Zápis z konference ČMGS
21.3.2010 ve Velkém Meziříčí
zapsal Tomáš Navrátil

Program konference:
1. Prezentace
2. Úvod
3. Volba mandátové a volební komise a volba pracovního předsednictva
Návrh usnesení:
Byla zvolena mandátová komise ve složení: František Nečekal ml., Milouš Kašpar,
Petr Vlček
Bylo zvoleno pracovní předsednictvo ve složení: Radek Doležel, Jan Metyš, Tomáš
Navrátil
4. Schválení programu konference
Návrh usnesení:
Konference ČMGS schválila upravený návrh programu konference
Pro
26
Zdrželo se
0
Proti

0

Pozn.:
Radek Doležel navrhl, aby v původním programu byly učiněny tyto změny: bod č. 11
přesunout před bod č. 10 a bod č 13 přesunout za bod č. 15 a za bod opravy SŘ
dále doplnit nový bod: schválení nových pravidel minigolfu dle WMF.
František Nečekal st. navrhl, aby bod č. 8 byl přesunut před bod č. 12 (jako poslední
bod roku 2009).
5. Zpráva mandátové komise
Ze 40 možných členů je přítomno 26, tedy 65%ní účast. Nadpoloviční většinu hlasů
tvoří 14 hlasů, dvoutřetinovou pak 18 hlasů.
6. Přijetí nových členů

Návrh usnesení:
Konference přijala nové členy: SKDG Fortuna Radotín a MinigolfClub Dráčata
Pečky.
Výsledky hlasování:
Radotín:
Pro

26

Zdrželo se

0

Proti

0

Nový Jičín
Pro

0

Zdrželo se

7

Proti

19

Pečky
Pro

26

Zdrželo se

0

Proti

0

Pozn.:
SKDG Fortuna Radotín hraje na nově zbudovaném hřišti v Radotíně. Do soutěží
družstev se zapojí v 2010/2011. Hřiště je eternitové, vyrobené společností SV Golf.
Oddíl si dává za cíl rozšířit členskou základnu o nové členy. Oddíl je registrován jako
občanské sdružení na Ministerstvu vnitra a má splněny všechny formální náležitosti
vzniku.
MGC Skalky Nový Jičín: zástupce nepřítomen. Oddíl představil Vít Gerža - proběhl
zde v roce 2009 Open, zástupci jsou však nekontaktní, byť přihláška byla podána.
Stanovy nedodali.
MGC Dráčata Pečky - klub představil pan Zdeněk Šebesta. Občanské sdružení
vzniklo v roce 2007. Odkoupilo poškozené hřiště (14 drah). Následně byl získán
grant od města Pečky, zkompletováno hřiště (eternitové). Pečecké hřiště využívá
veřejnost, včetně základních škol. Dvakrát týdně zástupci oddílu trénují děti. Mají již
nové tváře, které se budou v letošní sezoně zúčastňovat turnajů. Intenzivně se snaží
o propagaci. Od roku 2011 chtějí požádat o přidělení turnajů.

Mandátová komise upravila počty hlasů - z 42 možných klubů je přítomných 28
(66,7%), padesátiprocentní kvórum reprezentuje 15 hlasů, 2/3 kvórum pak 19 hlasů.
7. Kontrola Usnesení Konference 2009
Radek Doležel přednesl Kontrolu Usnesení Konference 2009.

Návrh usnesení:
Konference bere na vědomí Kontrolu Usnesení Konference 2009.
8. Zpráva o hospodaření v roce 2009
Radek Doležel přednesl Zprávu o hospodaření v roce 2009.
Návrh usnesení:
Konference bere na vědomí Zprávu o hospodaření v roce 2009.

