
Zápis č. 2/2022 z jednání prezídia ČMGS 
od 1. dubna 2022 do 30. června 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 

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 ČMGS na svém jednání do 30. června 2022 uložilo tyto úkoly: 
 

7/P/2022 Rozeslat klubům zápis z Výroční konference ČMGS 2022, včetně jeho příloh. 
Úkol: MN  T: 25. 4. 2022 splněno 

8/P/2022 Vyhlásit konkurz na pořádání turnajů v roce 2023  
Úkol: VG  T: 27. 6. 2022 splněno 
  



                 
Prezídium do 30. června 2022 projednalo a schválilo tyto návrhy: 
 

• (24. dubna 2022) Projednalo možnosti spolupráce s vývojářem aplikace Minigolf Assistant. 
Prezídium ČMGS prozatím rozhodlo posečkat s dalšími kroky do úplné dokončení vývoje aplikace.  

• (24. června 2022) Zamítlo žádost klubu TJ Náměšť nad Oslavou z.s. o prominutí pokuty za 
porušení soutěžního řádu. 

  
Prezídium do 30. června 2022 vzalo na vědomí: 
 

• Znění zápisu č. 1/2022 za období 1. ledna 2022 až 31. března 2022 (vyvěšen na www.cmgs.cz). 
• (1. dubna 2022) Registraci juniorského družstva na U23 Nations Cup 2022 v Murnau (Německo). 
• (25. dubna 2022) Registraci adventure golf reprezentace na WAGM 2022 v Kuopio (Finsko). 
• (18. května 2022) Registraci dospělé reprezentace na ME 2022 ve Voitsbergu (Rakousko). 
• (23. května 2022) Registraci seniorské reprezentace na MS seniorů 2022 v Herne (Německo). 
• (30. května 2022) Registraci juniroské reprezentace na MS juniorů 2022 v Murnau (Německo). 

 
Finance ČMGS do 30. června 2022: 
 

• K 30. červnu 2022 eviduje ČMGS tyto nezaplacené částky (členské příspěvky): 
S-centrum Děčín         členský příspěvek 2018, 2019, 2020, 2021         6.000,- Kč 

• K 30. červnu 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 30. červnu 2022 eviduje ČMGS další nezaplacené částky takto: 
Faktura WGW (proces certifikace hřiště)                        5.580,- Kč 

 
Pokud byly některé částky přece jen uhrazeny, prosím o zaslání identifikace platby na e-mail 
viceprezident@cmgs.cz . 
 
• V průběhu období od 1. dubna 2022 do 30. června 2022 se průběžně financovaly všechny nezbytně 

nutné potřeby ČMGS  
• Dne 16. května 2022, 18. května 2022 a 15. června 2022 ČMGS obdržel požadavky na doplnění 

naší žádosti o dotaci. Všechny připomínky byly po předchozí tel. konzultaci s projektovými 
manažery pí. Hrdinovou a p. Horákem konzultovány a vypořádány. Mimo jiné jsme dodatečně na 
základě požadavku vložili do elektronického systému SŘ a minulou koncepci práce s mládeží.  

• V květnu 2022 byly rozeslány faktury za odběr 3D míčů za zvýhodněnou cenu dle rozpisu STK 
(kritérium pro odběr míčů je účast mládeže na turnajích ČMGS v roce 2021).  

• Finančně v souladu se schváleným rozpočtem byla zajištěna účast na NCJ v Murnau a na 
soustředění dospělých v Rakousku (Voitsberg). 

• V termínu bylo zaplaceno startovné na MSJ, MSS, ME a WAGM. 
 
 
Reprezentace ČMGS do 30. června 2022: 
 

• V termínu 4.-5. června 2022 se uskutečnil přípravný turnaj U23 Nations Cup v německém Murnau, 
kde se česká reprezentace v soutěži družstev umístila na 3. místě a vytvořila tak slibnou vidinu 
úspěchu na nadcházející srpnové MS. 
 

