
Zápis č. 4/2019 z jednání prezídia ČMGS 
od 1. října 2019 do 31. prosince 2019 

 
Přítomni: 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 byla dne 8. října 2019 schválena prezídiem ČMGS, vyvěšena na webových 
stránkách ČMGS a rozeslána všem klubům sdruženým v ČMGS 

 
Úkol: MN  T: splněno 

 
Kontrola úkolů prezídia ČMGS: 
 

1/P/2011 Aktivní účast na jednání ČUS 
• TN se zúčastňuje schůzí ČUS a souvisejících iniciativ a sleduje aktuální vývoj 

Úkol: TN  T: trvá 
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 ČMGS splněno 
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 

17/P/2019 Zajistit natáčení reportáže Českou televizí z MČR Rakovník 2019 
• reportáž byla odvysílána dne 25. července 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 splněno 



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

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

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

Prezídium ČMGS na svém jednání do 31. prosince 2019 uložilo tyto úkoly: 
 

25/P/2019 Informovat kluby sdružené v ČMGS o vypsání výzvy na dotační program MŮJ KLUB na rok 
2020 

Úkol: MN  T: 2. 10. 2019 splněno 
26/P/2019 Informovat kluby sdružené v ČMGS o možnosti podat žádost o proplacení startovného za 

juniory a žáky za rok 2019 ve výši 100 % 
• příjem žádostí byl ukončen dne 31. října 2019 

Úkol: MN  T: 3. 10. 2019 splněno 
27/P/2019 Informovat kluby sdružené v ČMGS o možnosti podat žádost o příspěvek na sportovní 

činnost za rok 2019 pro aktivní kluby 
• příjem žádostí byl ukončen dne 31. října 2019 

Úkol: MN  T: 31. 10. 2019 splněno 
28/P/2019 Zajistit a provést evidenci členské základny za rok 2019 

• termín pro zaslání: 15. listopadu 2019 
• Zástupci klubů sdružených ČMGS byli upozorněni na novelu zák. č. 115/2001 Sb., o podpoře 

sportu účinnou od 31. července 2019, která stanovuje ČMGS, jako žadateli o podporu ze 
státního rozpočtu, povinnost zapsat do rejstříku (dle zákona o podpoře sportu) mimo ostatní 
osobní údaje i rodná čísla sportovců a trenérů sdružených v ČMGS. 

Úkol: MN, VG T: 29. 10. 2019; 31. 12. 2019  
       splněno  

29/P/2019 Informovat kluby sdružené v ČMGS o konání školení trenérů v listopadu a prosinci 2019 
Úkol: MN  T: 4. 11. 2019 splněno 

30/P/2019 Informovat kluby sdružené v ČMGS o jejich povinnostech týkajících se spolkového rejstříku 
Úkol: MN  T: 11. 11. 2019 splněno 

31/P/2019 Informovat kluby sdružené v ČMGS o možnosti výběru míčků na webových stránkách 
společnosti „3D-Minigolf GesmbH & Co KG“ v rámci míčové podpory ČMGS 

Úkol: MN  T: 9. 12. 2019 splněno 
32/P/2019 Vytvořit a zaslat Světovém minigolfové federaci (WMF) seznamy bodujících hráčů (dle 

pravidel WMF) na MČR v roce 2018 a 2019 pro účely zpracování světového žebříčku 
Úkol: MN  T: 10. 12. 2019 splněno 

33/P/2019 Informovat kluby sdružené v ČMGS o možnosti pořádat mezinárodní turnaje (dle pravidel 
WMF) a o povinnosti takové turnaje nahlásit ČMGS, nahlásit konání mezinárodních turnajů 
WMF 

• termín pro zaslání: 22. prosince 2019 
• nahlášen jeden turnaj, a to „10. Radotín Trophy 2020 – 8. Memoriál Vladimíra Čecha“ (31. 

července – 2. srpna 2020), jehož pořadatelem je klub DG Fortuna Radotín 
Úkol: MN  T: 12. 12. 2019, 26. 12. 2019 

       splněno 
34/P/2019 Vytvořit český překlad Bangolf Areny a poslat ho jejím vývojářům 

Úkol: MN  T: 26. 12. 2019 splněno 
35/P/2019 Zpracovat návrh rozpočtu ČMGS na rok 2020 ke schválení 

Úkol: AV  T: 29. 2. 2020 
36/P/2019 Připravit balíček podpory sportovní činnosti klubu na rok 2020 ke schválení 

Úkol: AV  T: 29. 2. 2020 
37/P/2019 Připravit účetní závěrku ČMGS za rok 2019 ke schválení 

Úkol: AV  T: 29. 2. 2020 
 
Prezídium do 31. prosince 2019 projednalo a schválilo tyto návrhy: 
 
Prezídium do 31. prosince 2019 vzalo na vědomí: 
 

• Znění zápisu č. 3/2019 za období 1. června 2019 až 30. září 2019 (vyvěšen na www.cmgs.cz). 



