
Zápis č. 2/2021 z jednání prezídia ČMGS 
od 1. dubna 2021 do 30. června 2021 

 
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 

1/P/2021 Informovat kluby o možnosti si vybrat míčky v rámci míčové podpory. 
Úkol: MN  T: 1. 1. 2021  splněno 

2/P/2021 Zaslat WMF vyplněný „WMF Member Survey 2020“. 
Úkol: MN  T: 25. 1. 2021 splněno 

3/P/2021 Zaslat ČUS aktualizaci statistických údajů o členské základně. 
Úkol: MN  T: 25. 1. 2021 splněno 

4/P/2021 Zaslat ČUKIS aktualizaci statistických údajů. 
Úkol: MN  T: 2. 2. 2021  splněno 

5/P/2021 Zaslat klubům sdruženým v ČMGS výsledky mimořádné konference ČMGS 2021. 
Úkol: MN  T: 9. 3. 2021  splněno 

6/P/2021 Zaslat do sbírky listin ČMGS vedené Městským soudem v Praze stanovy schválené 
konferencí ČMGS a usnesení z této konference.  

Úkol: MN  T: 9. 3. 2021  splněno 
7/P/2021 Zaslat ČUS text Ročenky ČUS 2020 a doprovodné fotografie. 

Úkol: MN  T: 21. 3. 2021 splněno 
8/P/2021 Podat daňové přiznání ČMGS za rok 2020. 

Úkol: AV  T: 31. 3. 2021 splněno 
9/P/2021 Připravit aktualizovaný rozpočet na rok 2021 v návaznosti na omezení sportovní činnosti 

v roce 2021 v návaznosti na návrhy prezidia a členů ČMGS. 
Úkol: AV  T: 30. 6. 2021 
 
 



 
Prezídium ČMGS na svém jednání do 30. června 2021 uložilo tyto úkoly: 
 

10/P/2021 Informovat kluby o mimořádném konkursu na konání 4. GP 2021. 
Úkol: VG, MN  T: 6. 5. 2021  splněno 

11/P/2021 Informovat kluby o změně pořadatele a místa konání 4. GP 2021 – DG Fortuna Radotín. 
Úkol: VG, MN  T: 17. 5. 2021 splněno 

12/P/2021 Informovat kluby o vyhlášení konkursu na pořádání turnajů v roce 2022.  
Úkol: VG, MN  T: 29. 6. 2021 splněno 
 

 
                               
Prezídium do 30. června 2021 projednalo a schválilo tyto návrhy: 
 

• (12. dubna 2021) Zadat vyhotovení překladu smlouvy s dodavatelem Bangolfareny Milanem 
Vymazalem. 

• (23. dubna 2021) Rozhodnutí STK o krizovém plánu pro konání turnajů, organizaci týmových 
soutěží a soutěží jednotlivců v roce 2021 a s tím související změny soutěžního řádu. 

• (23. dubna 2021) Pravidla hrazení nákladů na nákup dezinfekčních prostředků pro turnaje v roce 
2021. 

• (13. května 2021) Změny v pravidlech pro hrazení poplatků za hostování. pro podzimní část sezóny 
2021 v souvislosti s epidemií koronaviru. 

• (17. května 2021) Rozhodnutí STK o pořadateli a místě konání 4. GP 2021 – DG Fortuna Radotín.  
• (18. května 2021) Byla projednána otázka případného objednání TV reportáže z MČR 2021 

v Chebu. Prezidium pro letošní rok neschválilo objednání reportáže z důvodu podpory propagace 
v roce 2021 jiným způsobem (natáčení propagačních a trenérských videí) a nezískání sponzorů 
pro reportáž. 

• (22. května 2021) Uspořádat diskuzi členů ČMGS s prezidentem svazu, Tomášem Navrátilem, o 
aktuální činnosti ČMGS. Diskuze proběhne 16. června 2021 od 18 hodin.  

  
Prezídium do 30. června 2021 vzalo na vědomí: 
 

• Znění zápisu č. 1/2021 za období 1. dubna 2021 až 30. června 2021 (vyvěšen na www.cmgs.cz). 
• (20. dubna 2021) Zrušení konání turnaje World Adventure Golf Masters 2021 Kuopio (Finsko). 
• (23. dubna 2021) Doporučení pro pořadatele turnajů v roce 2021. 
• (20. května 2021) Zrušení konání Youth World Championships 2021 Murnau (Německo). Místo 

mistrovství se ve stejném termínu uskuteční World Youth Grand Prix. 
• (4. června 2021) Pravidla pro pořádání turnajů ČMGS a účasti na nich v souvislosti s epidemií 

koronaviru. 
 
