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  Zápis 
ze zasedání Výroční konference Českého minigolfového svazu z.s., IČO: 457 72 495, se sídlem 

Zátopkova 100/2, Břevnov, 169 00 Praha 6, zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze pod sp. zn. L 507 (dále jen „ČMGS“), konaného dne 15. srpna 2020 v 9:00 hod 

v Náměšti nad Oslavou (dále jen „Konference“) 
 

 
1. ÚVOD 
 
Prezident ČMGS Tomáš Navrátil zahájil konferenci v 9:40 po obdržení informace o počtu delegátů. 
Informoval delegáty, že vzhledem k nařízením epidemiologů byla porušena tradice konání konference 
vždy první sobotu po posledních jarních prázdninách. Konference se tak uskutečňuje mimořádně 
v období prázdnin. Prezident ČMGS poděkoval delegátům za jejich účast i přes mimořádný termín 
konání Konference. Prezident ČMGS poučil delegáty, že i přes odložení Konference platí všechna 
ustanovení Jednacího řádu ČMGS ve znění ze dne 12. března 2016 a Stanov ČMGS. Prezident ČMGS 
dále uvedl, že prezídium ČMGS pozvalo na Konferenci jako hosta Daniela Dvořáka, který se na začátku 
letošního roku stal předsedou nově zřízené Marketingové komise. 
 
2. VOLBA MANDÁTOVÉ KOMISE A VOLBA PRACOVNÍHO PŘEDSEDNICTVA 
 
Prezident ČMGS navrhl, aby mandátová komise měla tři členy, a to Radka Doležela, Jana Tvrdého a 
Evu Molnárovou. Vzhledem k tomu, že nebyl vznesen protinávrh, dal Prezident ČMGS o návrhu 
hlasovat. 
 

Návrh na složení mandátové komise: Doležel R., Tvrdý J., Molnárová E. 

Pro 23 Zdrželo se 0 Proti 0 

Návrh byl schválen. 
 
Mandátová komise určila ze svého středu jako předsedu Radka Doležela. 
 
Prezidium ČMGS navrhlo Konferenci složení členů pracovního předsednictva Konference, a to Tomáše 
Navrátila, Aleše Vítka a Víta Geržu. Prezident ČMGS dal o návrhu hlasovat.  
 

Návrh na složení pracovního předsednictva konference: Navrátil T., Vítek A., Gerža V.  

Pro 23 Zdrželo se 0 Proti 0 

Návrh byl schválen. 
 

Pracovní předsednictvo určilo ze svého středu Tomáše Navrátila jako předsedajícího.  
 

3. ZPRÁVA MANDÁTOVÉ KOMISE 
 
Předsedající požádal mandátovou komisi o přednesení její zprávy. 
 
ČMGS sdružuje ke dni konání zasedání Konference celkem 30 členů. Na Konferenci je přítomno 23 
členů, tedy 77 %.  

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



 

 
Pozn.: Pokud není uvedeno jinak, veškerá rozhodnutí a jiná opatření jsou schvalována nadpoloviční většinou. 
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Nadpoloviční většinu hlasů tvoří  12 hlasů  
Dvoutřetinovou většinu pak   16 hlasů  
Tříčtvrtinovou většinu pak   18 hlasů  
 
4. SCHVÁLENÍ PROGRAMU KONFERENCE 
 
Předsedající vyzval přítomné delegáty, aby předkládali své návrhy na úpravu programu Konference. 
Vzhledem k tomu, že delegáti nepředložili žádný další návrh, dal předsedající hlasovat o programu 
Konference navrženém prezídiem ČMGS. 
 
 Schvalování programu Konference navrženého prezidiem ČMGS. 

 Pro 23 Zdrželo se 0 Proti 0 

Program Konference byl schválen.  
  
Program Konference tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu. 
 
5. INFORMACE O PŘIJETÍ NOVÝCH ČLENŮ ČMGS A VYLOUČENÍ ČLENŮ ČMGS 
 
Prezident ČMGS informoval, že od konání zasedání minulé konference nepřijalo prezídium ČMGS 
žádnou žádost o přijetí nového člena ani žádného člena z ČMGS nevyloučilo. 
 