Pozn.:
Proběhla diskuze ohledně dotací ze Sazky. Radek Doležel objasnil stávající stav.
Richard Fischer vznesl dotaz na to, komu ČMGS dluží dluh vzniklý ze schodku
rozpočtu 2009 - bude projednáno v bodu Návrh rozpočtu 2010. Dále R. Fischer
vznesl dotaz na podmínky provozu webu a některé náležitosti smlouvy.
9. Zpráva o činnosti registrace, přestupy, hostování 2009
Návrh usnesení:
Konference bere na vědomí zprávu o činnosti registrace, přestupy, hostování a
zprávu o účasti mládeže.
Konference souhlasí s tím, aby prezidium dotáhlo do konce vytvoření amatérského
žebříčku s účinností žebříčku od 2010.
Pro
25
Zdrželo se
2
Proti
0
Konference přijala upravený návrh pro nové vybírání poplatků.
Pro
18
Zdrželo se
5
Proti

5

Pozn.:
i) V. Gerža přednesl Zprávu o činnosti registrace, přestupů a hostování 2009.
Proběhla diskuze o počtech aktivních hráčů a registracích a počtech registrovaných
v oddílech a počtech hráčů registrovaných u ČMGS.
ii) R. Doležel přednesl zprávu o účasti mládeži na turnajích.

iii) V. Gerža prezentoval návrh na vytvoření amatérského žebříčku jakožto splnění
úkolu daný prezidiu Konferencí v roce 2009. Zamýšlí se registrace online na webu,
kde budou mít hráči neregistrovaní v ČMGS ("amatéři") svůj žebříček. Po těchto
hráčích by nebylo požadováno jako identifikační údaj rodné číslo, tedy je nebude
možné uvádět v přehledech aktivních hráčů ČMGS pro ČSTV. Hráči by byli
hodnoceni buď podle pořadí nebo podle výkonu. Kategorie by byly pouze dvě, a to
muži a ženy. Záměrem vytvoření tohoto žebříčku je potenciální rozšíření členské
základny a zpopularizování závodního minigolfu u veřejnosti. Vytvoření a správa
žebříčku nebude znamenat žádné vynaložení dodatečných finančních prostředků ze
strany ČMGS (související úkony budou v kompetenci a zodpovědnosti registračního
pracovníka).
K tomuto bodu proběhla diskuze s různými návrhy, které prezidium bere na vědomí a
zpracuje (např. oslovit zástupce hřišť, kde není oddíl; využít spolku sdružující
amatérské sportovce - www.worldsportclub.com; převažuje názor, aby se hodnotilo
dle pořadí ne dle výkonu; vytvořit co nejjednodušší pravidla účasti v žebříčku;
obecně návrh všeobecně kvitován s povděkem).
iv) Návrh R. Doležela: vybírat členské poplatky tak, že se budou platit dopředu na
běžný rok podle počtu aktivních hráčů loňského roku. Nebude se tedy platit za
registrační známky, ale bude se platit za skutečnou účast. Úmyslem ČMGS k
zavedení tohoto systému je snížení administrativní náročnosti vybírání poplatků.
Finanční efekt pro svaz oproti novému systému může být vždy pouze stejný či horší,
protože nebude ze strany oddílů docházet k nakupování známek, které nakonec
propadnou.
Ve světle probíhající bouřlivé diskuze František Nečekal st. navrhnul hlasovat o tom,
zda tento návrh vůbec dále diskutovat.
Pro
17
Zdrželo se
Návrh schválen, diskuze bude probíhat dále.

0

Proti

10

Proběhla bouřlivá a dlouhá diskuze nad výhodami a nevýhodami nového systému.
Martin Ječný vznesl dotaz, co je administrativní výhodou tohoto systému. Míra Steklý
neúspěšně nadhodil myšlenku jednoho stejného paušálního poplatku klubů za účast
jednotlivců v turnajích (např. 5 000 Kč za oddíl). Milan Ječný vznesl dotaz, zda
nebude problém s cash flow a zda se budou či nebudou vracet zpětně poplatky,
pokud dojde meziročně ke snížení počtu aktivních hráčů v oddíle - V. Gerža: nebude;
zároveň nebudou vyžadovány po oddílu dodatečné poplatky, pokud dojde meziročně
k navýšení počtu hráčů.
10. Zpráva STK 2009

