Zpráva Prezidia ČMGS za období roku 2011
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1) Finance
a) stav financí
-

-

V prvních dnech funkčního období bylo na základě předaných materiálů zjištěno, že skutečný
stav financí neodpovídá zprávě podané na konferenci. Na základě této skutečnosti byla
vypracována analýza aktuální finanční situace, která byla zaslána zástupcům klubů. Na tuto
zprávu reagovalo pouze 5 klubů.
Prezidium rozhodlo řešit finanční situaci plánem, který zajistí likvidaci dluhů v horizontu
přibližně 4 let. Z krátkodobého hlediska se jedná o tyto kroky:
o zrušit výběrové řízení na provozovatele webu, nahradit provozování oficiálních
stránek ČMGS přes Webnode a snížit tak náklady na provoz webu
o zrušit účast na Nation Cup 2011, mimo případy, kdy si hráči budou hradit celý výjezd
o zjistit u WMF, zda je možnost bez sankcí zaplatit startovné na mezinárodní akce v
pozdějším termínu v závislosti na finanční situaci svazu
o snížit dotaci na MČR, PČ a PM
o snížit náklady na schůzi STK
o snížit náklady na Konferenci
o projednat zrušení dlužné částky za dřívější ukončení spolupráce s firmou it2b

Kromě bodu posledního byly všechny výše uvedené body úspěšně splněny. Společnost it2b s.r.o. na
jednání nebyla ochotna snížit dlužnou částky, dohodlo se tedy uhrazení celé částky ve 12
rovnoměrných měsíčních splátkách počínaje červencem 2011. Splátky probíhají přesně
v domluvených termínech.Mimo výše uvedené body se podařilo se zpětnou platností zrušit
administrativní poplatek za úvěr od ČSTV.
-

V závislosti na nulové příjmy od Sazky byla až do odvolání zrušena tzv. míčová podpora s tím,
že míče 3D /získané z reklamy na extraligu s firmou 3D/ budou s výraznou slevou nabídnuty
klubům tak, aby bylo možno zajistit finanční příspěvek na EC 2011 v plánované výši

-

-

Byla úspěšně vedena jednání ohledně obnovení úvěru od ČSTV ve výši 300 000 Kč (splatnost
červen 2012).
Podařilo se získat finanční prostředky z certifikace zejména nových sportovních minigolfových
hřišť.
Díky provedení výše uvedených kroků se podařilo vygenerovat částku ve výši 100.000,- Kč
jako finanční podporu na výjezdy juniorské, dospělé a seniorské reprezentace na ME /resp.
MS/, která byla rozdělena takto:
o junioři 30 000,- Kč
o senioři 20 000,- Kč
o dospělí 50.000,- Kč
Byla přijata dotace od MŠMT ve výši 345.000 Kč.
Na základě aktuální finanční situace a s výhledem do příštího období bylo možné rozhodnout
o zrušení kontokorentní úvěr u České spořitelny a.s. Smlouva byla ukončena dne 16. 9. 2011.

Byl prověřen stav majetku ČMGS s následujícím výsledkem:
- V účetní evidenci ČMGS je část minigolfového hřiště 7 drah – typ miniaturgolf /již odepsané/.
Jedná se část hřiště, které v současné době stojí v minigolfovém areálu MGC Polička Je nutno
dohledat dokumenty týkající se umístění hřiště v Poličce a vyřadit tento majetek z účetní
evidence.
- V účetní evidenci je thermokufr, který je využíván juniorskou reprezentací a je v péči Radka
Doležela. Tento majetek se ještě odepisuje.
- Jednorázově byly zařazeny do nákladů testry na alkohol /2 ks/, v současné době se o ně stará
předseda STK.
- Přímo přes ČSTV /mimo ČMGS/ bylo pořízena část minigolfového hřiště 9 drah – typ
miniaturgolf, které je postaveno v Ústí n/L. Dle podmínek dotace nesmí být hřiště do
15.5.2013 vyřazeno z evidence.
- Byl vyřazen z účetní evidence nepotřebný a fyzicky zastaralý majetek ČMGS, který se
pravděpodobně zapomněl v minulých letech vyřadit /TURBO REDAP (1992), elektrický psací
stroj (1993) a PC MONSSON (1997)/ - tento majetek nebyl fyzicky součástí předání po
konferenci.
- Další majetek ČMGS nevlastní.
Detailní informace o hospodaření ČMGS lze nalézt v tabulkách, které jsou rozesílány jako příloha
tohoto dokumentu.