6. ZPRÁVA TMK ZA ROK 2019 
 
Zpráva Trenérsko-metodické komise ČMGS (dále jen „TMK“) za rok 2019 byla přednesena sekretářem 
ČMGS Matějem Novákem. Konference vzala Zprávu TMK za rok 2019 na vědomí. Zpráva TMK za rok 
2019 tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu. 
 
Dušan Sofka, člen TMK, informoval delegáty, že TMK připravuje na podzim letošního roku školení 
trenérů. V budoucnu jsou plánována přeškolení současných trenérů a rovněž speciálně zaměřená 
školení (např. příprava míčků).  
 
Viceprezident ČMGS Aleš Vítek nastínil ekonomickou stránku fungování systému trenérů a trenérských 
licencí. 
 
7. ZPRÁVA O ČINNOSTI KOMISE PRO MLÁDEŽ ZA ROK 2019 

 
Předseda komise pro mládež Ivan Doležel přednesl zprávu o činnosti komise pro mládeže. Ve své 
prezentaci představil současné fungování sportovních akademií a sportovních center. Prezentace o 
činnosti Komise pro mládež za rok 2019 tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu 

  
8. KONTROLA USNESENÍ KONFERENCE 2019 

 
Generální sekretář ČMGS uvedl, že konference ČMGS svým usnesením ze dne 23. března 2019 
zavázala prezídium ČMGS k vytvoření Směrnice vyplývající z čl. VII Stanov ČMGS. Generální sekretář 
ČMGS informoval delegáty, že obsahem směrnice byla procedura evidence členské základny, taxativní 
výčet osobních údajů o evidovaných členech ČMGS, uchovávání těchto údajů a rovněž přístup členů 
ČMGS a evidovaných členů ČMGS k evidenci členské základny. Směrnice o evidenci členské základny 
byla dne 8. října 2019 schválena prezídiem ČMGS, vyvěšena na webových stránkách ČMGS a 
rozeslána všem klubům sdruženým v ČMGS. 
 
9. ZPRÁVA KRK ZA ROK 2019 
 
Předseda Kontrolní a revizní komise ČMGS (dále jen „KRK“) Dušan Sofka přednesl zprávu KRK za rok 
2019. Předsedající informoval delegáty, že vzhledem ke změně stanov ČMGS učiněné v loňském roce 
není zpráva KRK schvalována konferencí ČMGS. Zpráva KRK může podléhat schvalování konferencí 
ČMGS, pokud si takový režim konference ČMGS svým rozhodnutím vyhradí podle článku IX. odst. 8 
písm. i) Stanov ČMGS. V současné době takové rozhodnutí neexistuje a Konference takové rozhodnutí 



 

 
Pozn.: Pokud není uvedeno jinak, veškerá rozhodnutí a jiná opatření jsou schvalována nadpoloviční většinou. 
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ani nyní neučinila. Konference bere zprávu KRK za rok 2019 na vědomí. Zpráva KRK za rok 2019 tvoří 
přílohu č. 4 tohoto zápisu. 
 
10. ZPRÁVA O ČINNOSTI ČMGS V ROCE 2019 
 
Prezident ČMGS přednesl Zprávu o činnosti ČMGS za rok 2019.  

 
Schvalování Zprávy o činnosti ČMGS v roce 2019.  

Pro 23 Zdrželo se 0 Proti 0 

        Zpráva byla schválena. 
 

Zpráva o činnosti ČMGS v roce 2019 tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu. 
 
Generální sekretář ČMGS seznámil Konferenci s výsledky reprezentace v roce 2019. Zpráva vedoucího 
reprezentace za rok 2019 tvoří přílohu č. 6 tohoto zápisu. 