 
 
Finance ČMGS do 30. června 2021: 
 

• K 30. červnu 2021 eviduje ČMGS tyto nezaplacené částky (členské příspěvky): 
S-centrum Děčín         členský příspěvek 2018, 2019,2020,2021   6.000,- Kč 
AGHB Team                členský a reg. poplatek za rok 2021     4.500,- Kč 
KDG Ostrava               členský a reg. poplatek za rok 2021     11.900,- Kč 
SKDG Příbor               členský a reg, poplatek za rok 2021     2.700,- Kč 

• K 30. červnu 2021 eviduje ČMGS tyto nezaplacené částky (platba za certifikace hřiště): 
          S-centrum Děčín          certifikační poplatek od 1.1.2021 do 31.12.2023        1.000,- Kč 

• K 30. červnu 2021 eviduje ČMGS další nezaplacené částky takto: 
Faktura WGW (proces certifikace hřiště)                        5.580,- Kč 

• K 30. červnu 2021 eviduje ČMGS další nezaplacené částky takto: 
KDG Ostrava                úhradu za míče 3D                                                     1.200,- Kč 

• K 30. červnu 2021 eviduje ČMGS závazky takto: 
 



 
Pokud byly některé částky přece jen uhrazeny, prosím o zaslání identifikace platby na e-mail 
viceprezident@cmgs.cz . 
 
• V průběhu období od 1. dubna 2021 do 30. června 2021 se průběžně financovaly všechny nezbytně 

nutné potřeby ČMGS dle připraveného provizorního rozpočtu pro rok 2021. 
• S ohledem na vývoj epidemiologických opatření v roce 2021 a rozhodnutí WMF, EMF o zrušení 

mezinárodních turnajů, je předpoklad nedočerpání dotací pro rok 2021, stejně jak tomu bylo v roce 
2020 (zejména část REPRE). Prezidium bude projednávat náhradní smysluplné plnění tak, 
abychom byli schopni dotace vyčerpat. Každý návrh v této souvislosti od členů ČMGS vítán. 

• Aktivní v oblasti REPRE jsou junioři pod vedením Ondřeje Škalouda. Došlo k proplacení 
soustředění juniorů v Rakovníku a připravuje se proplacení účast na Youth World Grand Prix 
v Murnau. 
 
 

 
Reprezentace ČMGS do 30. června 2021: 
 

• Jako náhrada za zrušené ME a MS byly na srpen vypsány mezistátní utkání v německém Murnau 
a rakouském Voitsbergu. Obou akcí se juniorská i dospělá reprezentace zúčastní.  

 
TMK ČMGS do 30. června 2021: 
 

• ČMGS byla prodloužena akreditace pro možnost školení trenéru 2.třídy, a to na roky 2021 až 2024. 
Proběhlo natáčení instruktážních videí, která budou používána na školeních trenérů. 
 

Komise mládeže ČMGS do 30. června 2021: 
 

• Nadále probíhají distanční tréninky SA a SCM.  
  
STK ČMGS do 30. června 2021: 
 

• Navrhuje Krizový plán 2021. 
• Navrhuje přesunutí KP na 20. 6. 2021. 
• Navrhuje změnu pořadatele 4.GP v termínu 5. 7. 2021 (nový pořadatel DG Fortuna Radotín). 
• Navrhuje nové termíny turnajů Open v oblastech. 
• Projednala žádost Slovenského svazu dráhového golfu o divokou kartu na MČR a odsouhlasila 

možný start pouze pro hráče Slovenska, kteří se zúčastňují českých turnajů z důvodu hostování 
v českých družstvech. 

• Schválilo start na 4. GP Radotín pro všechny 2.VT, bez omezení bodové hranice. 
• Navrhlo mimořádná opatření na turnajích. 
• Schválilo konání schůze STK při MČR v Chebu na 12. 7. 2021, kde se bude probírat a navrhovat 

Termínová listina 2022. 
 

Ostatní do 30. června 2021: 
 
Proběhly přípravy na natáčení videa propagující minigolf veřejnosti. Finální natáčení bude naplánováno na 
konec léta.  
 
Prezident ČMGS se zúčastnil 9. června 2021 porady předsedů sportovních svazů ČUS, které se zúčastnil 
taky nový předseda NSA. Prezident ČMGS zde opětovně připomínal nedostatky ve financování menších 
sportovních svazů. Účastníci setkání byli informováni o aktuálním rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, 
který uzavření sportovišť v době pandemie prohlásil za nezákonná. 
 
16. 6. 2021 proběhlo další online setkání mezi prezidentem a zástupci klubů „Volejte prezidentovi“. 
 
23. 6. 2021 se prezident ČMGS zúčastnil výroční valné hromady ČUS. ČUS vyzval politické strany, aby se 
zabývaly podporou sportu jako jednak součást péče o zdraví (a úspory nákladů ne léčbu) a jako 



prorůstového faktoru ekonomiky (1 Kč vložená do sportu ze státního rozpočtu přináší zpět cca 3,50 Kč). 
Cílem je také získání tolika peněz do sportu, jako v danou chvíli představuje rozpočet pro kulturu (v roce 
2021 cca 16 miliard, tedy více než dvojnásobek podpory sportu). 
 
V Bystřici pod Hostýnem dne 30. června 2021 
 
Zapsal: Matěj Novák 


