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STRANA 1 ZE 5 

  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 16. října 2021 od 9:00 hod 

v Náměšti nad Oslavou (dále jen „Konference“) 
 

 
1. ÚVOD 
 
Prezident ČMGS Tomáš Navrátil zahájil konferenci v 10:00 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. Z naléhavých důvodů se uskutečnilo zasedání 
konference per rollam, kterým bylo prodlouženo funkční období Prezídia ČMGS a Kontrolní a revizní 
komise ČMGS. Konference se tak uskutečňuje mimořádně v podzimním období. Prezident ČMGS 
poděkoval delegátům za jejich účast i přes mimořádný termín konání Konference. Prezident ČMGS 
poučil delegáty, že platí všechna ustanovení Jednacího řádu ČMGS ve znění ze dne 12. března 2016 
a Stanov ČMGS.  
 
2. VOLBA MANDÁTOVÉ KOMISE A VOLBA PRACOVNÍHO PŘEDSEDNICTVA 
 
Prezident ČMGS navrhl, aby mandátová komise měla tři členy a pracovala ve složení František Nečekal, 
Dušan Sofka a Ivan Doležel. Vzhledem k tomu, že nebyl vznesen protinávrh, dal Prezident ČMGS o 
návrhu hlasovat. 
 

Návrh na složení mandátové komise: František Nečekal, Dušan Sofka a Ivan Doležel 

Pro 24 Zdrželo se 0 Proti 0 

Návrh byl schválen. 
 
Mandátová komise určila ze svého středu jako předsedu Františka Nečekala. 
 
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: Tomáš Navrátil, Aleš Vítek, Vít 
Gerža  

Pro 24 Zdrželo se 0 Proti 0 

Návrh byl schválen. 
 

Pracovní předsednictvo určilo ze svého středu jako předsedajícího Tomáše Navrátila.  
 

3. ZPRÁVA MANDÁTOVÉ KOMISE 
 
Předsedající požádal mandátovou komisi o přednesení její zprávy. 
 
ČMGS sdružuje ke dni konání zasedání Konference celkem 32 členů. Na konferenci je přítomno 24 
členů, tedy 75 %.  

 
Konference je usnášeníschopná.        /nutná účast 2/3 většina všech členů = 22/  
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Nadpoloviční většinu hlasů tvoří  13 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 24 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 řádné konference prezídium ČMGS přijalo 
za člena ČMGS dne 21. prosince 2020 spolek MINIGOLF CLUB ONE BRNO, z.s. a dne 9. března 2021 
spolek AG EAgles Brno, z.s. 
 
6. ZPRÁVA TMK ZA ROK 2020 
 
Zpráva Trenérsko-metodické komise ČMGS (dále jen „TMK“) za rok 2020 byla přednesena předsedou 
TMK Martinem Ječným. Konference vzala Zprávu TMK za rok 2020 na vědomí. Zpráva TMK za rok 
2020 tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu. 
 
7. ZPRÁVA O ČINNOSTI KOMISE PRO MLÁDEŽ ZA ROK 2020 

 
Předseda komise pro mládež Ivan Doležel přednesl zprávu o činnosti Komise pro mládeže (dále jen 
„KM“). Ve své prezentaci představil současné fungování sportovních akademií a sportovních center. 
Konference vzala zprávu o činnosti KM na vědomí. Prezentace o činnosti KM za rok 2020 tvoří přílohu 
č. 3 tohoto zápisu. 
 
8. ZPRÁVA O ČINNOSTI MARKETINGOVÉ KOMISE ZA ROK 2020 

 
Prezident ČMGS Tomáš Navrátil přednesl zprávu o činnosti Marketingové komise (dále jen „MK“). Ve 
své prezentaci představil současné fungování marketingové komise, nové projekty a úskalí, která 
ovlivnila činnost komise v roce 2020. Konference vzala zprávu o činnosti MK na vědomí. Prezentace o 
činnosti MK za rok 2020 tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu. 
  
9. KONTROLA USNESENÍ KONFERENCE 2020 

 
Viceprezident ČMGS uvedl, že konference ČMGS svým usnesením ze dne 15. srpna 2020 zavázala 
Sportovně technickou komisi ke změnám soutěžního řádu v oblasti odměňování rozhodčích, vložného 
do soutěží, startovného a cen na turnajích. Předseda STK informoval delegáty, že usnesení bylo 
splněno a došlo ke komplexním změnám financování pořádání turnajů, které se odrážejí ve změně 
systému odměňování rozhodčích (nově je odměna vyplácena ČMGS jednou ročně, a to v případě 
splnění povinností rozhodčího), navýšení poplatků za vložné do soutěží a startovného.  
 
