
Pozn.: Pokud není uvedeno jinak, veškerá rozhodnutí a jiná opatření jsou schvalována nadpoloviční většinou. 
 

Zápis z Konference ČMGS 
z 23.03.2019 v Náměšti nad Oslavou  

svolané dle stanov ČMGS čl. VIII, bod 3 prezidentem ČMGS 

1/  Úvod  
 

Prezident ČMGS Tomáš Navrátil zahájil konferenci v 9:20 po obdržení informace o počtu 
delegátů. Konference uctila památku zesnulého Vladimíra Sedláčka a Miroslava Lisy st. 
minutou ticha. 

 

2/  Volba mandátové komise a volba pracovního předsednictva  
 

Prezident ČMGS přednesl návrh na složení mandátové komise. Jako předsedu mandátové 
komise navrhl Lumíra Bendu a jako členy Jaroslava Řeháka a Evu Molnárovou.  
Prezidium ČMGS navrhlo následující složení pracovního předsednictva konference: Tomáš 
Navrátil, Aleš Vítek a Matěj Novák. O obou návrzích dal prezident ČMGS hlasovat. 
Návrh na složení mandátové komise: Benda L.., Řehák J., Molnárová E. 

Pro 21 Zdrželo se 0 Proti 0 

Návrh byl schválen. 

Návrh prezidia ČMGS na složení pracovního předsednictva konference: Navrátil T., Vítek A., 
Novák M.  

Pro 21 Zdrželo se 0 Proti 0 

Návrh byl schválen. 

Pracovní předsednictvo zvolilo ze svého středu Tomáše Navrátila jako předsedu. 

 

3/  Zpráva mandátové komise  
 

ČMGS sdružuje ke dni konference celkem 30 členů, na konferenci je 21 přítomno, tedy 70 %ní 
účast.  

Konference je usnášeníschopná.        /nutná účast 2/3 většina všech členů = 20/  

   
Nadpoloviční většinu hlasů tvoří  11 hlasů  

Dvoutřetinovou většinu pak   14 hlasů  

Tříčtvrtinovou většinu pak   16 hlasů  

 

4/  Schválení programu konference  
 

Předsedající Tomáš Navrátil vyzval přítomné delegáty, aby předkládali své návrhy na úpravu 
programu konference. 
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Návrhy na úpravu programu konference: (schvaluje se ¾ většinou) 

• Zařadit bod Zpráva TMK 2018 jako bod 6) a posunout následující body vždy 
automaticky o 1 místo, to platí až po bod 11) (návrh delegáta Martina Ječného) 

Pro 21 Zdrželo se 0 Proti 0 

Návrh byl schválen. 

 

 Schvalování programu konference navrženého prezidiem ČMGS včetně schválených změn.  

 Pro 21 Zdrželo se 0 Proti 0 

Program konference byl schválen.  
 Program Konference ČMGS 2019 tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu. 

 

5/ Informace o přijetí nových členů ČMGS a vyloučení členů ČMGS 
 

Konference vzala na vědomí, že prezídium ČMGS vyloučilo z ČMGS sdružené spolky Minigolf 
klub Ústí nad Labem a TJ Uničov, z.s., protože neplnily podmínky, které na ně kladly Stanovy 
ČMGS (nevyvíjí žádnou činnost, neplatí příspěvky ČMGS a neúčastní se konference ČMGS) 
 

6/  Zpráva TMK za rok 2018 
 

Zpráva TMK za rok 2018 byla přednesena předsedou TMK Martinem Ječným. Konference vzala 
Zprávu TMK za rok 2018 na vědomí. Zpráva TMK za rok 2018 tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu. 
Vedoucí reprezentace Martin Ječný rovněž seznámil konferenci s výsledky reprezentace v roce 
2018. Zpráva vedoucího reprezentace za rok 2018 tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu. 

Předseda Komise pro mládež Ivan Doležel seznámil delegáty se systémem organizace trénování 
mládeže v souvislosti s dotací TALENT. 

 

7/  Návrh Stanov ČMGS 

 

Sekretář ČMGS Matěj Novák přednesl návrh novely Stanov ČMGS týkající se ochrany 
osobních údajů a jejich zpracování, změn režimu většin schvalování rozhodnutí a jiných 
opatření na Konferenci ČMGS a legislativně-technických změn. 

