
Zápis č. 1/2022 z jednání prezídia ČMGS 
od 1. ledna 2022 do 31. března 2022 

 
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 

 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 splněno 
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 splněno  
     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 splněno  
     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 splněno  
     34/P/2021 Připravit smlouvy pro rozhodčí (DPP) za podpory vedoucího sekce rozhodčích pro rok  
                       2022.   
  Úkol: AV  T: 28. 2. 2022 splněno 
     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 splněno  
     36/P/2021 Připravit rozpočet ČMGS na rok 2022 a vyhodnocení hospodaření ČMGS za rok 2021.  
  Úkol: AV  T: 10. 3. 2022 splněno  
     37/P/2021 Projednat s účetními zpracování účetnictví na rok 2022.   
  Úkol: AV  T: 31. 1. 2022 splněno  
     38/P/2021 Zajistit vyúčtování dotací NSA za rok 2021.   
  Úkol: AV  T: 15. 2. 2022 splněno 
     39/P/2021 Připravit a předat na požádání potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2021. 

Úkol: AV  T: 31. 3. 2022 splněno 
 
Prezídium ČMGS na svém jednání do 31. března 2022 uložilo tyto úkoly: 
 

1/P/2022 Vypracovat a zaslat WMF formulář „WMF Member Survey 2021“. 
Úkol: MN  T: 5. 2. 2022  splněno 

2/P/2022 Zaslat ČUS evidenci členské základny.  
Úkol: MN  T: 31. 1. 2022 splněno 

3/P/2022 Vyhotovit text do ročenky ČUS. 
Úkol: Daniel Dvořák, MN T: 21. 3. 2022 

       splněno 
4/P/2022 Aktualizovat údaje o ČMGS na webových stránkách České unie kolektivních a 

individuálních sportů (ČUKIS). 
Úkol: MN  T: 15. 2. 2022 splněno 

5/P/2022 Zajistit prostory pro konání Výroční konference ČMGS 2022 (Náměšť nad Oslavou).  
Úkol: MN  T: 25. 2. 2022 splněno 

6/P/2022 Zaslat delegátům konference podklady pro její zasedání.  
Úkol: MN  T: 16. 3. 2022 splněno  

                 
Prezídium do 31. března 2022 projednalo a schválilo tyto návrhy: 
 

• (1. března 2022) Přihlášku spolku Jamp Club Modřany z.s., IČO: 089 168 29, se sídlem Zlochova 
2193/1, Modřany 143 00 Praha 4, zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze pod sp. zn. L 73034, do ČMGS. Prezídium ČMGS přijalo spolek za člena ČMGS s účinností 
od 1. března 2022. 

• (1. března 2022) Přihlášku spolku AGC Osek z.s., IČO: 141 83 111, se sídlem č.p. 68, 50743 Osek, 
zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. L 
13966, do ČMGS. Prezídium ČMGS přijalo spolek za člena ČMGS s účinností od 1. března 2022. 

• (1. března 2022) Pověřit Petra Daniela Ambrože, člena klubu Yamka Minigolfclub Butovice, z.s., 
přesunem e-mailových adres ČMGS pod novou doménu. 

• (7. března 2022) Žádost klubu „Yamka Minigolfclub Butovice, z.s.“ týkající se navýšení startovného 
na 1,5násobek běžného pro turnaj typu Open na turnaji 1. Open Yamka (Kotva-mtg), který se 
uskuteční dne 20. března 2022, a 8. Open Yamka (Kotva-mtg), který se uskuteční dne 16. října 
2022. 

• (24. března 2022) Schválit účast pana Roberta Pelecha, člena klubu AGC Osek, z.s., jako hosta 
na Výroční konferenci ČMGS 2022.  



• (25. března 2022) Žádost klubu „MINIGOLF CLUB ONE BRNO, z.s.“ týkající se navýšení 
startovného na 1,5násobek běžného pro turnaj typu Open na turnaji 8. Open One Brno (KrP-mtg), 
který se uskuteční dne 16. října 2022, a 9. One Brno (KrP-mtg), který se uskuteční dne 6. listopadu 
2022, typu Moravia tour na turnaji 2. MT One Brno (KrP-mtg), která se uskuteční dne 15. května 
2022, typu Grand Prix na turnaji 1. GP One Brno (KrP-mtg), která se uskuteční 10. dubna 2022, a 
typu Junior Trophy na turnaji JT One Brno (Krp-mtg), které se uskuteční ve dnech 2. a 3. dubna 
2022. 

  
Prezídium do 31. března 2022 vzalo na vědomí: 
 

• Znění zápisu č. 4/2021 za období 1. října 2021 až 31. prosince 2021 (vyvěšen na www.cmgs.cz). 
• (8. února 2022) Informace Libora Vančury o potenciálních nových členech ČMGS 

kontaktovaných v rámci jeho „misionářské činnosti“. 
 
