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  Zápis 
ze zasedání Mimořádné 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 24. září 2022 od 9:00 hod 
v Náměšti nad Oslavou (dále jen „Konference“) 

 
 
1. ÚVOD 
 
Prezident ČMGS Tomáš Navrátil zahájil konferenci v 9:20 po obdržení informace o počtu delegátů. 
Prezident ČMGS poděkoval delegátům za jejich účast na zasedání 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: Jan Metyš, Radim 
Rieger a Michael Urbánek. Vzhledem k tomu, že nebyl vznesen protinávrh, dal Prezident ČMGS o 
návrhu hlasovat. 
 

Návrh na složení mandátové komise: Jan Metyš, Radim Rieger a Michael Urbánek 

Pro 26 Zdrželo se 0 Proti 0 

Návrh byl schválen. 
 
Mandátová komise určila ze svého středu Jana Metyše jako předsedu. 
 
Prezidium ČMGS navrhlo Konferenci složení členů pracovního předsednictva Konference, a to Tomáš 
Navrátil, Aleš Vítek a Vít Gerža. Prezident ČMGS dal o návrhu hlasovat.  
 

Návrh na složení pracovního předsednictva konference: Tomáš Navrátil, Aleš Vítek, Vít 
Gerža  

Pro 26 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 34 členů. Na konferenci je přítomno 26 
členů, tedy 76,47 %.  

 
Konference je usnášeníschopná.        /nutná účast 2/3 většina všech členů = 23/  
   
Nadpoloviční většinu hlasů tvoří  14 hlasů  
Dvoutřetinovou většinu pak   18 hlasů  
Tříčtvrtinovou většinu pak   20 hlasů  
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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 26 Zdrželo se 0 Proti 0 

Program Konference byl schválen.  
  
Program Konference tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu. 
 
5. NÁVRH ZMĚNY Č. 1 ROZPOČTU ČMGS PRO ROK 2022 
 
Prezident ČMGS informoval delegáty o dotačních řízeních Národní sportovní agentury „Výzva 18/2021 
– Podpora sportovních organizací svazového charakteru 2022“ a „Výzva 16/2022 – Podpora 
sportovních organizací svazového charakteru 2022 – 2. kolo“. Prezident ČMGS se ve svém příspěvku 
podrobně zaměřil na průběh výše zmíněných dotačních řízení a na ně navazující jednání s různými 
představiteli Národní sportovní agentury od projektových manažerů až po předsedu Národní sportovní 
agentury Filipa Neussera.  
 
Informace o vývoji financování sportovních svazů NSA 2022 tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu.  
 
V návaznost na propad ve financování ČMGS přednesl viceprezident ČMGS návrh změny č. 1 rozpočtu 
ČMGS pro rok 2022. Tato změna bere především v potaz skutečnost, že ČMGS obdrží od Národní 
sportovní agentury částku ve výši pouhých 565.040,- Kč, což představuje cca 25 % obdržené dotace 
od NSA v roce 2021. Viceprezident ČMGS delegáty podrobně informoval o snížení výdajů rozpočtu 
ČMGS pro rok 2021. Způsob snížení výdajů odpovídá komentáři k návrhu změny č. 1 rozpočtu ČMGS 
pro rok 2021.  
 
Komentář k návrhu na úpravu rozpočtu ČMGS na rok 2022 tvoří přílohu č. 3 

Delegáti nepodali žádné pozměňovací návrhy. 
 
Předsedající dal o návrhu hlasovat. 
 

Schvalování Návrhu změny č. 1 rozpočtu ČMGS pro rok 2022:   

Pro 25 Zdrželo se 1 Proti 0 

Návrh byl schválen. 
 
Schválená změna č. 1 rozpočtu ČMGS pro rok 2022 tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu. 
 
Vzhledem k tomu, že delegáti vyslovili souhlas s výše uvedenou změnou rozpočtu, nebylo hlasováno o 
jiných potenciálních variantách vyplývajících z Komentáře k návrhu na úpravu rozpočtu ČMGS na rok 
2022 (písm. a) a c)). 
 