Jan Metyš přednesl zprávu STK 2009, zprávu komise rozhodčích, antidopingové
komise a plán činnosti komise STK na rok 2010.
Návrh usnesení:
Konference bere na vědomí zprávu STK 2009, zprávu komise rozhodčích,
antidopingové komise a plán činnosti komise STK na rok 2010.
11. Zpráva KRK za rok 2009
František Nečekal st. přednesl Zprávu KRK za rok 2009 - ta byla již dříve předána
prezidentovi ČMGS, Radkovi Doleželovi.
Návrh usnesení:
Konference bere na vědomí zprávu KRK za rok 2009.
12. Schválení Termínové listiny 2010
Návrh usnesení:
Konference schválila předložený návrh termínové listiny 2010.
Pro
28
Zdrželo se
0
Proti

0

Pozn.:
Vít Gerža upozornil, že JT se bude konat na olomouckém hřišti na letním kině. Jiří
Bednář upozornil, aby bylo jasně určeno, které hřiště na MČR je "hřiště 1" a které
"hřiště 2". Jan Metyš: hřiště 1 je Bystřice pod Hostýnem, hřiště 2 je Holešov.
František Nečekal st. upozornil na pořádání NC a SEM v Chebu.
13. Doplňky SŘ pro rok 2010
Jan Metyš přednesl doplňky SŘ.
Návrh usnesení:
Konference schválila znění doplňků SŘ pro rok 2010.
Pro
28
Zdrželo se
0
14. Opravy SŘ pro rok 2010
Jan Metyš přednesl návrhy na změny SŘ.
Návrh usnesení:

Proti

0

Konference schválila upravené návrhy změn SŘ.
Konference ukládá prezidiu prověřit informaci o tom, že oddíl, který obdrží jakékoliv
finanční plnění za přestup, nemá dle podmínek některých krajů následně nárok na
získání jakékoliv dotace.

Pozn.
Jednalo se o následujících návrzích:
Návrh č. 1 - omezení počtu hráčů na Grand Prix.
Poznámky a protinávrhy:
Milan Ječný: tato změna je zaváděna zpětně, což je nespravedlivé - někteří hráči
počítali s tím, že už mají uhranou II. výkonnostní třídu,což by jim stačilo na účast na
GP v roce 2010 a poslední turnaje tím pádem vypouštěli. Proto navrhl, aby byla
možnost hráče, který má II. výkonnostní třídu (a nemá 380 bodů), podat žádost o
výjimku do 14 dnů před GP (s výjimkou GP Přerov, kde by byla lhůta týden).
Pro
9
Zdrželo se
11
Proti
7
návrh nebyl přijat
Jan Metyš navrhl, aby byla udělena na rok 2010 vždy jedna divoká karta na jedno
extraligové družstvo.
Pro
8
Zdrželo se
12
Proti
8
návrh nebyl přijat
Hlasování o původním návrhu STK na omezení účasti hráčů:
Pro
13
Zdrželo se
7
Proti
návrh nebyl přijat

8

Richard Fischer navrhl, aby platnost tohoto návrhu byla až od roku 2011:
Pro
19
Zdrželo se
7
Proti
návrh byl přijat

2

Návrh č. 2 - navýšení poplatků (registračních poplatků a vložného do soutěží
družstev a startovného na turnajích) a zvýšení odměn rozhodčím a zvýšení poplatků
za přestup a hostování.

Hlasování k jednotlivým bodům Návrhu č. 2, finanční náležitosti soutěží:
bod 2 - zvýšení registračního poplatku jednotlivce zvýšen na 100 Kč
Pro
25
Zdrželo se
0
Proti
Návrh byl přijat v původní podobě.

2

bod 3 - navýšení vložného do soutěže družstev - dle přiloženého návrhu
Pro
24
Zdrželo se
1
Proti
Návrh byl přijat v původní podobě.

