
Zápis č. 4/2021 z jednání prezídia ČMGS 
od 1. října 2021 do 31. prosince 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 

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 
13/P/2021 Zaslat WMF k podpisu smlouvy týkající se Bangolf Areny Online. 

Úkol: MN, TN, AV T: 25. 7. 2021 splněno 
14/P/2021 Informovat kluby o datu konání zasedání konference.  

Úkol: MN  T: 25. 7. 2021 splněno 
15/P/2021 Informovat kluby o proplácení nákladů na JUNIOR CUP (3 turnaje).  

Úkol: MN, AV  T: 31. 8. 2021 splněno 
16/P/2021 Zajistit prostory pro konání zasedání konference. 

Úkol: MN  T: 6. 9. 2021  splněno 
17/P/2021 Informovat kluby o datu a místě konání školení rozhodčích (13. listopadu 2021 od 10 hod; 

Náměšť n./O.).  
Úkol: MN, VG T: 14. 9. 2021 splněno 

18/P/2021 Vypracovat manuál pro založení spolku.  
Úkol: MN  T: 15. 9. 2021 splněno 

19/P/2021 Zaslat klubům pozvánku a návrh programu konference.  
Úkol: MN  T: 16. 9. 2021 splněno 

20/P/2021 Účastnit se a volit per rollam na konferenci delegátů WMF 
Úkol: Prezídium T: 29. 9. 2021 splněno  

 
Prezídium ČMGS na svém jednání do 31. prosince 2021 uložilo tyto úkoly: 
 



21/P/2021 Zaslat klubům podklady k Výroční konferenci ČMGS 2021. 
Úkol: MN  T: 2. 10. 2021 splněno 

22/P/2021 Informovat kluby o vyhlášení dotační výzvy „Můj Klub 2022“.  
Úkol: MN  T: 12. 10. 2021 splněno 

23/P/2021 Potvrdit WMF uskutečnění nahlášených mezinárodních turnajů v ČR v roce 2021.  
Úkol: MN  T: 25. 10. 2021 splněno 

24/P/2021 Realizovat členskou evidenci 2021, aktualizovat rejstřík sportu (NSA) 
Úkol: MN, VG  T: 11-12/2021 splněno 

25/P/2021 Zaslat klubům zápis (a jeho přílohy) z Výroční konference ČMGS 2021.  
Úkol: MN  T: 13. 11. 2021 splněno 

26/P/2021 Zajisti sběr dat o konání mezinárodních turnajů v ČR v roce 2022 a zaslat tyto informace 
WMF.  

Úkol: MN  T: 11-12/2021 splněno 
27/P/2021 Realizovat míčovou podporu (výběr míčů + objednávka).  

Úkol: MN  T: 12/2021-2/2022  
20/P/2021 Účastnit se a volit per rollam na konferenci delegátů WMF 

Úkol: Prezídium T: 29. 9. 2021 splněno 
28/P/2021 Zpracovat požadavky klubů na příspěvek za sportovní činnost 2021 a poslat na účty klubů. 

Úkol: AV  T: 31. 12. 2021 splněno 
29/P/2021 Zkontrolovat platby členských a registračních příspěvků za rok 2021. 

Úkol: AV  T: 31. 12. 2021 splněno 
30/P/2021 Připravit účetní doklady za rok 2021 k zaúčtování a rozúčtování dle dotací (Organizace 

sportu, Talent a Repre).   
  Úkol: AV  T: 31. 12. 2021 splněno 

   
     31/P/2021 Poslat klubům faktury na členské a registrační příspěvky 2022 k zaplacení. 
     Úkol: AV  T: 28. 2. 2022   
     32/P/2021 Koordinovat přípravu žádosti na dotace 2022, včetně zpracování rozpočtu jako přílohy 

dotace a podat tuto žádost dle pokynů NSA.   
   Úkol: AV  T: 31. 3. 2022    
     33/P/2021 Připravit smlouvy pro trenéry (DPČ, DPP a OSVČ) za podpory komise pro mládež pro rok 