  
Vedoucí seniorské reprezentace Jaroslav Řehák se vyjádřil k některým stanoviskům vedoucího 
reprezentace Martina Ječného uvedeným ve zprávě vedoucího reprezentace za rok 2019, zejména 
týkajícím se negativního hodnocení výkonu seniorské reprezentace na MES v Predazzu v roce 2019. 
Vedoucí seniorské reprezentace zmínil úspěchy seniorské reprezentace z předchozích let (2. místo 
seniorského družstva na MES v Chebu; 3. místa na MES v Lahti a v Portelu) a zdůraznil, že dosažené 
páté místo seniorského týmu (přičemž jen velmi málo chybělo k třetímu místu) v čím dál více náročnější 
konkurenci ostatních zemí nepovažuje za neúspěch. Rovněž se vyjádřil k diametrálně jiné situaci 
v oblasti financování seniorského reprezentačního výjezdu oproti juniorům a dospělým, kdy si hráči 
značnou část nákladů hradí ze svých vlastních prostředků. Viceprezident ČMGS se vyjádřil 
k nemožnosti financování seniorské reprezentace z dotačních prostředků, neboť jejich účelové určení 
neumožňuje směřovat finanční prostředky do výjezdů seniorů na MES. Dále uvedl, že příspěvek, který 
každoročně ČMGS dává seniorům putuje z vlastních zdrojů ČMGS a v posledních letech se standardně 
pohybuje mezi 100.000,- Kč až 150.000,- Kč. 

 
11. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ČMGS V ROCE 2019 A JEJÍ SCHVÁLENÍ  
 
Viceprezident ČMGS přednesl zprávu o hospodaření ČMGS v roce 2019, jejíž součástí je „Vyhodnocení 
hospodaření ČMGS za rok 2019“ a „Roční účetní závěrka za rok 2019“. Viceprezident ČMGS se detailně 
zabýval jednotlivými položkami ve Vyhodnocení hospodaření ČMGS za rok 2019. 
 
Předseda KRK vyzval delegáty ke schválení zprávy o hospodaření ČMGS v roce 2019 a roční účetní 
závěrky ČMGS za rok 2019. Dále delegáty uvědomil o činnosti KRK při kontrole hospodaření ČMGS 
s finančními prostředky, přičemž odkázal i na vypracovanou zprávu KRK za rok 2019. Konstatoval, že 
samotné hospodaření s finančními prostředky ČMGS je efektivní a účelné; účetnictví je vedeno korektně 
podle zákonných požadavků. 
 

Schvalování Zprávy o hospodaření ČMGS v roce 2019 a roční účetní závěrky ČMGS za 
rok 2019 

Pro 23 Zdrželo se 0 Proti 0 

Zpráva byla schválena.  
 

Vyhodnocení hospodaření ČMGS za rok 2019 tvoří přílohu č. 7 tohoto zápisu. Rozvaha ČMGS za rok 
2019 tvoří přílohu č. 8 tohoto zápisu. Výsledovka ČMGS za rok 2019 tvoří přílohu č. 9 tohoto zápisu. 

 
Viceprezident ČMGS dále navrhl, aby Konference schválila toto usnesení:  
• Konference schvaluje převedení výsledku hospodaření za rok 2019 ve výši 16.924,31 Kč (zisk) na 

účet vlastního jmění (účet 901 účetní osnovy). Předsedající dal o tomto návrhu hlasovat. 
 



 

 
Pozn.: Pokud není uvedeno jinak, veškerá rozhodnutí a jiná opatření jsou schvalována nadpoloviční většinou. 
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Schvalování návrhu usnesení: Konference schvaluje převedení výsledku hospodaření 
za rok 2019 ve výši 16.924,31 Kč (zisk) na účet vlastního jmění (účet 901 účetní osnovy). 

Pro 22 Zdrželo se 1 Proti 0 

Návrh byl schválen. 
 
12. ZPRÁVA STK ZA ROK 2019  

 
Předseda Sportovní a technické komise (dále jen „STK“) Vít Gerža přednesl Zprávu STK 2019. 
Konference vzala Zprávu STK za rok 2019 na vědomí. Zpráva STK za rok 2019 tvoří přílohu č. 10 tohoto 
zápisu.  
 
Dále uvědomil delegáty o opravách SŘ pro rok 2020 a Doplňcích SŘ pro rok 2020 schválených 
prezídiem. Upozornil na zahrnutí oprav SŘ za rok 2020 do dokumentu pod názvem „Soutěžní řád 2020“ 
(zveřejněn na webových stránkách). Soutěžní řád 2020 tak nepodléhá schvalování konferencí, protože 
se obsahově jedná o shodný dokument se Soutěžním řádem 2019 doplněný o výše zmíněné opravy 
SŘ pro rok 2020. Opravy SŘ pro rok 2020 tvoří přílohu č. 11 tohoto zápisu, Doplňky SŘ pro rok 2020 
tvoří přílohu č. 12 tohoto zápisu. 
 
