
Zápis č. 3/2020 z jednání prezídia ČMGS 
od 1. července 2020 do 30. září 2020 

 
Přítomni: 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 
• TN se zúčastňuje schůzí ČUS a souvisejících iniciativ a sleduje aktuální vývoj 

Úkol: TN  T: trvá 
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: průběžně 
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 

10/P/2020 Informovat kluby sdružené v ČMGS o povinnosti spolku zapsat do evidence skutečných 
majitelů stanovené údaje. 

Úkol: MN  T: 29. 5. 2020 splněno 
11/P/2020 Informovat kluby sdružené v ČMGS o vypsání mimořádné dotace Covid Sport. 

Úkol: MN  T: 2. 6. 2020  splněno 
12/P/2020 Informovat kluby sdružené v ČMGS o konání konference ČMGS v náhradním termínu (15. 

srpna 2020). 
Úkol: MN  T: 12. 6. 2020 splněno 

13/P/2020 Připravit návrhy k čerpání dotací 2020 tak, aby případná vratka byla co nejmenší. 
Úkol: MN, TN  T: 31. 8. 2020  

  MJ, AV, VG 
   nový T: 10.12.2020 

14/P/2020 Zaslat NSA podklady, které si vyžádala v souvislosti s přípravou dotačních programů na 
rok 2021. 

Úkol: AV, MN  T: 1. 6. 2020  splněno 
 
Prezídium ČMGS na svém jednání do 30. září 2020 uložilo tyto úkoly: 
 

15/P/2020 Informovat kluby sdružené v ČMGS o vyhlášení konkursu na pořádání turnajů v roce 2021. 
Úkol: VG, MN  T: 1. 7. 2020  splněno 

16/P/2020 Zaslat klubům sdruženým v ČMGS pozvánku s programem výroční konference ČMGS 
2020. 

Úkol: MN  T: 14./27. 7. 2020 splněno 
17/P/2020 Zaslat klubům sdruženým v ČMGS pozvánku s programem školení trenérů 2. (3.) třídy 



Úkol: MN  T: 21. 7. 2020 splněno 
18/P/2020 Zaslat Městskému soudu v Praze účetní závěrku k uložení do sbírky listin ČMGS ve 

spolkovém rejstříku. 
Úkol: MN  T: 17. 8. 2020 splněno 

19/P/2020 Provést evidenci členské základny 2020. 
Úkol: MN, VG  T: 1. 9. 2020  splněno 

                                                
20/P/2020 Zaslat klubům sdruženým v ČMGS zápis z výroční konference ČMGS 2020.  

Úkol: MN  T: 4. 9. 2020  splněno  
21/P/2020 Informovat kluby sdružené v ČMGS o vypsání dotace Můj klub.  

Úkol: MN  T: 22. 9. 2020 splněno 
22/P/2020 Zaslat NSA podklady, které si vyžádala v souvislosti s přípravou dotačních programů na 

rok 2021. 
Úkol: AV, MN  T: 25. 9. 2020 splněno  

23/P/2020 Připravit podklady pro zpracování účetnictví za rok 2020. 
Úkol: AV  T: 31.12. 2020 

24/P/2020 Připravit podklady a podat žádosti o dotace na rok 2021 nově u NSA. Termín podání ještě 
nebyl stanoven. 

Úkol: AV  T: v termínu   
25/P/2020 Připravit vyúčtování dotací OS, REPRE, TALENT 2020 u MŠMT. 

Úkol: AV  T: 15.02. 2021   
26/P/2020 Zpracovat žádosti klubů o podporu sportovní činnosti a navrhnout rozsah podpory za rok 

2020.  
Úkol: AV  T: 15.11. 2020   

27/P/2020 Uhradit podporu na sportovní činnost klubů. 
Úkol: AV  T: 20.12. 2020   

28/P/2020 Zajistit nákup reprezentačních souprav pro všechny kategorie. 
Úkol: AV, MJ  T: 31.12. 2020  

                                                                                             
 

Prezídium do 30. září 2020 projednalo a schválilo tyto návrhy: 
 

• (7. července 2020) Změny v pravidlech pro hostovací poplatky pro podzimní část sezóny 2020 
v souvislosti s epidemií koronaviru. 

• (22. července 2020) Termínovou listinu pro rok 2021. 
• (25. srpna 2020) Souhlas se změnou Statutu EMF týkající se prodloužení funkčního období 

Executive Committee v souvislosti s epidemií koronaviru.  
• (15. září 2020) Návrh STK o změně místa konání 5. MT (Švermova 19, Brno-Bohunice) a zrušení 

ligového kola 1. ligy na tomto turnaji.  
• (25. září 2020) Aktualizaci koncepce rozvoje mládeže ČMGS pro roky 2021 – 2024 
• Nákup reprezentačních souprav pro všechny kategorie (financováno z dotací 2020). 

 
Prezídium do 30. září 2020 vzalo na vědomí: 
 

• Znění zápisu č. 2/2020 za období 1. března 2020 až 30. června 2020 (vyvěšen na www.cmgs.cz). 
• Návrh rozpočtu ČMGS pro rok 2020 předložený viceprezidentem Alešem Vítkem. 