2022.   
   Úkol: AV  T: 28. 2. 2022   
     34/P/2021 Připravit smlouvy pro rozhodčí (DPP) za podpory vedoucího sekce rozhodčích pro rok  
                       2022.   
  Úkol: AV  T: 28. 2. 2022  
     35/P/2021 Zajistit podání daňového přiznání za rok 2021 a vyúčtování srážkové a zálohové daně za 

rok 2021.  
   Úkol: AV  T: 31. 3. 2022   
     36/P/2021 Připravit rozpočet ČMGS na rok 2022 a vyhodnocení hospodaření ČMGS za rok 2021.  
  Úkol: AV  T: 10. 3. 2022     
     37/P/2021 Projednat s účetními zpracování účetnictví na rok 2022.   
  Úkol: AV  T: 31. 1. 2022  
     38/P/2021 Zajistit vyúčtování dotací NSA za rok 2021.   
  Úkol: AV  T: 15. 2. 2022  
     39/P/2021 Připravit a předat na požádání potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2021. 

Úkol: AV  T: 31. 3. 2022  
                 
Prezídium do 31. prosince 2021 projednalo a schválilo tyto návrhy: 
 

• (21. října 2021) Návrh na navýšení úložného prostoru webových stránek ČMGS a zafinancování 
tohoto návrhu. Měsíční platba bude činit 449,- Kč. 

• (13. prosince 2021) Nevyužít práva navrhnout jmenování rozhodce Národního rozhodčího soudu 
pro sport (není nám znám kandidát, který by splňoval požadavky). 

• (21. prosince 2021) Žádost o příspěvek na turnaj pro veřejnost dle konferencí schváleného balíčku 
na podporu klubů ve výši 500,- Kč klubu Start Brno, který uspořádal dne 2. října 2021 „Turnaj 
v minigolfu – Orel župa Sedlákova – 2021“.  

• (31. prosince 2021) Návrh na strategii rozvoje minigolfu zpracovaný do dokumentu Strategie 
ČMGS v oblasti rozvoje členské základny se zaměřením na mládež pro léta 2022 – 2026. 



• (31. prosince 2021) Kritéria a systém hodnocení kvality práce s mládeží ve sportovních centrech 
mládeže (SCM), sportovních akademiích (SA) a sportovních střediscích mládeže (SpS) platná od 
roku 2022 

  
Prezídium do 31. prosince 2021 vzalo na vědomí: 
 

• Znění zápisu č. 3/2021 za období 1. července 2021 až 31. října 2021 (vyvěšen na www.cmgs.cz). 
• (5. října 2021) Výsledky hlasování mimořádné konference WMF. 

 
Finance ČMGS do 31. prosince 2021: 
 

• K 31. prosinci 2021 eviduje ČMGS tyto nezaplacené částky (členské příspěvky): 
S-centrum Děčín         členský příspěvek 2018, 2019, 2020,2 021   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 31. prosinci 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 31. prosinci 2021 eviduje ČMGS další nezaplacené částky takto: 
Faktura WGW (proces certifikace hřiště)                        5.580,- Kč 

• K 31. prosinci 2021 eviduje ČMGS další nezaplacené částky takto: 
KDG Ostrava                úhradu za míče 3D                                                     1.200,- Kč 

• K 31. prosinci 2021 eviduje ČMGS závazky takto: 
 Faktura ČUS (poštovné)                                                                                   10,- Kč 

 
Pokud byly některé částky přece jen uhrazeny, prosím o zaslání identifikace platby na e-mail 
viceprezident@cmgs.cz . 
 
• V průběhu období od 1. října 2021 do 31. prosince 2021 se průběžně financovaly všechny nezbytně 

nutné potřeby ČMGS dle připraveného provizorního rozpočtu pro rok 2021 dle schváleného 
rozpočtu. 

• V roce 2021 se podařilo uskutečnit zejména mezinárodní akce (Voitsberg, Murnau) a je již zřejmé, 
že se v roce 2021 podaří vyčerpat celou dotaci získanou od NSA na rok 2021. Na rozdíl od roku 
2020 i dotaci v části reprezentace. 