2

bod 5 - startovné jednotlivců na turnajích
Návrh Milouše Kašpara, aby z vybraného startovného pořádající oddíl poskytl na
turnaji 1 buřt na hráče, jinak znění dle původního návrhu.
Pro
6
Zdrželo se
2
Proti
19
Návrh nebyl přijat.
Návrh Fr. Nečekala - zanechat startovné v původní výši.
Pro
3
Zdrželo se
6
Návrh nebyl přijat.

Proti

19

Návrh Luboše Dočkala na snížení startovného na Open 100 Kč dospělí, 50 Kč
mládež, jinak znění dle původního návrhu.
Pro
4
Zdrželo se
2
Proti
22
Návrh nebyl přijat.
Návrh Martina Ječného zvýšení na 200,- u dospělých na Open, jinak znění dle
původního návrhu.
Pro
4
Zdrželo se
7
Proti
17
Návrh nebyl přijat.
Návrh Richarda Fischera zvýšení na 350,- u dospělých na MČR, jinak znění dle
původního návrhu.
Pro
2
Zdrželo se
3
Proti
22
Návrh nebyl přijat.
Původní návrh STK
Pro
20
Návrh byl přijat.

Zdrželo se

bod 6 finanční nároky rozhodčích

1

Proti

5

Návrh Fr. Nečekala, aby rozhodčí (tzv. pomocní, druhý a třetí) vykonávali svou
činnost zadarmo na turnaji Open.
Pro
4
Zdrželo se
6
Proti
15
Návrh nebyl přijat.
Návrh v původním znění
Pro
18
Návrh byl přijat.

Zdrželo se

1

body 10 a 11 zvýšení poplatků za přestupy a hostování
Pro
21
Zdrželo se
7
Návrh byl přijat

Proti

9

Proti

0

15. Nová pravidla minigolfu
Jan Metyš přednesl nová pravidla minigolfu, která jsou překladem Mezinárodních
sportovních pravidel minigolfu. Byl ponechán i anglický text, aby byla možnost
porovnání s originálem pro rozhodčí a hráče. Český text má přednost před anglickým.
Návrh usnesení:
Konference schválila nová pravidla minigolfu doplněné o níže uvedené opravy.
Zároveň schválila přechodné ustanovení kde je uvedeno, že oddíly musí uvést dráhy
do souladu s pravidly ČMGS do 31. 12. 2010, vyjma hřišť vyrobených před rokem
2008. STK posoudí udělení trvalých výjimek. Bez ohledu na výše uvedené je třeba do
1. 4. 2010 na všech hřištích opravit hraniční linie a překládací linie v souladu s novými
pravidly ČMGS.

Pozn.:
Radek Šebela navrhnul, aby bylo zavedeno přechodné ustanovení, kde bude
uvedeno, že oddíly musí uvést dráhy do souladu s pravidly ČMGS do 31. 12. 2010,
vyjma hřišť vyrobených před rokem 2008. STK posoudí udělení trvalých výjimek
Pro
17
Zdrželo se
10
Proti
1
Návrh byl přijat.
Jan Metyš navrhnul, aby byl výše uvedený návrh doplnit o tento text: Bez ohledu na
výše uvedené je třeba do 1. 4. 2010 na všech hřištích opravit hraniční linie a
překládací linie v souladu s novými pravidly ČMGS.
Pro
26
Zdrželo se
0
Proti
0
Návrh byl přijat.