 
Finance ČMGS do 30. září 2020: 
 

• K 30. září 2020 eviduje ČMGS tyto nezaplacené částky (členské příspěvky): 
S-centrum Děčín          členský příspěvek 2018, 2019  3.000,- Kč 

• K 30. září 2020 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 

• K 30. září 2020 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. června 2020 do 30. září 2020 se průběžně financovaly všechny nezbytně 

nutné potřeby ČMGS dle připraveného rozpočtu pro rok 2020. 
• Situace v čerpání dotací na rok 2020 není ideální. S ohledem na podfinancování u dotace 

ORGANIZACE SPORTU se jeví čerpání u této dotace jako splnitelné, stejně jako u dotace TALENT, 
kde komise mládeže rychle reagovala na vzniklou situaci a připravila podmínky pro distanční trénink 
v SCM, SA a SpS.  

• Kritická je situace v čerpání dotace REPRE pro rok 2020. Zrušení všech mezinárodních akcí 
pravděpodobně způsobí nedočerpání této dotace. Soustředění reprezentací dospělých a juniorů, 
které bylo operativně zorganizováno není schopno vyčerpat přidělené finance. Mezistátní utkání 
s Německem ve IV. Čtvrtletí roku 2020 se jeví s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci jako 
velmi nepravděpodobné. Za této situace budou do konce roku nakoupeny nové reprezentační 
soupravy pro všechny kategorie. Zároveň byl prodloužen termín pro předložení návrhů na čerpání 
dotací v roce 2020. 

• S ohledem na aktuální situaci a zrušení řady turnajů v ČR a v zahraničí bude vhodné uvažovat o 
snížení podpory na sportovní činnosti v roce 2020 pro spolky sdružené v ČMGS. 

• Proběhlo jednání s účetními na ČUS ve věci přípravy podkladů pro zpracování účetní závěrky 
ČMGS za rok 2020. 

• Doporučujeme všem klubům sledovat vyhlašované dotace NSA v oblasti MUJ KLUB a PROVOZ A 
ÚDRŽBA. Jedná se o potenciální zdroj finanční podpory pro kluby z centrální úrovně.  

 
Reprezentace ČMGS do 30. září 2020: 
 

• V termínu 20. - 23. 8. 2020 proběhlo soustředění dospělé reprezentace v rakouském Voitsbergu, 
kde se má v roce 2021 uskutečnit zrušené mistrovství Evropy z důvodu pandemie Covid-19. 

• V září proběhlo ve Voitsbergu taktéž soustředění juniorské reprezentace. 
 
TMK ČMGS do 30. září 2020: 
 

• Na listopadové a prosincové termíny bylo vyhlášeno školení trenérů 2. a 3. tříd (mimo jiné se 
zamýšlenou povinností reprezentačních kaučů mít trenérskou licenci alespoň 3. třídy).  
  

Komise mládeže ČMGS do 30. září 2020: 
• Nadále probíhají tréninky SA a SCM.  

  
STK ČMGS do 30. září 2020: 
 

• Navrhuje hostování na druhé pololetí bez zaplacení hostovacího poplatku, a to pro hráče (kluby), 
kteří hostovali v prvním pololetí, kdy se nehráli ligové soutěže; zároveň všechny strany musí mít 
zájem o prodloužení. 

• Řeší zavedení nové kategorie Seniorky 2 od roku 2021. 
• Řeší náhradní neligové turnaje a termíny pro Bohemia a Moravia Tour 2020. 
• Upravuje termín 4. a 5. Tour a 5. GP 2021 z důvodů změny termínu konání turnaje European 

Champions League Final 2021 v termínové listině WMF. 
• Řeší návrh na přesunutí poplatku z přestupu hráčů na prominutý poplatek za hostování (zamítá) 

 
Ostatní do 30. září 2020: 
 
Dne 4. 9. 2020 se prezident ČMGS zúčastnil jednání se staronovým předsedou ČUS Miroslavem Janstou. 
Byly probrány otázky z oblasti našich priorit k řešení ze strany NSA, forma podpory činnosti svazu ze strany 
ČUS, okruhy intervence ČUS vůči státu, NSA a k ostatním sportovním organizacím, rezerv v oblasti zdrojů 
a peněžních toků určených na podporu sportu, podmínky, které nás nejvíce limitují při čerpání dotací a 
návrhy změn, kritéria pro financování sportovních svazů ze strany státu, či ideální termíny administrace 
státních dotací. 
 



Předsedu Janstu zajímalo také fungování ČMGS jako takového. Byl velmi příjemně překvapen, jak 
komplexní je struktura našeho svazu v oblasti trenérské, podpory mládeže v SA a SCM a kvitoval naše 
úspěchy na mezinárodní scéně. 
 
Dne 11. 9. 2020 se pak prezident ČMGS zúčastnil jako delegát valné hromady ČUKIS. Byly probrány běžné 
provozní záležitosti jako je činnost ČUKIS za uplynulý rok a kontrola hospodaření, dále informace o 
setkáních s NSA a související výstupy a také informace o benefitech pro členské svazy z členství v ČUKIS. 
Prezident ČMGS byl zvolen do výboru ČUKIS. Tím má ČMGS zastoupení v orgánu významného subjektu, 
který spoluutváří dění v českém sportu. Kompletní zápis z valné hromady je pro zájemce k dispozici u 
prezidenta ČMGS. 
 
Prezident ČMGS se zúčastňoval všech relevantních jednání se zástupci NSA, ať už na pozvání všech 
zástupců sportovních svazů (29. 7. 2020), nebo v užší skupině zástupců ČUKIS 31. 8. 2020). ČMGS tak 
získával informace o chystajících se změnách ve financování sportu „z první ruky“ a mohl vznášet dotazy 
či připomínky. 
 
 
V Bystřici pod Hostýnem dne 30. září 2020 
 
Zapsal: Matěj Novák 