Finance ČMGS do 31. března 2022: 
 

• K 31. březnu 2022 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. březnu 2022 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. březnu 2022 eviduje ČMGS další nezaplacené částky takto: 
Faktura WGW (proces certifikace hřiště)                        5.580,- Kč 

• K 31. březnu 2022 eviduje ČMGS další nezaplacené částky takto: 
KDG Ostrava                úhradu za míče 3D                                                     1.200,- Kč 

• K 31. březnu 2022 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. ledna 2022 do 31. března 2022 se průběžně financovaly všechny nezbytně 

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

• Díky přijetí služby z EU byl ČMGS v souladu s ustanovením § 6h zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zaregistrován jako tzv. identifikovaná osoba ode 
dne 11. ledna 2022. 

• V lednu 2022 proběhlo zaúčtování roku 2021 dle předaných dokumentů. Proběhla kontrola účetních 
dokladů zástupcem KRK. Hospodaření za rok 2021 skončilo přebytkem ve výši 211.800,87 Kč, který 
byl rozhodnutím konference převeden na účet vlastního jmění. Hospodaření za rok 2021 bylo 
schváleno na konferenci dne 26. března 2022. Daňové přiznání za rok 2021 bylo podáno 18. března 
2022. 

• Dne 7. února 2022, tedy v řádném termínu, bylo podáno řádné vyúčtování dotací NSA za rok 2021. 
• V průběhu prvního čtvrtletí 2022 se připravovaly podklady k podání žádosti u NSA na rok 2022. 

Žádost byla podána v termínu dne 30. března 2022 v rozsahu OS 2.493.464,- Kč, TALENT 
1.000.600,- Kč a REPRE 2.212.524,- Kč. Žádost byla podána se všemi obsáhlými přílohami (celkem 
41; na jejich vypracování strávilo 7 osob více než 3 týdny). Celková požadovaná výše dotace činí 
5.700.588,- Kč. 

• Na rok 2022 se plánuje s rozsahem mzdové agendy ve výši cca 50 smluv (DPČ a DPP) a 3 smluv 
(OSVČ). Jedná se převážně o trenéry SCM, SA a SpS, rozhodčí a vedení ČMGS. 

 
Reprezentace ČMGS do 31. března 2022: 
 

• Pro všechny reprezentace proběhla on-line přednáška vedena Pavlem Moricem, která byla velmi 
úspěšná a měla pozitivní ohlas u všech zúčastněných. 
 

TMK ČMGS do 31. března 2022: 



 
• Byla finalizována instruktážní videa, vyrobená společností Vertical videos, která budou používána 

při školeních trenérů třídy B a C. 
 

Komise mládeže ČMGS do 31. března 2022: 
 

• Vedení komise v tomto období zajišťovalo potřebné administrativní záležitosti, jako jsou kontrola 
třídních knih, harmonogramů SA a SCM apod.  

  
STK ČMGS do 31. března 2022: 
 

• Připravovala fungování soutěží v případě pokračování covidových opatření. 
• Zpracovala platnost nepřímých postupů na GP a Tour na 12 měsíců (platnost již v r. 2022). 
• V Doplňcích SŘ zrušila vypsání zúčastněných družstev jednotlivých soutěží. 
• Schválila soutěže absolutních kategoriích (KO) na MČR bez možnosti účasti cizích státních 

příslušníků (platnost od r. 2023). 
• Zpracovala KT pro juniorské kategorie – Přípravky. 
• Zpracovala hostování z klubu bez omezení počtu možných odchozích hráčů (platnost od r. 2023).   
 

 
Marketingová komise ČMGS do 31. března 2022: 

• Byla odeslána nominace na cenu JIŘÍHO STANISLAVA GUTHA-JARKOVSKÉHO 2021. Jako 
kandidát pro tuto cenu byl marketingovou komisí zvolen Marián Straško, který obhájil 1. místo z 
Mistrovství České republiky 2020. 

• 24. února 2022 zaslali prezidiu zástupci marketingové komise v hrubém obrysu návrh plánu činnosti 
na rok 2022 bez vypracování souvisejícího rozpočtu. Prezidium v reakci požádalo o stanovení priorit 
a vytvoření návaznosti na rozpočet. 

• 21. března 2022 zaslal předseda marketingové komise informaci o možném zapojení Agentury 
Lesenský do marketingových aktivit ČMGS včetně vypracování loga. 

• Byl odeslán text týkající se sportovní činnosti a úspěchů ČMGS v roce 2021 do pravidelné ročenky 
ČUS. 

 
Ostatní do 31. března 2022: 
 

• Společnost it2b, která spravovala hosting a správu emailů oznámila ukončení činnosti. Ve 
spolupráci se závodním hráčem Petrem Danielem Ambrožem a jeho společností OvaIT byly veškeré 
tyto služby pod poskytovatele emailů a hostingu, společnost Forpsi. 

• 9. února 2022 obdrželo prezidium ČMGS žádost zástupce klubu Jump park Modřany, z.s. o členství 
v ČMGS. Prezidium přihlášku schválilo. 

• 25. února 2022 obdrželo prezidium ČMGS žádost zástupce klubu AGC Osek, z.s. o členství 
v ČMGS. Prezidium přihlášku schválilo. 

• U obou výše uvedených nových klubů pomohl s akvizicí Libor Vančura, coby osoba zodpovědná za 
rozvoj a nábor nových klubů. 

 
 
V Bystřici pod Hostýnem dne 31. března 2022 
 
Zapsal: Matěj Novák 