Jiří Bednář k bodu 9 pravidel miniaturgolfu - znění vypadá tak, že nelze překročit
dráhu při dohrávce. Dle Jana Metyše se za překročení nepovažuje zaujmutí postoje
obkročmo při dohrávce a následné opuštění dráhy na jakoukoliv stranu.
Jiří Bednář: je možno mít dvě obrácené dráhy na jednom hřišti? Dle Jana Metyše ne.
Jiří Bednář: špatný překlad u některých drah, kde je uvedeno "50 cm od začátku
dráhy", má být 50 cm od základního pole.
Jiří Bednář: jak se měří 40 cm vzdálenost základního pole od začátku dráhy na
blesku - V. Gerža: kolmice na přední mantinel.
Jiří Bednář k obecným pravidlům, bod 2.11: není uvedena minimální průměr důlku.
Jiří Bednář k obecným pravidlům, bod 2.15: je to myšleno tak, že nelze pořadatel
nemůže vyvrtávat dírky v základním poli? Dle STK může.
Jiří Bednář k obecným pravidlům, bod 4.1: špatný překlad - má být uvedeno
"minigolfové a golfové míče", ne jen "golfové míče".
Jiří Bednář k obecným pravidlům, bod 8.5 a 8.7: je možné dělat stíny? Není žádná
změna.
Připomínky vzaty na vědomí, změny budou provedeny do týdne.
Hlasování o navrhovaných změnách pravidel minigolfu doplněné o výše uvedené
opravy, které budou učiněny do 28. 3. 2010.
Pro
27
Zdrželo se
0
Proti
0
Návrh byl přijat

16. Návrh rozpočtu 2010
Radek Doležel přednesl návrh rozpočtu na rok 2010.
Návrh usnesení:
Konference schválila předložený návrh rozpočtu na rok 2010.
Pro
26
Zdrželo se
2
Proti
Návrh rozpočtu byl schválen.

0

Připomínky Milana Ječného:
- dotace na PMEZ - proč není považována za jistý příjem rozpočtu - jednání se
sponzorem na rok 2010 ještě neproběhla
- dluhy Tempo, Bystřice - do kdy budou splaceny - očekává se do konce dubna
- uvažovalo se o přesunutí složky JT do jiné složky juniorů? - jedná se o účelově
vázanou dotaci na mládež, v danou chvíli prezidium nevidí jinou lepší možnost
využití těchto financí
Martin Mlčoch
- když nebude sponzor extraligy, bude stále prioritou výdajů MES? Ano.
Martin Ječný
- peníze na JT je vynaložená na špatný účel - stálo by za to uvažovat na jinou
složku juniorů
Smlouva na extraligu - dlouhodobá nebo na jeden rok? Ústně na jeden rok + není
exkluzivita sponzora.
Martin Ječný
- jaký je stav jednání s provozovatelem webu? - domluveno, že prezidium v brzké
době domluví termín jednání. Smlouva je dlouhodobá, existuje 6měsíční výpovědní
lhůta.
17. Personální změny v prezidiu ČMGS
Radek Doležel konstatoval, že v loňském roce bylo svoleno 3členné prezidium s
právem kooptace 2 členů. Jeden odstoupil. Byli kooptování Petra Kouřilová a Jan
Metyš. Radek Doležel navrhuje doplnit o Tomáše Navrátila.
Návrh usnesení:
Konference schválila doplnit prezidium ČMGS o Tomáše Navrátila.
Pro
28
Zdrželo se
0
Proti
Návrh byl přijat.

0

Pozn.:
Radek Doležel prezentoval vize prezidia v tomto pořadí priorit: vyvést svaz z krizové
finanční situace, stabilizovat sestavu prezidia pro možnou tvorbu a plnění
dlouhodobých cílů, vytvořit metodiku pro kluby pro získávání finančních prostředků z
veřejných zdrojů, lépe komunikovat rozhodnutí prezidia s členskou základnou, a
lépe komunikovat výhody, které ČMGS dohodne a které je možno čerpat
jednotlivými kluby. U posledního bodu se např. jedná o možnost jakéhokoliv člena
ČMGS získat výraznou slevu u prodejce pohárů.