Vzhledem k prezentovaným statistikám o poklesu počtu hráčů účastnících se klubových turnajů vyzval 
viceprezident ČMGS delegáty k pořádání většího množství klubových turnajů, které jsou mj. vhodnou 
alternativou pro děti, které rodiče nechtějí pouštět na turnaje po celý víkend. Uvedený pokles počtu 
hráčů na klubových turnajích v roce 2019 není dramatický a lze dát do souvislosti konání jednoho 
konkrétního klubového turnaje v roce 2018, který měl téměř 80 účastníků, kteří se turnajů v roce 2019 
nezúčastnili.  
 
V 12:00 předsedající přerušil Konferenci a vyhlásil přestávku na 45 minut. V 13:00 pokračovala 
konference ve svém jednání. 
 
13. INFORMACE O ZŘÍZENÍ MARKETINGOVÉ KOMISE  
 
Prezident ČMGS uvedl, že prezídium ČMGS drží tradici, kdy každý rok přichází s novinkou, která by 
měla pomoci rozvoji českého minigolfu. V roce 2019 to bylo zpřesnění stanov, v roce 2018 efektivnější 
schvalování změn Soutěžního řádu (bez této změny by v letošní situaci nebylo vůbec možné nastartovat 
sezonu, protože by změny musela schvalovat konference a ne prezídium ČMGS), v roce 2017 byli díky 
znovuobnovené činnosti TMK vyškoleni první certifikovaní trenéři s licencí B třídy uznávaní MŠMT, 
v roce 2016 byla schválena Strategie ČMGS v oblasti rozvoje členské základny se zaměřením na 
mládež pro léta 2016 – 2021, čímž vznikla velice úspěšně fungující Komise pro mládež atd. Zkraje roku 
2020 prezidium schválilo zřízení Marketingové komise.  
 
Předseda Marketingové komise Daniel Dvořák ve své prezentaci představil informace týkající se znovu 
založené marketingové komise, dále se věnoval složení marketingového týmu, hlavním cílům 
Marketingové komise, SWOT analýze minigolfu jako sportu apod. 
 
Prezentace „Představení Marketingové komise“ tvoří přílohu č. 13 tohoto zápisu. 
 
Dušan Sofka přispěl do diskuze o SWOT analýze minigolfu jako sportu, když uvedl, že mezi silné stránky 
minigolfu nepochybně patří, že je kolektivním sportem. Dále zdůraznil, že do marketingového úsilí se 
mimo kluby musí přidat i samotní hráči a trenéři.  
 
Viceprezident ČMGS poděkoval předsedovi Marketingové komise za vynikající prezentaci, která shrnuje 
téměř veškeré problémy a výzvy minigolfu jako sportu, kterými se roztříštěně již desetiletí konference 
zabývají. 



 

 
Pozn.: Pokud není uvedeno jinak, veškerá rozhodnutí a jiná opatření jsou schvalována nadpoloviční většinou. 
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14. BALÍČEK NÁVRHŮ NA PODPORU ROZVOJE ČMGS  
 
Viceprezident ČMGS přednesl Návrh příspěvku na sportovní činnost pro kluby sdružené v ČMGS v roce 
2020 (Balíček návrhů na podporu rozvoje ČMGS) dle projednaného materiálu „Strategie ČMGS v oblasti 
rozvoje členské základny se zaměřením na mládež pro léta 2016-2021“. Viceprezident ČMGS 
informoval delegáty, že o konkrétních částkách za hráče, které budou moci jednotlivé kluby čerpat, bude 
rozhodnuto v průběhu září a října (tj. ještě před podáváním žádostí o příspěvek) dle vývoje plnění 
rozpočtu ČMGS pro rok 2020.  
 
Balíček návrhů na podporu rozvoje ČMGS tvoří přílohu č. 14 tohoto zápisu. 
 