10. ZPRÁVA KRK ZA ROK 2020 
 
Předseda Kontrolní a revizní komise ČMGS (dále jen „KRK“) Dušan Sofka přednesl zprávu KRK za rok 
2020. Předsedající informoval delegáty, že vzhledem ke změně stanov ČMGS učiněné v předloňském 
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 
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IX. odst. 8 písm. i) Stanov ČMGS. V současné době takové rozhodnutí neexistuje a Konference takové 
rozhodnutí ani nyní neučinila. Konference bere zprávu KRK za rok 2020 na vědomí. Zpráva KRK za rok 
2020 tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu. 
 
11. ZPRÁVA O ČINNOSTI ČMGS V ROCE 2020 
 
Prezident ČMGS přednesl Zprávu o činnosti ČMGS za rok 2020.  

 
Schvalování Zprávy o činnosti ČMGS v roce 2020.  

Pro 24 Zdrželo se 0 Proti 0 

        Zpráva byla schválena. 
 

Zpráva o činnosti ČMGS v roce 2020 tvoří přílohu č. 6 tohoto zápisu. 
 
Vedoucí reprezentací Martin Ječný seznámil Konferenci s činností reprezentací v roce 2020. Zpráva 
vedoucího reprezentace za rok 2020 tvoří přílohu č. 7 tohoto zápisu. 

  
 

12. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ČMGS V ROCE 2020 A JEJÍ SCHVÁLENÍ  
 
Viceprezident ČMGS přednesl zprávu o hospodaření ČMGS v roce 2020, jejíž součástí je „Vyhodnocení 
hospodaření ČMGS za rok 2020“ a „Roční účetní závěrka za rok 2020“. Viceprezident ČMGS se detailně 
zabýval jednotlivými položkami ve Vyhodnocení hospodaření ČMGS za rok 2020. 
 
Předseda KRK vyzval delegáty ke schválení zprávy o hospodaření ČMGS v roce 2020 a roční účetní 
závěrky ČMGS za rok 2020. Dále delegáty uvědomil o činnosti KRK při kontrole hospodaření ČMGS 
s finančními prostředky, přičemž odkázal i na vypracovanou zprávu KRK za rok 2020. 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 2020 a roční účetní závěrky ČMGS za 
rok 2020 

Pro 24 Zdrželo se 0 Proti 0 

Zpráva byla schválena.  
 

Vyhodnocení hospodaření ČMGS za rok 2020 tvoří přílohu č. 8 tohoto zápisu. Rozvaha ČMGS za rok 
2020 tvoří přílohu č. 9 tohoto zápisu. Výsledovka ČMGS za rok 2020 tvoří přílohu č. 10 tohoto zápisu. 

 
Viceprezident ČMGS dále navrhl, aby Konference schválila toto usnesení:  
• Konference schvaluje převedení výsledku hospodaření za rok 2020 ve výši 164.135,96 Kč (zisk) na 

účet vlastního jmění (účet 901 účetní osnovy). Předsedající dal o tomto návrhu hlasovat. 
 
Schvalování návrhu usnesení: Konference schvaluje převedení výsledku hospodaření 
za rok 2020 ve výši 164.135,96 Kč (zisk) na účet vlastního jmění (účet 901 účetní 
osnovy). 

Pro 24 Zdrželo se 0 Proti 0 

Návrh byl schválen. 
 
13. ZPRÁVA STK ZA ROK 2020  

 
Předseda Sportovní a technické komise (dále jen „STK“) Vít Gerža přednesl Zprávu STK 2020. 
Konference vzala Zprávu STK za rok 2020 na vědomí. Zpráva STK za rok 2020 tvoří přílohu č. 11 tohoto 
zápisu.  
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Dále uvědomil delegáty o opravách SŘ pro rok 2021 a Doplňcích SŘ pro rok 2021 schválených 
prezídiem. Upozornil na zahrnutí oprav SŘ za rok 2021 do dokumentu pod názvem „Soutěžní řád 2021“ 
(zveřejněn na webových stránkách). Soutěžní řád 2020 tak nepodléhá schvalování konferencí, protože 
se obsahově jedná o shodný dokument se Soutěžním řádem 2020 doplněný o výše zmíněné opravy 
SŘ pro rok 2021. Opravy SŘ pro rok 2021 tvoří přílohu č. 12 tohoto zápisu, Doplňky SŘ pro rok 2021 
tvoří přílohu č. 13 tohoto zápisu. 
 
14. BALÍČEK NÁVRHŮ NA PODPORU ROZVOJE ČMGS  
 
Viceprezident ČMGS přednesl Návrh příspěvku na sportovní činnost pro kluby sdružené v ČMGS v roce 
2021 (Balíček návrhů na podporu rozvoje ČMGS) dle projednaného materiálu „Strategie ČMGS v oblasti 
rozvoje členské základny se zaměřením na mládež pro léta 2016-2021“. 
 