6. INFORMACE K POTENCIÁLNÍMU PODÁNÍ SPRÁVNÍ ŽALOBY PROTI USNESENÍ O ZASTAVENÍ ŘÍZENÍ O 

POSKYTNUTÍ DOTACE 
 
Generální sekretář ČMGS se vyjádřil k potenciálnímu podání tzv. „správní žaloby“ proti usnesení 
Národní sportovní agentury ze dne 11. srpna 2022, č.j. NSA-0018/2022/PSS22/07, a okomentoval 
možný průběh soudního řízení a důsledky, které je třeba mít při podání této žaloby na paměti. Rozsah 
příspěvku nepřekročil rámec Právní analýzy týkající se možností obrany proti usnesení o zastavení 
řízení o poskytnutí dotace. 
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Diskuze: 
• Petra Samková se dotázala na náklady řízení a jejich náhradu.  

o Generální sekretář ČMGS uvedl, že soudní poplatek za podání správní žaloby činí 
3.000,- Kč a návrh na odkladný účinek 1000,- Kč. Co se týče náhrady nákladů řízení 
v případě neúspěchu správní žaloby, generální sekretář ČMGS uvedl, že dle judikatury 
by soud ČMGS pravděpodobně neuložil náhradu nákladů, neboť Národní sportovní 
agentura, jako orgán veřejné správy, disponuje dostatečným množstvím odborných 
zaměstnanců, způsobilých zajišťovat ochranu zájmů České republiky v řízení před 
soudy. Nešlo by proto považovat odměnu advokáta za účelně vynaložené náklady, 
jejichž náhradu by soud mohl uložit protistraně. 

o Prezident ČMGS uvedl, že náklady na právní zastoupení ČMGS pokryje Česká unie 
sportu, z.s. ČMGS bude právně zastoupen JUDr. Danielem Vidunou, LL.M., advokátem 
zaměřujícím se mimo jiné i na spory plynoucí z dotací rozdělovaných ve sportovním 
prostředí. 

 
Právní analýza týkající se možností obrany proti usnesení o zastavení řízení o poskytnutí dotace tvoří 
přílohu č. 5 tohoto zápisu. Usnesení Národní sportovní agentury ze dne 11. srpna 2022, č.j. NSA-
0018/2022/PSS22/07, tvoří přílohu č. 6 tohoto zápisu. 
 
V návaznosti na předcházející příspěvek a diskuzi dal předsedající na základě návrhu prezídia ČMGS 
hlasovat o následujícím doporučujícím usnesení: „Konference ČMGS doporučuje prezídiu ČMGS 
podání žaloby proti rozhodnutí Národní sportovní agentury ze dne 11. srpna 2022, č.j. NSA-
0018/2022/PSS22/07“. 
 

Schvalování usnesení: Konference ČMGS doporučuje prezídiu ČMGS podání žaloby 
proti rozhodnutí Národní sportovní agentury ze dne 11. srpna 2022, č.j. NSA-
0018/2022/PSS22/07 

Pro 25 Zdrželo se 1 Proti 0 

Usnesení bylo schváleno. 
 
Na základě návrhu prezídia ČMGS dal Předsedající dále hlasovat o následujícím doporučujícím 
usnesení: „Konference ČMGS vyzývá prezídium ČMGS k dalším jednáním s Národní sportovní 
agenturou a dalšími orgány státní správy ve věci dotačních řízeních vedených Národní sportovní 
agenturou“. 
 

Schvalování usnesení: Konference ČMGS vyzývá prezídium ČMGS k dalším jednáním s 
Národní sportovní agenturou a dalšími orgány státní správy ve věci dotačních řízeních 
vedených Národní sportovní agenturou 

Pro 25 Zdrželo se 1 Proti 0 

Usnesení bylo schváleno. 
 

7. USNESENÍ Z KONFERENCE 
 
Zapisovatel Matěj Novák přednesl usnesení z Konference.  
 

Schvalování znění usnesení z Konference 

Pro 25 Zdrželo se 1 Proti 0 

Usnesení bylo schváleno.  
 

Usnesení z Konference tvoří přílohu č. 7 tohoto zápisu. 
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8. ZÁVĚR  
 

Předsedající ukončil v 13:50 zasedání Konference.  
 

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

Přílohy:  
1. Program Konference 
2. Informace o vývoji financování sportovních svazů NSA 2022 
3. Komentář k návrhu na úpravu rozpočtu ČMGS na rok 2022 
4. Schválená změna č. 1 rozpočtu ČMGS pro rok 2022 
5. Právní analýza týkající se možností obrany proti usnesení o zastavení řízení o 

poskytnutí dotace 
6. Usnesení Národní sportovní agentury ze dne 11. srpna 2022, č.j. NSA-

0018/2022/PSS22/07  
7. Usnesení z Konference 
8. Zpráva mandátové komise 
9. Protokol o hlasování pořízený skrutátory 

 
 
Zapsal:  Matěj Novák 
 
 
Za pracovní předsednictvo Konference ověřili:   Tomáš Navrátil  

 
            Aleš Vítek  

 
            Vít Gerža 

 
V Náměšti nad Oslavou dne 24. září 2022 
 


