Zpracovat a podat vyúčtování dotací 2018 MŠMT (TALENT, REPRE, Organizace sportu)   
Úkol: AV  T: 15. 2. 2019   splněno 

47/P/2018 Připravit návrh rozpočtu ČMGS na rok 2019 
Úkol: AV  T: 5. 3. 2019   

48/P/2018 Připravit návrh na systém odměňování v rámci ČMGS (zejména TALENT) v souladu s aktuálně 
platnými daňovými předpisy. 

Úkol: AV  T: 31. 1. 2019 

 

 

Prezídium do 31. 12. 2018 projednalo a schválilo tyto návrhy: 

• Prezídium ČMGS schválilo datum a místo konání Výroční konference ČMGS 2019. Konference se 
uskuteční v sobotu 23. 3. 2019 v Hotel *** Restaurant "NA STATKU" v Náměšti nad Oslavou. Do 
dalších let pro větší předvídatelnost pro pořadatele zimních turnajů prezidium navrhuje pořádat 
konference vždy první sobotu po posledních jarních prázdninách v ČR. 

• 1. 12. 2018 prezidium schválilo aktualizovanou Koncepci práce s mládeží v členských klubech a s 
talentovanými minigolfisty na všech výkonnostních úrovních v letech 2017 až 2020 

• Prezidium schválilo návrh STK na změnu pořadatele MČR 2019 z SK Tempo Praha na GC 85 Rakovník. 
 

 
Prezídium do 31. 12. 2018 vzalo na vědomí: 
 

• Znění zápisu č. 3/2018 za období 1. 6. až 30. 9. 2018 (vyvěšen na www.cmgs.cz) 

Finance ČMGS do 31. 12. 2018: 

• K 31. 12. 2018 eviduje ČMGS tyto nesplacené částky (členské příspěvky): 

SMG Ústí n/L               členský příspěvek 2017, 2018  3000,- Kč 

TJ Uničov                     členský příspěvek 2017, 2018  3000,- Kč 

S-centrum Děčín           členský příspěvek 2018  1500,- Kč 

• K 31. 12. 2018 eviduje ČMGS tyto nesplacené částky (vložné do soutěží): 



KDG 2000 Ostrava       vložné II. liga smíšená Morava sever    1000,- Kč 

• K 30. 9. 2018 eviduje ČMGS další nesplacené částky takto: 

Faktura WGW (proces certifikace hřiště)  5.580.- Kč 

 

Pokud byly některé částky přece jen uhrazeny, prosím o zaslání identifikace platby na e-mail 
viceprezident@cmgs.cz . 

 

• V průběhu období od 1. 10. 2018 do 31. 12. 2018 se průběžně financovaly všechny potřeby ČMGS dle 
schváleného rozpočtu, zejména náklady spojené s čerpáním dotací na rok 2018. 

• V termínu do 21.12.2018 byla zpracována a podána žádost o dotaci REPRE 2019 MŠMT s požadovaným 
částkou ve výši 1.657.240,- Kč. 

• V termínu do 21.12.2018 byla zpracována a podána žádost o dotaci TALENT 2019 MŠMT s požadovaným 
částkou ve výši 1.021.451,- Kč. 

• Připravuje se podání žádosti o dotaci ORGANIZACE SPORTU 2019 s termínem do 15.1.2019 
s předběžnou částkou ve výši 1.943676,- Kč. V té souvislosti byl zaslán email na MŠMT s žádostí o podání 
vysvětlení ohledně uznatelnosti položek pro odměňování funkcionářů svazu. 

• V prosinci 2018 byly připraveny doklady k zaúčtování pro účetní a pro vyúčtování všech tří dotací, které se 
navzájem prolínají a je poměrně komplikované dodržet všechna účelová určení dotací a další podmínky, 
které jsou nezbytné pro úspěšné vyúčtování dotací. Schválené rozpočty ČMGS pro budoucí roky musí být 
co nejvíce v souladu s podmínkami dotací, aby bylo možno co nejvíce nákladů v rámci dotací vyúčtovat. 
Zejména je třeba klást důraz na kvalitu a správnost dokladů. 

• V roce 2018 došlo v návaznosti na získané dotace (zejména TALENT) k výrazné podpoře mládeže a osob, 
které v této oblasti pracují. V průběhu roku byly vyplaceny všechny položky dle konferencí odsouhlaseného 
materiálu na podporu sportovní činnosti aktivních klubů. 

• Předpokládaný odhad výsledku hospodaření ČMGS za rok 2018 plus 12.000,- Kč, při obratu cca 2,850.000,- 
Kč. 