15. NÁVRH ROZPOČTU ČMGS PRO ROK 2020 
 
Viceprezident ČMGS přednesl návrh rozpočtu pro rok 2020. Informoval delegáty o dotačním systému 
MŠMT a o přechodu této agendy na Národní sportovní agenturu od letošního roku. Ve svém přednesu 
se věnoval detailnímu rozboru příjmových položek dotací REPRE, TALENT a Organizace sportu a 
následně na tyto dotace navázaných výdajů. Viceprezident ČMGS okomentoval i další položky rozpočtu.  
 
Vedoucí seniorské reprezentace se dotázal, zda se počítá s nákupem reprezentačních souprav i pro 
seniory. Viceprezident ČMGS uvedl, že současný návrh rozpočtu s tím nepočítá. Po další diskuzi 
viceprezident ČMGS uvedl, že nákup seniorských reprezentačních souprav závisí na možnostech 
přesunů finančních prostředků jak mezi dotacemi (Organizace sportu, REPRE, TALENT), tak v rámci 
jedné dotace (mzdy, služby, materiál). O možnosti financování reprezentačních souprav pro seniory 
bude jasno na podzim, kdy bude zřejmé, jak bude letošní rozpočet naplněn. 
 
Viceprezident ČMGS informoval delegáty o hrozbě vrácení dotací zpět MŠMT. Vzhledem ke zrušení 
všech letošních mezinárodních akcí ze strany WMF a EMF hrozí zejména nedočerpání dotace REPRE. 
V této souvislosti jsou připravovány tréninkové campy reprezentací (Voitsberg – dospělá reprezentace) 
a mezistátní turnaje (předběžně je plánován mezistátní turnaj s Německem a dalšími národy na listopad 
2020) 

 
Delegáti nepodali žádné pozměňovací návrhy. 
 

Schvalování Návrhu rozpočtu ČMGS pro rok 2020:   

Pro 23 Zdrželo se 0 Proti 0 

Návrh rozpočtu ČMGS byl schválen. 
 
Schválený rozpočet ČMGS pro rok 2020 tvoří přílohu č. 15 tohoto zápisu.  
 
16. REVIZE (PŘEHODNOCENÍ) VYHLÁŠENÍ KONKURZU NA POŘÁDÁNÍ TURNAJŮ V ROCE 2021 - MČR, GP, 

PŘEBORY ZEMÍ, JT, BT A MT, KOMISÍ STK A ZRUŠENÍ A PŘEPRACOVÁNÍ TERMÍNOVÉ LISTINY NA ROK 2021 
 
Do programu Konference byl zařazen výše uvedený bod klubem MGC Hradečtí orli, z.s. Na základě 
plné moci bod předložila Eva Molnárová. Uvedla, že Konferenci navrhuje, aby zrušila rozhodnutí 
prezídia ČMGS ze dne 22. července 2020, jímž byla schválena termínová listina pro rok 2021, a to 
v části, v níž bylo pořádání Přeboru Čech přiděleno klubu GC 85 Rakovník, z.s., pořádání 4. Grand prix 
přiděleno klubu SK Golf club Františkovy Lázně, z.s. a pořádání Mistrovství České republiky 2021 
přiděleno klubu TJ MG Cheb, z.s. Předkladatel (MGC Hradečtí orli, z.s.) zdůvodnil zrušení turnajů tím, 
že „nesouhlasí s opakováním turnaje Přeboru Čech v Rakovníku a kombinace turnajů GP Františkovy 
Lázně a MČR v Chebu těsně po sobě. Tyto turnaje se odehrály a není důvod je opakovat znovu.“  
 
Před hlasováním předseda STK vysvětlil rozhodnutí STK (přidělení pořadatelství staronovým klubům). 
Vzhledem k předčasnému ukončení ligové sezony nemohl pořádající klub využít „výhodu domácího 
hřiště“ v ligové soutěží, což je jistě jeden z důvodů, proč o pořadatelství kluby žádají.  
 