• V období od 1.října do 31.prosince 2021 se zajišťovala příprava účetních dokladů za rok 2021 
k zaúčtování. Výsledky za rok 2021 by měly být známy koncem ledna 2022 tak, aby bylo možno 
vyúčtovat dotaci NSA za rok 2021 v termínu do 15.2.2021. Očekávám, že hospodaření ČMGS 
skončí za rok 2021 v zisku, tudíž se navýší rezerva finančních prostředků ČMGS k 31.12.2021. 

• Byly zpracovány a proplaceny příspěvky klubům dle odsouhlaseného balíčku, poprvé byly také 
proplaceny úhrady rozhodčím za rok 2021 z prostředků ČMGS. 

• Dá se očekávat, že za rok 2021 obdržely kluby od ČMGS v různé formě příspěvky na sportovní 
činnost minimálně ve stejném rozsahu jako v roce 2020. 

• Byla provedena kontrola plateb členských a registračních příspěvků a s výjimkou klubu S-centrum 
Děčín mají všechny kluby k 31.12.2021 uhrazeny své závazky vůči ČMGS. Z důvodu opakovaného 
neplacení členských příspěvků budu navrhovat na prezidiu ČMGS vyloučení tohoto klubu z řad 
ČMGS a projednání tohoto návrhu na nejbližší konferenci. 

• Bohužel do 31.12.2021 nebylo možno (z důvodu neschválení rozpočtu ČR na rok 2022) podat u 
NSA žádost o dotaci na rok 2022. Jedná se o složitou situaci pro všechny svazy v ČR. V návaznosti 
na metodiku NSA bude ČMGS ve svém rozpočtu na rok 2022 počítat se stejným objemem 
finančních prostředků jako v roce 2021. Nicméně některé parametry jako trenéři, mládež, členská 
základna celkem bez zvýšené aktivity klubů mohou způsobit stagnaci nebo i snížení dotace na rok 
2022 oproti roku 2021. Což v období růstu celkových nákladů na činnost ČMGS může být do 
budoucna problém. 

• Za rok 2021 byla průběžně zpracovávána mzdová agenda ČMGS v celkové rozsahu 48 smluv 
(DPP, DPČ) a 3 smlouvy (OSVČ). Jedná se převážně o trenéry SCM, SA a SpS, rozhodčí a vedení 
ČMGS. 

 
Reprezentace ČMGS do 31. prosince 2021: 
 



 
TMK ČMGS do 31. prosince 2021: 
 

• Komisí TMK bylo vyškoleno celkem 9 trenérů třídy B, 2 trenéři třídy C a 1 trenér třídy D. Celkem má 
ČMGS nových 12 trenérů.  
 

Komise mládeže ČMGS do 31. prosince 2021: 
 

• Nadále probíhají distanční tréninky SA a SCM.  
  
STK ČMGS do 31. prosince 2021: 
 

• V listopadu proběhlo školení rozhodčích 
• Byly podány žádosti o mimořádné hostování (mimo hostovací termín) od klubů SK Tempo Praha a 

MGC Holešov. Nebyly shledány platné důvody pro povolení a obě žádosti byly zamítnuty. 
• Zpracovalo Celostátní žebříček 2021, Zemské žebříčky 2021 a Oblastní žebříčky 2021 
• Zpracovalo Evidenci klubů za rok 2021 
• Provedlo přechody v kategoriích hráčů pro rok 2022  
• Zpracovalo Výkonnostní třídy hráčů pro rok 2022 
• Zpracovalo Nepřímé postupy na 1.-4. GP a 1.-3. BT/MT pro rok 2022 

 
Ostatní do 31. prosince 2021: 
 

• V průběhu prosince 2021 byly dokončeny práce na minigolfovém propagačním videu. Komise pro 
propagaci promýšlí strategii efektivního využití tohoto videa v následujícím období. 

• V průběhu října a listopadu 2021 vstoupil pověřenec prezidia pro rozvoj minigolfu, Libor Vančura, 
do jednání s potenciálně novými kluby v Oseku u Sobotky a Pirátí zátoka v Praze. 

 
 
V Bystřici pod Hostýnem dne 31. prosince 2021 
 
Zapsal: Matěj Novák 