 

Reprezentace ČMGS do 31. 12. 2018: 

V průběhu listopadu, prosince proběhla v rámci juniorské reprezentace rozsáhlá příprava na soustředění, 
které se budu konat v březnu v Brně a také příprava výjezdu juniorské reprezentace do lotyšské Liepaji, kde 
se bude konat ME juniorů. 

 
TMK ČMGS do 31. 12. 2018: 
 

• V průběhu prosince komise TMK připravila plán školení trenérů 4.tříd, které by měly sloužit jako základní 
trenérské vědomosti především pro aktivní rodiče hrajících dětí, ale i jakékoli jiné zájemce. 

 
STK ČMGS do 31. 12. 2018: 
 

• STK navrhla změnu pořadatele MČR 2019 z SK Tempo Praha na GC 85 Rakovník. 

Ostatní do 31. 12. 2018: 

• Prezident ČMGS se 13. 10. 2018 zúčastnil prezentace na ČOV v návaznosti na podanou žádost o uznání 
Českého minigolfového svazu jako výlučného představitele tohoto sportu v ČR. ČMGS byl pochválen za 
kvalitně zpracovanou žádost. Prezident ČMGS odpovídal na všechny položené otázky.Zároveň mu bylo 
sděleno, že kdyby chtěl ČMGS být někdy v budoucnu přijat za člena ČOV, musel by splnit ještě jednu 
podmínku (vše ostatní jsou aktuálně splněny), a to mít alespoň 1 000 aktivních hráčů. 12. 12. 2018 bylo 
ČMGS sděleno, že jeho žádosti bylo ČOV vyhověno. 

• Sekretář ČMGS se dne 4. 12. 2018 zúčastnil schůze v ČUS týkající se Rejstříku sportu MŠMT 
• 6. 11. 2018 se prezident ČMGS zúčastnil jednání několika dalších zástupců sportovních svazů s předsedou 

ČUS Miroslavem Janstou a sekretářem ČUS Janem Boháčem. Projednávaly se následující body: 



o Služby pro kluby – byla sdělena informace o tom, jaké různé služby poskytují Servisní centra 
sportu ČUS na okresní úrovni – kluby o této možnosti kolikrát ani nevědí; služby jsou 
poskytovány zdarma či za zvýhodněné ceny, příslušná informace byla rozeslána na kluby 

o Služby pro svazy – centrála ČUS poskytuje služby pro svazy - využíváme vedení 
účetnictví;k dispozici jsou i další služby jako odznaky pro oceňování za přínos sportu, zvýhodněné 
sazby za pojištění pro cesty do zahraničí nebo kupříkladu zapůjčení vlajek  

o Dotace – prezident prezentoval, co ČMGS pálí v oblasti dotací – struktura (v dotaci na činnost 
dostáváme málo, obavy, že nebudeme dostávat v ostatních programech), nejistota výše dotace, 
špatné načasování podávání žádostí (prosinec) 

o Agentura pro sport – zřízení tohoto "ministerstva sportu" se projednává v poslanecké sněmovně; 
ČUS bojuje zejména za to, aby byla zachována suverenita svazů, za které nerozhoduje někdo jiný, 
snaží se o to, aby bylo možné víceleté financování a bylo umožněno bezproblémové posílání 
peněz přímo do klubů, dále se ČUS snaží, aby definice dotací zněla na činnost sportovních 
organizací, ne na sportovní činnost (kdy je pak problematické zúčtovávat náklady na další 
související činnosti a služby) 

o Nové sídlo ČUS – je v jednání jak výstavba úplně nové budovy na Strahově (možnost různých 
skladovacích prostor pro svazy a velkého parkoviště), tak nákup nějakého stávajícího objektu v 
Praze (lepší dostupnost pražskou hromadnou dopravou, horší parkování) 

• Prezident ČMGS se dne 13. 11. 2018 zúčastnil porady předsedů svazů ČUS, kterého se zúčastnil i 
náměstek MŠMT zodpovědný za dotace. Jako už tradičně prezident ČMGS prezentoval,že historicky 
ČMGS v tomto programu dostává nedostatečnou výši finančních prostředků. Náměstek se vyjádřil podobně 
jako každý rok – tedy,že si záležitost poznamenal a bude "intenzivně přemýšlet", jak menším svazům 
navýšit peníze. 

• Na web ČMGS byly umístěny výroční zprávy ČMGS od roku 2011 po současnost. 
• Do Sbírky listin byly ke zveřejnění zaslány příslušné účetní závěrky. 

Zapsal: Matěj Novák 

V Bystřici pod Hostýnem dne 31. 12. 2018 