Balíček návrhů na podporu rozvoje ČMGS tvoří přílohu č. 14 tohoto zápisu. 
 
15. NÁVRH ROZPOČTU ČMGS PRO ROK 2021 
 
Viceprezident ČMGS přednesl návrh rozpočtu pro rok 2021. Informoval delegáty o dotačním systému 
Národní sportovní agentury. 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.  
 
Delegáti nepodali žádné pozměňovací návrhy. 
 

Schvalování Návrhu rozpočtu ČMGS pro rok 2021:   

Pro 24 Zdrželo se 0 Proti 0 

Návrh rozpočtu ČMGS byl schválen. 
 
Schválený rozpočet ČMGS pro rok 2020 tvoří přílohu č. 15 tohoto zápisu.  
 
16. DISKUSE  
 
• Vít Gerža upozornil kluby na povinnost zapsat do rejstříku sportu vedeném Národní sportovní 

agenturou nezbytné údaje, pokud budou mít zájem žádat o dotace. 
• Aleš Vítek se vyjádřil k sestavování rozpočtů reprezentací. Vedoucí jednotlivých reprezentací by 

měli rozpočty sestavit (v reálných cenách) předem tak, aby je bylo možné zařadit do rozpočtu ČMGS 
(ideálně do 31. ledna 2022). 

• František Nečekal zmínil nové podmínky pro pořádání mistrovství světa pod WMF, které považuje 
za nevýhodné pro pořadatele. Martin Ječný a Daniel Vlček přechozí potvrzují a konstatují, že 
uspořádat mezinárodní turnaj je drahá záležitost. 

• Daniel Vlček se vyjádřil k složitým rozpočtům při změnách cen, k prolínání hráčů minigolfu a 
adventure golfu (nutné další propojení – rozhodčí, trenéři, doplnění soutěžního řádu). 

• Ivan Doležel sdělil, že obešle kluby s informacemi o čerpání nákladů SA a SCM. Tomáš Navrátil 
kvitoval relativně velkou účast mládeže na nedávném Junior Trophy. Martin Ječný nastínil možnost 
pořádat turnaje jen pro děti – otázkou zůstává, zda pořádání turnajů řešit skrze klubové turnaje nebo 
zvést nový typ. Petra Samkové navázala na předchozí diskuzi a vyjádřila se, že současný systém 
není vhodně nastaven pro děti. Tomáš Navrátil a Martin Ječný s uvedený souhlasí a navrhují další 
diskusi k tomuto tématu. 

• Dušan Sofka uvedl problematiku vysokého počtu turnajů, což se týká především turnajů typu OPEN. 
Vyzval STK, aby se tímto dále zabývala. 

• Vít Gerža sdělil, že se pracuje na novém komplexním informačním systému pro ČMGS. 
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17. USNESENÍ Z KONFERENCE ČMGS 2021 
 
Zapisovatel Ivan Doležel přednesl Usnesení z Konference ČMGS 2021.  
 

Schvalování Usnesení z Konference ČMGS 2021 

Pro 24 Zdrželo se 0 Proti 0 

Usnesení bylo schváleno.  
 

Usnesení z Konference ČMGS 2021 tvoří přílohu č. 16 tohoto zápisu. 
 
18. ZÁVĚR  
 

Předsedající ukončil v 16:30 zasedání Konference.  
 

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

Přílohy:  
1. Program Konference 
2. Zpráva TMK za rok 2020 
3. Prezentace o činnosti KM za rok 2020 
4. Prezentace o činnosti MK za rok 2020 
5. Zpráva KRK za rok 2020 
6. Zpráva o činnosti ČMGS v roce 2020 
7. Zpráva vedoucího reprezentace za rok 2020 
8. Vyhodnocení hospodaření ČMGS za rok 2020 
9. Rozvaha 2020 
10. Výsledovka 2020 
11. Zpráva STK za rok 2020 
12. Opravy SŘ pro rok 2021 
13. Doplňky SŘ pro rok 2021 
14. Balíček návrhů na podporu rozvoje ČMGS 
15. Schválený rozpočet ČMGS pro rok 2021  
16. Usnesení z Konference ČMGS 2021 
17. Zpráva mandátové komise 
18. Protokol o hlasování pořízený skrutátory 

 
 
Zapsal:  Ivan Doležel 
 
 
Za pracovní předsednictvo konference ČMGS ověřili:  Tomáš Navrátil  

 
            Aleš Vítek  

 
            Vít Gerža 

 
V Náměšti nad Oslavou dne 16. října 2021 
 