Schvalování návrhu Stanov ČMGS (schvaluje se ¾ většinou) 

 Pro 20 Zdrželo se 1 Proti 0 

Návrh byl schválen.  
 Schválené znění Stanov ČMGS tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu. 

Sekretář ČMGS navrhl konferenci ke schválení toto usnesení: Konference zavazuje Prezídium 
ČMGS k vytvoření Směrnice vyplývající z čl. VII, Stanov ČMGS 
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Schvalování návrhu usnesení: Konference ČMGS zavazuje Prezídium ČMGS k vytvoření 
Směrnice vyplývající z čl. VII, Stanov ČMGS 

Pro 20 Zdrželo se 1 Proti 0 

Návrh byl schválen.  

8/ Kontrola usnesení konference 2018 

Viceprezident ČMGS Aleš Vítek informoval delegáty, že konference 2018 ve svém usnesení 
nezavázala prezídium ČMGS žádnými úkoly. 

 

9/  Zpráva KRK za rok 2018 
 

Člen KRK Ivan Doležel přednesl Zprávu KRK 2018. 

Schvalování Zprávy KRK za rok 2018  

Pro 19 Zdrželo se 2 Proti 0 

Zpráva byla schválena. 

Zpráva KRK 2018 tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu 

 

10/  Zpráva o činnosti ČMGS v roce 2018 
 

Prezident ČMGS přednesl Zprávu o činnosti ČMGS za rok 2018. 

Schvalování Zprávy o činnosti ČMGS v roce 2018.  

Pro 20 Zdrželo se 0 Proti 0 

        Zpráva byla schválena. 

  

Zpráva o činnosti ČMGS v roce 2018 tvoří přílohu č. 6 tohoto zápisu. 

Sekretář ČMGS informoval delegáty o pravděpodobné povinnosti klubů zapsat do rejstříku 
sportovců, trenérů a sportovních zařízení MŠMT sportovní zařízení, která užívají. Dále sdělil, že 
zjistí další podrobnosti a uvědomí o nich co nejdříve všechny kluby 

Prezident ČMGS přednesl delegátům prezentaci „Sport a mládež v ČR“. Prezentace „Sport a 
mládež v ČR“ tvoří přílohu č. 7 tohoto zápisu. 

Diskuse k tématu: 

• Delegát Leopold Holub: Dotázal se na propagaci 50 let výročí českého minigolfu. 
• Prezident ČMGS: Hledáme ochotné dobrovolníky, kteří by posílili propagaci ČMGS a 

minigolfu u nás. Budeme rádi, pokud vznikne Komise pro propagaci. 
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11/  Zpráva o hospodaření ČMGS v roce 2018 a její schválení  
 

Viceprezident ČMGS přednesl zprávu o hospodaření ČMGS v roce 2018: „Vyhodnocení 
hospodaření za rok 2018“, rovněž zanalyzoval Rozvahu 2018 a Výsledovku 2018. Zrekapituloval 
nedávnou historii, kdy stav financí svazu byl v předchozích letech až cca -360.000,- Kč, nyní je 
na účtech svazu k 31. 12. 2018 1.456.316,64 Kč. V průběhu roku 2018 došlo k několika 
významným milníkům: 

• intenzivní péče v trénování mládeže a zásadní zvýšení jejího financování 
• státem licencovaní trenéři, kteří poprvé za své tréninky s dětmi začali dostávat od 

ČMGS odměny 
• více peněz pro aktivní kluby (školení, materiál, proplácení startovného aj.) 
• tři vlny vyplácení odměn zaměstnancům ČMGS (1. prezídium + komise, 2. trenéři, 

3. aktivní osoby s přínosem pro sportovní minigolf) 

Byla finančně zajištěna účast všech reprezentací na ME/MS. Viceprezident ČMGS detailně 
zanalyzoval každou položku ve Vyhodnocení hospodaření ČMGS na rok 2018. 

 

  Schvalování Zprávy o hospodaření ČMGS v roce 2018 

Pro 19 Zdrželo se 2 Proti 0 

Zpráva byla schválena.  

 

Zpráva o hospodaření ČMGS v roce 2018 tvoří přílohu č. 8 tohoto zápisu. Rozvaha ČMGS za rok 
2018 tvoří přílohu č. 9 tohoto zápisu. Výsledovka ČMGS za rok 2018 tvoří přílohu č. 10 tohoto 
zápisu. 

