
Zápis č. 3/2019 z jednání prezídia 
od 1. 6. 2019 do 30. 9. 2019 

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

 

Úkoly z konference: 

1/K/2019 Konference ČMGS zavazuje Prezídium ČMGS k vytvoření Směrnice vyplývající z čl. VII Stanov 
ČMGS  

• směrnice se vytváří, po schválení bude rozeslána všem členům a zveřejněna na webových stránkách 
ČMGS 

 
Úkol: MN  T: příští konference ČMGS 

 

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:   T:trvá 

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

Úkol:  T:trvá 

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

 
19/P/2017   Projednat a začlenit do pravidel pro certifikaci schválené dodatky z konference WMF 
                                                                                   Úkol: MJ T: konference ČMGS trvá 
 
18/P/2018 Udržovat aktuální celostátní, zemské a oblastní žebříčky 

Úkol: VG  T: průběžně 

20/P/2018 Zveřejňovat na webových stránkách ČMGS rozpisy turnajů, zprávy rozhodčích a výsledků z turnajů 
Úkol: VG  T: průběžně 

22/P/2018 Průběžně aktualizovat program na tvorbu oficiálních výsledkových listin 
Úkol: VG  T: průběžně 

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

11/P/2019 Zaslat schválené znění Stanov rejstříkovému soudu k zařazení do sbírky listin ČMGS ve spolkovém 
rejstříku 

• Stanovy byly 13. 5. 2019 zveřejněny ve sbírce listin ČMGS ve spolkovém rejstříku 

Úkol: MN, AV T: 7. 5. 2019  splněno 



12/P/2019 Rozeslat členům ČMGS materiály ke Konferenci ČMGS 2019 
Úkol: MN  T: 9. 3. 2019  splněno 

13/P/2019 Informovat členy ČMGS o nové pojistné smlouvě s VZP (úrazové pojištění) 
Úkol: MN  T: 18. 3. 2019 splněno 

14/9/2019 Rozeslat členům ČMGS zápis z Konference ČMGS 2019 
Úkol: MN  T: 28. 3. 2019 splněno 

15/P/2019 Informovat členy ČMGS o zápisu sportovních zařízení do Rejstříku sportovních organizacích, 
sportovců, trenérů a sportovních zařízení MŠMT 

Úkol: MN  T: 10. 4. 2019 splněno 

16/P/2019 Poslat registraci České republiky organizátorům YEC 2019 Liepaja 

• ČMGS nominovalo družstvo juniorů (7), juniorek (4) a 4 smíšené páry 

Úkol: MN  T: 28. 5. 2019 splněno 

Prezídium ČMGS na svém jednání do 30. 9. 2019 uložilo tyto úkoly: 

17/P/2019 Zajistit natáčení reportáže Českou televizí z MČR Rakovník 2019 

• reportáž byla odvysílána dne 25. 7. 2019 v 10:40 na ČT Sport, následovalo několik repríz 

Úkol: MN  T: 11. 6. 2019 splněno 

18/P/2019 Registrovat českou reprezentaci dospělých na MS Zhouzhuang 2019 (ČLR) 

• ČMGS nominovalo družstvo mužů (7), žen (4) a 4 smíšené páry 

Úkol: MN  T: 24. 6. 2019 splněno 

19/P/2019 Registrovat kluby účastnící se Minigolf Champions League Final Voitsberg 2019, akreditovat hráče 
těchto klubů 

• Mužské družstvo: MGC Olomouc, ženské družstvo: 1. DGC Bystřice pod Hostýnem 

Úkol: MN  T: 11. 7. 2019 splněno 

20/P/2019 Navrhnout prezídiu ČMGS ke schválení Termínovou listinu 2020 

• Termíny turnajů MČR, GP, PZ, Tour, KP 

Úkol: VG  T: 31. 7. 2019 splněno 

21/P/2019 Zpracovat a v termínu podat žádosti o dotace na rok 2020 
Úkol: AV  T: 31. 12. 2019 

22/P/2019 Zajistit proplácení příspěvků na podporu klubů na základě jejich oprávněných žádostí 
Úkol: AV  T: 31. 12. 2019 