b) dotace, nová dotační politika
V souvislosti s financováním sportu v ČR, vznikly nové podmínky pro žádosti o dotace na sportovní
činnost. Prezidium umístilo na oficiální stránky ČMGS podmínky získání státní podpory pro rok 2012
v 5 programech. Zásadní změny jsou následující:
-

požadavky na finanční podporu od MŠMT předkládají kluby prostřednictvím celostátních
svazů a ty přímo nebo prostřednictvím servisních organizací /např. ČSTV/ přímo na MŠMT
požadavky celostátních svazů se předkládají přímo nebo prostřednictvím servisních
organizací přímo na MŠMT
žadatel o finanční podporu musí vést podvojné účetnictví (a to i klub, který žádá
prostřednictvím celostátního svazu

Kluby se zájmem o dotaci byly požádány o zaslání vyplněných žádostí na ČMGS. Zpracován a
předložen byl však požadavek jediného klubu – MGC Olomouc.
V řádném termínu byly podány žádosti o veškeré dotace, o které bylo za ČMGS možné požádat na
MŠMT.
Na MF byla v termínu odevzdána informace o vyúčtování dotace na rok 2011.

c) sponzoři
-

-

-

-

Prezidium rozhodlo nadále pokračovat ve spolupráci s firmou 3D jako sponzorem extraligy.
Prezidium ČMGS schválilo zvýhodněnou nabídku odběru 84 ks minigolfových míčů 3D pro
kluby ČMGS /200,- Kč/míč/. Míče jsou dílčím plněním společnosti 3D za reklamu na extralize
družstev. Klíčem počtu míčů pro jednotlivé kluby je účast juniorů na turnajích ČMGS. Většina
klubů využila této nabídky a bylo odebráno celkem 68 míčů.
Prezidium ČMGS schválilo /v souvislosti s realizací reklamy 3D extraliga/ podporu v rozsahu 2
míče 3D pro kluby pořádající extraligu a celostátní turnaje mládeže (1. - 5. kolo extraliga
2010/2011 a JT 2011) a pro klub pořádající MČR 2011 v rozsahu 4 míče 3D. Celkem bylo
nárokováno a předáno klubům 14 míčů. Zbývajících 18 míčů je na skladě ČMGS a bude
použito pro potřeby ČMGS v roce 2012.
ČMGS uzavřel se společností ESMAX s.r.o. smlouvu o reklamě na tréninkové reprezentační
dresy pro MS ve Stockholmu ve výši 20 000,- Kč. Bylo rozhodnuto, že o tuto částku bude
navýšen příspěvek na reprezentaci dospělých /MS 2011/.
ČMGS byly poskytnuty sponzorské dary určené na organizování sportovní činnosti v
souvislosti s účastí na ME a MS v roce 2011.
Pro potenciální sponzory MČR v Rakovníku byly vytvořeny variantní nabídky (balíčky). Bylo
uskutečněno několik jednání, bohužel bez úspěchu na získání místního sponzora.

2) Elektronická média
-

-

-

V návaznosti na informace o skutečném stavu financí byl spojen i vývoj jednání ohledně nové
smlouvy s poskytovatelem webových služeb. V dané chvíli nebylo v možnostech ČMGS
uzavřít jakoukoliv novou smlouvu s poskytovatelem webových služeb.
Oficiální webové stránky jako informační medium ČMGS běží pod webovým řešením
webnode.cz.
ČMGS se stal vlastníkem domény „cmgs.cz“ a „minigolf-sport.cz“.
S firmou It2b byl dohodnut webhosting na doméně „cmgs.cz“. Byla obnovena možnost využít
prostoru na této doméně pro stránky členů ČMGS a nabídnuta tato možnost prostřednictvím
webu ČMGS. Celkové roční náklady na tuto činnost do 5.000,- Kč /úspora 67.000,- Kč/rok/
Bylo projednáno předání dat v návaznosti na platební kalendář pro it2b s.r.o. Data zatím
ČMGS nebyla předána.
Oficiální webové stránky ČMGS byly naplněny základními informacemi.
Byly zřízeny oficiální fanouškovské stránky ČMGS na Facebooku.