Viceprezident navrhl, aby Konference schválila tato usnesení:  

• Konference schvaluje převedení výsledku hospodaření za rok 2017 ve výši -324.468,02 
Kč (ztráta) na účet vlastního jmění (účet 901 účetní osnovy). Předsedající dal o tomto 
návrhu hlasovat. 

Schvalování návrhu usnesení: Konference schvaluje převedení výsledku hospodaření za rok 
2017 ve výši -324.468,02 Kč (ztráta) na účet vlastního jmění (účet 901 účetní osnovy). 

Pro 19 Zdrželo se 2 Proti 0 

Návrh byl schválen. 

• Konference schvaluje převedení výsledku hospodaření za rok 2018 ve výši 12.854,54 
Kč (zisk) na účet vlastního jmění (účet 901 účetní osnovy). Předsedající dal o tomto 
návrhu hlasovat. Předsedající dal o tomto návrhu hlasovat 

Schvalování návrhu usnesení: Konference schvaluje převedení výsledku hospodaření za rok 
2018 ve výši 12.854,54 Kč (zisk) na účet vlastního jmění (účet 901 účetní osnovy). 

Pro 19 Zdrželo se 2 Proti 0 

Návrh byl schválen. 
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V 12:10 předsedající přerušil konferenci a vyhlásil přestávku 50 minut. V 13:30 pokračovala 
konference ve svém jednání. 
 

12/  Zpráva STK za rok 2018  
 

Předseda STK Vít Gerža přednesl Zprávu STK 2018. Konference vzala Zprávu STK za rok 2018 na 
vědomí. Zpráva STK za rok 2018 tvoří přílohu č. 11 tohoto zápisu.  

Dále uvědomil delegáty o opravách SŘ pro rok 2019 a Doplňcích SŘ pro rok 2019 schválených 
prezídiem. Upozornil na zahrnutí všech oprav SŘ za roky 2014-2018 do dokumentu pod názvem 
„Soutěžní řád 2019“, který tak obsahuje aktualizované znění dokumentu s názvem „Soutěžního 
řádu 2013“. Soutěžní řád 2019 tak nepodléhá schvalování konferencí, protože se obsahově 
jedná o shodný dokument se Soutěžním řádem 2013 doplněný o výše zmíněné opravy SŘ pro 
rok 2019.  

Soutěžní řád 2019 tvoří přílohu č. 12, Soutěžní řád s vyznačenými aktualizacemi za roky 2014-
2018 a opravami SŘ pro rok 2019 tvoří přílohu č. 13, Doplňky SŘ pro rok 2019 tvoří přílohu č. 
14 

 

13/  Balíček návrhů na podporu rozvoje ČMGS  
 

Viceprezident ČMGS přednesl Návrh příspěvku na sportovní činnost pro kluby sdružené v 
ČMGS v roce 2019 (Balíček návrhů na podporu rozvoje ČMGS) dle projednaného materiálu 
„Strategie ČMGS v oblasti rozvoje členské základny se zaměřením na mládež pro léta 2016-
2021“. Konference vzala Balíček návrhů na podporu rozvoje ČMGS na vědomí. Balíček návrhů 
na podporu rozvoje ČMGS tvoří přílohu č. 15 tohoto zápisu. 

Proběhla diskuse pléna o odměňování rozhodčích. Viceprezident ČMGS nastínil možnost 
vyplácet odměny rozhodčím svazem tak, aby svaz pomohl snížit náklady klubů na pořádání 
turnajů 

 

14/  Návrh rozpočtu ČMGS pro rok 2019  
 

Viceprezident ČMGS přednesl návrh rozpočtu pro rok 2019. Informoval delegáty o dotačním 
systému MŠMT. Ve svém přednesu se věnoval detailnímu rozboru příjmových položek Dotace 
– REPRE, TALENT a Organizace sportu a následně na tyto dotace navázané výdaje. U položky 
„Odměny zaměstnanců ČMGS“ viceprezident ČMGS nastínil, že by bylo vhodné, aby ČMGS měl 
zajištěné zdroje pro postupné vytvoření minimálně jednoho pracovního místa se standardní 
pracovní smlouvou a mzdou. Toto pracovní místo je do budoucna nezbytné k zajištění 
základních funkcí ČMGS. Od dubna 2019 budou nově uzavřeny dva pracovní poměry 
s částečným pracovním úvazkem se zaměstnanci svazu Tomášem Navrátilem a Alešem Vítkem. 
Viceprezident ČMGS následně okomentoval i další položky rozpočtu.  