23/P/2019 Připravit podklady pro zpracování účetnictví za rok 2019 a předat k zaúčtování 
Úkol: AV  T: 5. 1. 2020 

24/P/2019 Připravit podklady k vyúčtování dotací za rok 2019 a podat vyúčtování 
Úkol: AV  T: 15. 2. 2020 

 
 

 

Prezídium do 30. 9. 2019 projednalo a schválilo tyto návrhy: 

• Účast klubů MGC Olomouc (mužské družstvo) a 1. DGC Bystřice pod Hostýnem (ženské družstvo) na 
Minigolf Champions League Final ve Voitsbergu, které se uskuteční ve dnech 22. – 24. 8. 2019 

• Žádost klubu „MINIGOLF CLUB 90 BRNO“, týkající se navýšení startovného na 1,5násobek běžného pro 
turnaj typu GP na turnaji 5. Grand prix Brno (Královo Pole) (hala). Turnaj se uskuteční 15. 9. 2019. 

• Žádost klubu „MINIGOLF CLUB 90 BRNO“, týkající se navýšení startovného na 1,5násobek běžného pro 
turnaj typu OPEN na turnaji 9. Open Brno (Královo Pole) (hala). Turnaj se uskuteční 6. 10. 2019. 



• Žádost klubu „Yamka Minigolfclub Butovice, z.s.“, týkající se navýšení startovného na 1,5násobek běžného 
pro turnaj typu OPEN na turnaji 9. OPEN Praha (Kotva) (hala). Turnaj se uskuteční 20. 10. 2019. 
 

Prezídium do 30. 9. 2019 vzalo na vědomí: 
 

• Znění zápisu č. 2/2019 za období 1. 3. až 31. 5. 2019 (vyvěšen na www.cmgs.cz). 
• Nominaci českých reprezentantů na YEC 2019 v Liepaji v Lotyšsku (7. - 10. 8. 2019) předloženou p. Ivanem 

Doleželem, vedoucím juniorské reprezentace 
• Nominaci českých reprezentantů na SEC 2019 v Predazzu v Itálii (7. - 10. 8. 2019) předloženou p. Jaroslavem 

Řehákem, vedoucím seniorské reprezentace 
• Nominaci českých reprezentantů na WC 2019 v Zhouzhaungu v ČLR (23. - 27. 10. 2019) předloženou p. 

Martinem Ječným, vedoucím dospělé reprezentace 

Finance ČMGS do 30. 9. 2019: 

• K 30. 9. 2019 eviduje ČMGS tyto nesplacené částky (členské příspěvky): 

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

TJ Uničov                     členský příspěvek 2017, 2018  3000,- Kč   klub vyloučen 

S-centrum Děčín          členský příspěvek 2018  1500,- Kč 

• K 30. 9. 2019 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. 6. 2019 do 30. 9. 2019 se průběžně financovaly všechny potřeby ČMGS dle 
schváleného rozpočtu, zejména náklady spojené s čerpáním dotací na rok 2019. 

Reprezentace ČMGS do 30. 9. 2019: 

• V termínu 14. - 16. 6. 2019 se ve švédském Kungälvu uskutečnilo World Adventure Golf Masters. 
V kategorii juniorů získal Matěj Vlček stříbrnou medaili. Ostatní reprezentanti skončili tentokrát bez medaile. 
Tým se umístil na 5. místě. 

• V termínu 7. - 10. 8. 2019 se v lotyšské Liepaji uskutečnilo Mistrovství Evropy juniorů. Daniel Brtevník 
nejdříve získal stříbro ve hře na rány a následně se stal mistrem Evropy ve hře na jamky! V juniorkách získala 
bronz Monika Minaříková. Chlapecký tým se umístil na 4. místě. Dívčí tým skočil také na 4. místě.  

• V termínu 7. - 10. 8. 2019 se v italské Predazzu uskutečnilo mistrovství Evropy juniorů. V ženách si nejlépe 
vedla Lenka Doleželová, která se umístila na 14.místě. V mužích se nejlépe umístil Stanislav Staněk, který 
skončil na 9. místě. Tým mužů skončil na 5. místě a tým žen na 7. místě.  