Fr. Nečekal st. připomenul, že je povinnost prezidia zasílat KRKu písemné zápisy ze
schůzí prezidia. Prezidium přislíbilo zasílání těchto zápisů.
18. Diskuse, různé
Zdeněk Rejhon - z technických důvodů nelze přesunout dráhy na Open Přerov tak,
jak bylo původně zamýšleno. Na GP Přerov již budou dráhy přesunuty tak, aby bylo
více místa kolem drah.
Dále dotaz na to, zda bude možno fasovat protokoly - ČMGS nemá finanční
prostředky na tisk protokolů, oddíly musí vyžít z dosavadních, popřípadě si je
vytisknout. Protokoly budou umístěny na web; jsou i přílohou SŘ.
Milouš Kašpar a Jirka Bednář - nespokojenost s vysokým počtem kategorií - je třeba
vyhodnocovat nejlepšího muže a ženu na Openech, někdy se stane, že ani nejsou
obsazeny plně některé kategorie. STK bere připomínky na vědomí.
František Nečekal st. - nespokojenost s úrovní cen na BT Oáza. Milan Ječný sdělil,
že některé ceny byly v ceně vyšší než je cena pohárů, obecně nicméně souhlasí s
připomínkou. Dotaz, zda se tímto zabývala STK. Dle J. Řeháka zvláštní řízení
neproběhlo, ale STK o tomto problému ví a zohlední zjištěné problémy v přidělování
turnajů v následujících letech.
Upozorněno na propadající licence v oblasti Čechy-západ - J. Řehák přislíbil na
nejbližších Openech sjednat nápravu po vzoru Ivana Doležela.
Radek Šebela - dotaz na akci Štěrboholy. Radek Doležel: ČMGS bylo osloveno na
pořádání akce v Obchodním centru Europark Praha-Štěrboholy. Prezidentem ČMGS
byl pověřen Martin Ječný sjednat podmínky. Jednání se zúčastnili nakonec Martin
Koča, Martin Ječný a Radek Doležel, smlouvy dohadoval a podepisoval Radek
Doležel. Delší a propracovanější jednání nebylo možné z důvodu krátkého časového
prostoru.
Upoutávky visely na na 15 bilboardech, prezentováno na 740 000 výtiscích novin
Europarku, Europark navštívilo 13 000 lidí jen na minigolf. Probíhaly rodinné turnaje
a na závěr exhibice zajištěná ČMGS.
ČMGS nestála akce ani korunu, přímý finanční přínos pro ČMGS nebyl. Došlo
nicméně k propagaci minigolfu a je navázána spolupráce s obchodním centrem do
budoucna; zástupci obchodního centra projevili výraznou spokojenost s touto akcí.
Radek Šebela - informace k webu. Web se provozuje 7 let, za celou dobu si Radek
není vědom větších technických obtíží. Web obhospodařuje velké množství dat a
funguje jako informační médium pro veřejnost. Richard Fischer a další prezentovali

své zkušenosti s obtížemi s přístupem na web minigolfport.cz. Richard Fischer
projevil názor, že cena za správu webu je vysoká a podmínky smlouvy nestandardně
nevýhodné pro ČMGS. Radek Šebela prezentoval, že web obsahuje fungující
redakční systém a smluvní podmínky jsou spíše výhodnější pro ČMGS.
Martin Ječný vznesl připomínku ,že by bylo výhodnější, kdyby byl zakoupen balík
webu na klíč a dále si dokupovat služby a neplatit paušální poplatky - za celou dobu
už bylo zaplaceno na poplatcích spousta peněz.
Jak bylo uvedeno v bodu č. 16, Návrh rozpočtu 2010, Prezidium iniciuje jednání s
poskytovatelem webových služeb.

19. Usnesení z konference viz jednotlivé body
Návrh usnesení konference:
Pro
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Přílohy:
1) Kontrola usnesení konference 2009
2) Zpráva o hospodaření v roce 2009
3) Zpráva o činnosti registrace, přestupů a hostování 2009
4) Zpráva o účasti mládeži na turnajích
5) Zpráva STK 2009
6) Zpráva komise rozhodčích
7) Zpráva antidopingové komise
8) Plán činnosti komise STK na rok 2010
9) Návrh změn SŘ
10) Doplňky SŘ pro rok 2010
11) Zpráva KRK za rok 2009
12) Návrh rozpočtu 2010
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