 

Návrhy na úpravu Návrhu rozpočtu ČMGS pro rok 2019:  
 Delegáti nepodali žádné pozměňovací návrhy. 

Schvalování Návrhu rozpočtu ČMGS pro rok 2019 včetně schválených změn:   
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Pro 19 Zdrželo se 2 Proti 0 

Návrh rozpočtu ČMGS byl schválen. 

Schválený rozpočet ČMGS pro rok 2019 tvoří přílohu č. 16 tohoto zápisu.  

Viceprezident ČMGS informoval delegáty, že byl vypracován dokument „Finanční příloha“, 
který si klade za cíl zpřehlednění systému poplatků v ČMGS. Obsahem dokumentu tak je souhrn 
veškerých poplatků, které ČMGS vybírá k 1. 1. 2019. Upozornil na skutečnost, že se nejedná o 
dokument podléhající schválení konferencí, protože se jedná o pouhý výtah všech poplatků, 
které byly buď dříve schváleny konferencí nebo dříve schváleny prezídiem ČMGS.  

Finanční příloha 2019 tvoří přílohu č. 17 

 

15/  Diskuse  
 

Předseda komise pro mládež vyzval delegáty, aby organizovali více klubových turnajů, které by 
přilákaly mládež a další hráče. Nepřímým efektem této snahy by bylo zvýšení počtu aktivních 
hráčů a případná možnost stát se členem ČOV. 

 

Delegát Petr Vlček požádal Prezídium ČMGS o školení/manuál týkající se obsluhy systému 
„Bangolf Arena“. Předseda STK sdělil, že chystá ještě před konáním 1. GP vydat manuál 
k obsluze. Viceprezident ČMGS uvedl, že je do budoucna potřeba zvážit, zdali bude ČMGS 
rozvíjet stávající „Bangolf Arenu“ pro zpracování výsledků nebo bude nutno vytvořit zcela nový 
modernější způsob pro zpracování této agendy reagující na rozvoj technologií v této oblasti. 

 

16/  Usnesení z Konference ČMGS 2019 
 

Zapisovatel Matěj Novák přednesl Usnesení z Konference ČMGS 2019.  

 

Schvalování Usnesení z Konference ČMGS 2019 

Pro 19 Zdrželo se 2 Proti 0 

Usnesení bylo schváleno.  

Usnesení z Konference ČMGS 2019 tvoří přílohu č. 18 tohoto zápisu. 
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17/  Závěr  
 

Předsedající ukončil v 15:25 jednání konference.  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Zapsal:  Matěj Novák 

Za pracovní předsednictvo konference ČMGS ověřili:  Tomáš Navrátil  
 

           Aleš Vítek  
 

           Matěj Novák  
Náměšť nad Oslavou, 23. 3. 2019  

 

Přílohy:  
1. Program Konference ČMGS 2019 
2. Zpráva TMK za rok 2018 
3. Zpráva vedoucího reprezentace za rok 2018 
4. Schválené znění stanov ČMGS 
5. Zpráva KRK za rok 2018 
6. Zpráva o činnosti ČMGS v roce 2018 
7. Prezentace „Sport a mládež v ČR“ 
8. Zpráva o hospodaření ČMGS v roce 2018 
9. Rozvaha 2018 
10. Výsledovka 2018 
11. Zpráva STK za rok 2018 
12. Soutěžní řád 2019 
13. Soutěžní řád s vyznačenými aktualizacemi za roky 2014-2018 a opravami SŘ pro 

rok 2019 
14. Doplňky SŘ pro rok 2019 
15. Balíček návrhů na podporu rozvoje ČMGS 
16. Schválený rozpočet ČMGS pro rok 2019  
17. Finanční příloha 2019 
18. Usnesení z Konference ČMGS 2019 
19. Zpráva mandátové komise 
20. Protokol o hlasování pořízený skrutátory 