-

-

ČMGS zajistilo zrušení neoprávněného používání jména Český minigolfový svaz na jedné
z facebookových stránek.
Proběhla úprava záznamů v katalozích webů (např. seznam.cz, centrum.cz, atp.), kde byly
některé záznamy velmi zastaralé.
S cílem vytvořit další reklamní nabídku pro potenciální sponzory ČMGS a zvýšit hodnotu
certifikátů na sportovní minigolfová hřiště byly zahájeny práce na katalogu minigolfových
hřišť – kamnaminigolf.cz
Byla podepsána smlouva s Národní knihovnou ČR o archivaci webových stránek ČMGS.

3) ČSTV
-

-

Prezidium rozhodlo, že je potřeba účastnit se aktivně jednání ČSTV s cílem dosáhnout co
nejvyšších dotací pro ČMGS.
ČMGS se připojil k neformální iniciativě sportovních svazů – Sport 2011. S tím bylo spojeno i
připojení se k dalším souvisejícím aktivitám jako byla Výzva českých sportovců poslancům
Parlamentu ČR.
Prezident ČMGS se zúčastnil 3 valných hromad ČSTV, několika schůzek sekretářů ČSTV a
schůzek iniciativy Sport 2011.
ČSTV po ztrátě Sazky prochází zásadní proměnou. Z ČSTV se v nejbližším období nedají
očekávat významnější (pokud vůbec nějaké) finanční příspěvky na činnost sportovních svazů.
Do čela ČSTV byl na mimořádné VH zvolen předseda basketbalové federace, Miroslav Jansta,
který se výrazně angažoval i v iniciativě Sport 2011.

4) certifikace
-

-

-

Z pozice předsedy certifikační komise odstoupil Martin Žaloudek.
V současné době není nikdo z prezidiem oslovených osob ochoten pracovat jako šéf
certifikační komise, proto prezidium rozhodlo do doby vytvoření této komise zajistit úkoly
prostřednictvím prezidia.
Prezidium ČMGS jako odvolací orgán pro oblast certifikace hřišť převzalo do doby
personálního obsazení certifikační komise její práci.
Prezidium obdrželo návrhy na změny certifikačních pravidel. Tyto návrhy doposud nebyly
zpracovány zejména z toho důvodu, že by bylo vhodné, aby pozice v Certifikační komisi byly
naplněny a návrhy zpracovala nově složené Certifikační komise personálně oddělená od
prezidia.
Byly zajištěny nejnutnější kroky pro pokračování procesu certifikace hřišť tak, aby nenaplnění
pozic v Certifikační komisi neohrozilo pořádání soutěží.
Byly zajištěny nezbytné kroky pro vystavování certifikátů pro nově postavená hřiště.
Byly vybrány poplatky za prodloužení platnosti certifikátů hřišť.
Ve spolupráci s STK byla uložena kontrola stávajících minigolfových hřišť tak, aby odpovídaly
podmínkám certifikace WMF.
Byly provedeny inspekční cesty a certifikát WMF pro sportovní minigolfová hřiště tak
obdržela tato hřiště:
o Karviná (výrobce SV Golf)

Olomouc City (montáž MGC Olomouc, použité díly SV Golf)
Plzeň přehrada (výrobce WGW) – certifikát udělen s výhradami
Praha – TESCO Eden (výrobce SV Golf)
Praha – Radotín (hřiště přemístěno z hřiště Dian Praha) – s WMF se jedná o výši
souvisejícího poplatku
o Všeradice (výrobce SV Golf)
o Praha – koupaliště Petynka (výrobce WGW)
o Štramberk – koupaliště Libotín (výrobce SV GOLF)
Ke všem novým hřištím je tvořena podrobná dokumentace s popisem drah, použitých
materiálů a dalších informací o hřišti, jakož i o případných nedostatcích včetně
fotodokumentace. Tyto dokumenty jsou uloženy v elektronickém archivu ČMGS a jsou na
vyžádání k dispozici kterémukoliv členu ČMGS. Do obsazení funkcí Certifikační komise je
možno požádat o nahlédnutí do dokumentů prezidium ČMGS.
Finanční efekt z procesu certifikace v roce 2011 byl následující:
o příjmy z certifikace hřišť – členové ČMGS: 32 000 Kč
o příjmy z certifikace hřišť – nová hřiště: 84 150 Kč
o výdaje související s certifikací: 15 371,05
o další očekávané výdaje s certifikací ve výši cca 50000,- Kč v roce 2012 souvisí
s platbou za nově certifikovaná hřiště v roce 2011, kterou WMF vystavuje s ročním
zpožděním
Veškeré požadavky kladené WMF na ČMGS byly odeslány na WMF s cílem minimalizovat
náklady ČMGS na certifikaci. V této chvíli očekáváme odpověď od WMF. Po této odpovědi a
realizaci kontrol jednotlivých hřišť se konečně dostaneme na „bod 0“, kdy veškerá hřiště v ČR
budou mít zaplaceny příslušné poplatky a nebudou disproporce v kvalitě jednotlivých hřišť
z toho důvodu, že by některé hřiště kontrolou prošlo a některé ne.
o
o
o
o