Schvalování Návrhu na zrušení rozhodnutí prezídia ČMGS ze dne 22. července 2020, jímž 
bylo schváleno rozhodnutí STK o termínové listině pro rok 2021, a to v části, v níž bylo 



 

 
Pozn.: Pokud není uvedeno jinak, veškerá rozhodnutí a jiná opatření jsou schvalována nadpoloviční většinou. 
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pořádání Přeboru Čech přiděleno klubu GC 85 Rakovník, z.s., pořádání 4. Grand prix 
přiděleno klubu SK Golf club Františkovy Lázně, z.s. a pořádání Mistrovství České 
republiky 2021 přiděleno klubu TJ MG Cheb, z.s:   

Pro 3 Zdrželo se 9 Proti 11 

                       Návrh nebyl schválen. 
 

17. DISKUSE  
 
Ivan Doležel uvedl konkrétní jména hráčů, u kterých by bylo vhodné, aby získali trenérskou licenci pro 
zdárné fungování SA a SCM. Dále požádal prezídium ČMGS, aby apelovalo na WMF a poskytlo jí svoji 
součinnost k tomu, aby se stala představitelem sportovního minigolfu uznaným Mezinárodním 
olympijským výborem (IOC). Tato podmínka je nezbytnou součástí v případě žádosti o dotaci na 
technické vybavení (např. mikrobus) v rámci dotace REPRE. 
 
Daniel Dvořák upozornil na častý problém, kdy ceny na turnaji neodpovídají minimálním částkám 
uvedeným v SŘ. Z hlediska marketingu je naprosto nevhodné, aby hráči dostávali zrecyklované, 
nejednotné nebo miniaturní poháry a další podobně vyhlížející ceny. Prezident ČMGS vyjádřil myšlenku, 
aby alespoň na nejvyšších turnajích (MČR, JT, GP) zajišťoval ceny centrálně ČMGS. Po delší diskuzi 
týkající se provázanosti nákladů pořadatele na ceny se startovným, odměňováním rozhodčích a 
potažmo vložným do soutěží (v případě centrálního nákupu poháru) delegáti navrhli, aby Konference 
přijala usnesení, kterým zavazuje STK ke změnám soutěžního řádu v oblasti odměňování rozhodčích, 
vložného do soutěží, startovného a cen na turnajích.  
 

Schvalování návrhu usnesení: Konference zavazuje Sportovně technickou komisi ke 
změnám soutěžního řádu v oblasti odměňování rozhodčích, vložného do soutěží, 
startovného a cen na turnajích  

Pro 23 Zdrželo se 0 Proti 0 

                                  Návrh byl schválen. 
 

18. USNESENÍ Z KONFERENCE ČMGS 2020 
 
Zapisovatel Matěj Novák přednesl Usnesení z Konference ČMGS 2020.  
 

Schvalování Usnesení z Konference ČMGS 2020 

Pro 23 Zdrželo se 0 Proti 0 

Usnesení bylo schváleno.  
 

Usnesení z Konference ČMGS 2020 tvoří přílohu č. 16 tohoto zápisu. 
 
19. ZÁVĚR  
 

Předsedající ukončil v 16:05 zasedání Konference.  
 

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

Přílohy:  
1. Program Konference 
2. Zpráva TMK za rok 2019 
3. Prezentace o činnosti Komise pro mládež za rok 2019 
4. Zpráva KRK za rok 2019 
5. Zpráva o činnosti ČMGS v roce 2019 
6. Zpráva vedoucího reprezentace za rok 2019 
7. Vyhodnocení hospodaření ČMGS za rok 2019 



 

 
Pozn.: Pokud není uvedeno jinak, veškerá rozhodnutí a jiná opatření jsou schvalována nadpoloviční většinou. 
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8. Rozvaha 2019 
9. Výsledovka 2019 
10. Zpráva STK za rok 2019 
11. Opravy SŘ pro rok 2020 
12. Doplňky SŘ pro rok 2020 
13. Prezentace „Představení marketingové komise“ 
14. Balíček návrhů na podporu rozvoje ČMGS 
15. Schválený rozpočet ČMGS pro rok 2020  
16. Usnesení z Konference ČMGS 2020 
17. Zpráva mandátové komise 
18. Protokol o hlasování pořízený skrutátory 

 
 
Zapsal:  Matěj Novák 
 
 
Za pracovní předsednictvo konference ČMGS ověřili:  Tomáš Navrátil  

 
            Aleš Vítek  

 
            Matěj Novák  

 
V Náměšti nad Oslavou dne 15. srpna 2020 
 