 
TMK ČMGS do 30. 9. 2019: 
 
---- 
 
KOMISE MLÁDEŽE ČMGS do 30. 9. 2019: 
 
• Po udělení dotace TALENT od MŠMT na rok 2019 ve výši 662.000,- Kč mohla Komise mládeže pokračovat ve 

své činnosti.  
• Komise mládeže koordinovala nominaci hráčů, kteří se na Přeboru Čech v Radotíně a na Přeboru Moravy v 

Jedovnicích zúčastnili nové soutěže - Junior cupu Čechy a Junior cupu Morava sportovních akademií a na MČR 



Junior cupu sportovních center mládeže. Nové soutěže je možno hodnotit kladně; nenarušily nijak průběh turnajů 
jako takových a díky svému formátu byl zejména na MČR dramatické až do konce, s kvalitní sportovní úrovní.  

• Vedoucí jednotlivých SA a SCM byli vyzváni k předložení časového harmonogramu tréninků v jednotlivých 
akademiích/centrech. 
    

STK ČMGS do 30. 9. 2019: 
 

• STK po svém jednání předložila prezídiu ČMGS ke schválení návrh Termínové listiny na rok 2020 (mimo 
turnajů Open a KT). Termínová listina byla schválena a vyvěšena na webových stránkách ČMGS. Oblastní 
STK řeší ve svých oblastech termíny a místa konání turnajů Open.  

• STK projednává možnosti bodování jednotlivců na turnajích Tour v jiné zemi (Čechy, Morava), než přísluší 
zařazení dle klubu. 

• STK projednává zrušení registračních průkazů. 

Ostatní do 30. 9. 2019: 

Dne 20. 9. 2019 se prezident ČMGS zúčastnil valné hromady ČUKIS. 
• ČUKIS je od začátkem podporovatelem Národní sportovní agentury. 
• ČUKIS funguje jako sdružení menších sportovních svazů, které je "spřízněno osudem" v oblasti financování 

sportu v ČR, členové si v této oblasti pomáhají a vystupují jako jedna vlivová skupina, jak je i vnímána; 
sdružením se tyto svazy vytvářejí i jakýsi pool, který má lepší vyjednávací pozici vůči třetím stranám, z čehož 
vznikají možnosti benefitů pro členy. 

• Aktuálními benefity jsou: 
o monitoring médií u společnosti Monitora Media, s.r.o. s názornou ukázkou jednotlivého vyhledávání a 

vysvětlením používání klíčových slov, 
o zvýhodněná PR a inzertní podpora v deníku Metro (a webu metro.cz), dále týdeník 5+2 (MAFRA), v 

Denících Vltava Labe Media a v rámci magazínu Svět sportu, 
o využití rozkládacích oboustranných rámů o rozměru 2 500 × 1 000 mm pro instalaci reklamních bannerů. 

Možnost zápůjčky v rámci všech svazů či případného zakoupení, vč. zajištění dodání reklamních bannerů, 
o trička a vánoční čepice za symbolickou cenu pro distribuci/prodej na v rámci svazových akcí, 
o nákup a personalizace reklamních předmětů pro potřeby svazových akcí z nabídky www.dgtip.cz se 

slevou minimálně 20% sleva dle množství, typu a rozsahu personalizace), 
o pronájem vystřelovače nejen reklamních triček značky CLAUDIA, 
o spolupráce s JERSEY53, dodavatelem sportovního textilu a merche s možností personalizace od 1 kusu, 
o zvýhodněné ceny na energetické nápoje Paddock, 
o zapůjčení dodávky VW Crafter Maxi. 

• Obecné část školení trenérů, které probíhá v předem daných termínech na VOŠ ČUS, je možné absolvovat 
ještě i v dalších termínech, které nejsou zveřejňovány. Jedná se například o školení, které jsou vypisovány 
pouze pro jógu (taky člen ČUKIS), kam je možné případné naše frekventanty připojit.  

• Byly řešeny další provozní záležitosti, jako jsou zkušenosti s GDPR u muaythai nebo s crowdfundingovou 
platformou Hithit u amerického fotbalu. 

• Členský příspěvek zůstává ve výši 10 000 Kč/rok. 
 
 

Zapsal: Matěj Novák 

V Bystřici pod Hostýnem dne 30. 9. 2019 