TMK ČMGS do 30. června 2022: 
 

 
Komise mládeže ČMGS do 30. června 2022: 

 
• Vedení komise v tomto období zajišťovalo potřebné administrativní záležitosti, jako jsou kontrola 

třídních knih, harmonogramů SA a SCM apod.  
  
STK ČMGS do 30. června 2022: 



 
• Řešilo přestupek klubu TJ Náměšť n. O. (více hostujících hráčů na soupisce družstva, než povoluje 

SŘ) 
• Řešilo žádost o divokou kartu na MČR 2022 pro R. Tupého – žádost zamítnuta 
 

 
Marketingová komise ČMGS do 30. června 2022: 

 
• Byl zajištěn rozhovor juniorského reprezentanta Filipa Červinky pro marketingovou agenturu 

WeBetter, která pracuje pro NSA. Rozhovor by se měl objevit na webu a sociálních médiích NSA. 
• Libor Vančura v rámci rozvojové činnosti oslovil majitele/správce minigolfových hřišť v Mostě, Bílině 

a Havlovicích (okres Trutnov). V Havlovicích se již 15 let hraje každoroční liga amatérů. LV navštívil 
hřiště osobně a provedl instruktáž minigolfu. Bohužel o založení klubu nebyl z řad místních hráčů 
(z převážné většiny seniorů) větší zájem. 
 
A bohužel i v Mostu není zájem o založení klubu. Majitel figuruje v 5 dalších organizacích a jiného 
funkcionáře nenašel. Nemají ani žádnou finanční motivaci ohledně dotací, na hřišti hrají každý týden 
zadarmo, a ještě dostávají jako seniorská organizace peníze od magistrátu města Most. 

 
Ostatní do 30. června 2022: 
 

• 8. června 2022 se prezident ČMGS zúčastnil porady předsedů svazů ČUS, kde se probíraly 
informace před blížící se valnou hromadou ČUS a aktuální informace z NSA ohledně financování 
svazů. 

• 22. června 2022 se prezident ČMGS zúčastnil valné hromady ČUS. Bylo zde upozorněno na fakt, 
že finanční podpora státu se snižuje, meziroční pokles skutečné státní podpory sportu činí 25 
procent, přičemž takový propad nezaznamenal žádný jiný rezort. Na rok 2022 pro sport 
rozpočtováno 4,6 miliardy korun. Jde o polovinu menší objem oproti financování sportu z počátku 
90. let. A o třetinu nižší podporu než v roce 2007. ČUS zpracovala také analýzu dosavadního plnění 
koncepce Sport 2025. Tento materiál byl schválený usnesením vlády před šesti lety a vytyčil směry 
a cíle rozvoje a podpory českého sportu. Jedou z priorit bylo zastavit pokles tělesné zdatnosti dětí 
a mládeže, zastavit růst nadváhy a obezity, snižovat ekonomickou spoluúčast rodin ve sportu, 
zvyšovat pohybovou gramotnost. Koncepce rovněž ukládá cílově navyšovat objem prostředků na 
sport ze stávajících 0,3 % na 1 % celkových výdajů státního rozpočtu.  
 
Nikdo však koncepci neplnil a žádný člen vlády plnění nekontroloval ani nepožadoval. Pokud by měl 
být cíl koncepce v roce 2025 splněn, musely by být výdaje na sport v následujících letech meziročně 
navyšovány o sto procent. Bohužel, v rámci strategických cílů nebyl v tuto chvíli splněn ani jeden 
bod.  
 
Valné hromady se zúčastnil také předseda NSA Filip Neusser. Mezi úspěchy českého sportovního 
prostředí v posledním období zařadil vznik Národní sportovní agentury a nastavení podle něj 
pevných pravidel pro rozdělování státních dotací jednotlivým subjektům. Za neúspěchy pak 
považuje, že se nepodařilo přesvědčit vládu o realizaci koncepce Sport 2025, která sportu garantuje 
částku ve výši jednoho procenta státního rozpočtu, a také to, že se nepodařilo napříč sportovním 
spektrem prosadit jednoslovný název země Česko/Czechia. 

 
 
V Bystřici pod Hostýnem dne 30. června 2022 
 
Zapsal: Matěj Novák 