 
Finance ČMGS do 31. prosince 2019: 
 

• K 31. prosinci 2019 eviduje ČMGS tyto nezaplacené částky (členské příspěvky): 
SMG Ústí n/L.              členský příspěvek 2017, 2018  3.000,- Kč   klub vyloučen 
TJ Uničov                     členský příspěvek 2017, 2018  3.000,- Kč   klub vyloučen 
S-centrum Děčín          členský příspěvek 2018, 2019  3.000,- Kč 

• K 31. prosinci 2019 eviduje ČMGS tyto nezaplacené částky (platba za certifikace hřiště): 
 MGC Hradečtí Orli z.s.  1.000,- Kč 
 KDG 2000 Ostrava  1.000,- Kč 
 TJ Start Brno  1.000,- Kč 
 Minigolf club 90 Brno  1.000,- Kč 
 AGHB Team z.s.  1.000,- Kč 
 AGHB Team z.s.  10.000,- Kč 

• K 31. prosinci 2019 eviduje ČMGS další nezaplacené 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. října 2019 do 31. prosince 2019 se průběžně financovaly všechny potřeby 

ČMGS dle schváleného rozpočtu, zejména náklady spojené s čerpáním dotací na rok 2019. 
• V termínu do 8. listopadu 2019 byla zpracována a podána žádost o dotaci REPRE 2020 MŠMT 

s požadovaným částkou ve výši 1.471.000,- Kč. 
• V termínu do 8. listopadu 2019 byla zpracována a podána žádost o dotaci TALENT 2020 MŠMT 

s požadovaným částkou ve výši 1.140.965,- Kč. 
• V termínu do 30. listopadu 2019 byla zpracována a podána žádost o dotaci ORGANIZACE 

SPORTU 2020 MŠMT s požadovaným částkou ve výši 1.895.840,- Kč. Zejména výše této žádosti 
je nesmírně důležitá pro organizaci a chod ČMGS. 

• V prosinci 2019 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 2019 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 2019 plus 15.000,- Kč, při obratu cca 
3.000.000,- Kč. 

• Dne 31. října 2019 byla podána žádost o dotaci na Magistrát hl. m. Prahy pro pražské minigolfové 
kluby ve výši 201.720,- Kč. 
 

Reprezentace ČMGS do 31. prosince 2019: 
 

• V termínu 23. - 27. října 2019 se v čínském Zhouzhuangu uskutečnilo první mistrovství světa v Asii. 
Dospělá reprezentace odjížděla obzvláště v mužském týmu značně oslabená o výrazné opory 
z předchozích let, proto očekávání tento rok nebyla výrazná. Přesto se reprezentaci podařilo 
z mistrovsví světa přivézt dvě medaile. O první, a to bronzovou, se postaral ženský tým ve složení: 
Simona Handlová, Alena Doleželová, Jana Havlíková a Monika Minaříková. Druhou, stříbrnou 
medaili, získal v nové soutěži párů Marián Straško a Alena Doleželová.  
 

 
TMK ČMGS do 31. prosince 2019 
 

• V termínech 14. - 17. listopadu 2019 a 6. - 8. prosince 2019 proběhlo v Praze školení trenérů 2. a 
3. třídy. Uchazečů o školení byl velmi nízký počet, tudíž bylo nově vyškoleno pouze 5 nových 
trenérů. V zájmu celého minigolfového svazu je mít maximální počet trenérů a zvyšovat tak kvalitu 
minigolfistů a především i nadále rozšiřovat členskou základnu.  

 



Komise mládeže ČMGS do 31. prosince 2019: 
  
STK ČMGS do 31. prosince 2019: 
 

• Oblastní vedoucí STK vyřešili termíny a místa konání pro pořádání turnajů Open  
• STK projednává možnosti bodování jednotlivců na turnajích Tour v jiné zemi (Čechy, Morava), než 

je zařazení, jež přísluší hráči dle klubové příslušnosti. 
• STK projednává zrušení registračních průkazů. 
• STK projednává přihlašování klubů do ligových soutěží. 
• STK rozhodla, že schůze STK se uskuteční 1. února 2020 v Náměšti nad Oslavou. 
• STK vyhověla žádosti klubu MGC Hradečtí Orli o posunutí termínu 5. BT na pondělí 28. září 2020. 

MGC Hradečtí Orli odůvodnili svoji žádost tím, že nebudou moci dle SŘ zajistit oficiální páteční 
trénink kvůli stavebním pracím v škole. 
 

Ostatní do 31. prosince 2019: 
 
Dne 14. listopadu 2019 se prezident ČMGS zúčastnil celostátní porady předsedů sportovních svazů ČUS. 
Byly zde prezentovány záměry nového orgánu, který má rozdělovat dotace ve sportu od roku 2021 – 
Národní sportovní agentury. Prezident ČMGS zde vystoupil s připomínkami k nastavení dotací tak, aby 
nebyly znevýhodněny menší sportovní svazy a napravily se historické dotační křivdy. 
 
 
V Bystřici pod Hostýnem dne 31. prosince 2019 
 
Zapsal: Matěj Novák 