-

-

-

5) ostatní
-

-

Byl zajištěn překlad směrnice 2.11. Rulebook WMF týkající se schodků rozpočtů národních
svazů tak, aby směrnice mohla být implementována do české minigolfové legislativy.
WMF bylo požádáno o pořadatelství MS seniorů 2014 v Chebu.
Byla projednána informace o nepřesném zaregistrování některých svazových údajů /adresa,
název/. Na konferenci bude připraven návrh na nápravu těchto nepřesností.
Byl prozkoumán stav členské základny ČMGS. Prezidium schválilo zrušení členství 13 klubům
/členům/, kteří od roku 2009 opakovaně neplní své povinnosti dle schválených stanov ČMGS.
Jedná se o tyto kluby: ANH PRAHA, DIAN VIKTORIE PRAHA 8, GC POHODA PODZÁMČÍ KOZEL,
GMC PRACHATICE, GOLF CLUB HULÍN, GSC NOVĚ MĚSTO N/M, KGB VŠB-TU OSTRAVA, KMG
VYŠKOV, MGC S-CENTRUM DĚČÍN, MGC VSETÍN, SK OLŠAVA o,s, UHERSKÝ BROD, SQA
LIBEREC a TAURUS PROSTĚJOV.
Byly projednány přihlášky 2 nových klubů /MGC Horka n/M a MGC Haná do ČMGS/
o Kluby nebyly přijaty do ČMGS z důvodu nesplnění podmínek určených Stanovami
ČMGS, kde je uvedeno, že členem ČMGS se může stát pouze sportovní spolek, který
provozuje sportovní minigolf, jak pro vlastní členstvo, tak i pro neorganizovanou
veřejnost.

-

-

-

-

-

V souvislosti se stavem členské základny prezidium vzalo na vědomí nezaplacení členských
příspěvků za rok 2010 a 2011 u klubů: KGB KOJETÍN, MGK SPARTAK PŘÍBRAM, MGT PLUPO
VRATIMOV. Jelikož tyto kluby nezaplatily příspěvky do konce roku 2011, bylo schváleno
zrušení členství těmto klubům v roce 2012
Prezidium schválilo na základě písemně předložené žádosti přijetí nového člena do ČMGS –
klubu Miniatur golf České údolí Plzeň 3, se sídlem Šimerova 4, 301 00 Plzeň, předseda klubu
Miroslav Hubinger.
S účinností od 1.1.2012 byl přijat do ČMGS individuální člen Doc. Ing. Milan Hrdý, Ph.D.
Prezidium dle stanov článek III. bod 3. dále rozhodlo o výši ročního poplatku pro individuální
členy. Pro první rok individuálního členství v ČMGS bude poplatek činit 100,- Kč a na další
roky bude poplatek činit 3 000,- Kč. Tento poplatek bude platit i pro všechny další
potencionální individuální členy do doby než prezidium rozhodne jinak.
Prezidium řešilo stížnost Pavla Kudyna (ředitele turnaje Přebor Čech v Pelhřimově) na
chování Františka Nečekala st. Dále projednalo vyjádření Františka Nečekala, který si naopak
stěžoval na nedostatečnou pořadatelskou službu při tomto turnaji. Jelikož nikdo z prezidia na
uvedeném turnaji nebyl osobně přítomen, konzultovalo prezidium vzniklou situaci s přímými
účastníky turnaje. Dle jejich vyjádření a zprávy vrchního rozhodčího jsme dospěli k
následujícímu závěru:
o Prezidium neshledalo žádná pochybení v jednání Fr. Nečekal st.
o Zároveň také neshledalo žádná závažná pochybení v pořadatelské službě MGC
Dragon Pelhřimov, která by byla v nesouladu se SŘ.
o K návrhu p. Kudyna odvolat p. Nečekala z pozice předsedy KRK bylo sděleno, že dle
stanov ČMGS k takovému kroku nemá prezidium kompetence. KRK je volena
konferencí, jakožto nevyšším orgánem svazu a tedy jen konference ji může odvolat.
Při přebírání agendy novým prezidiem bylo zjištěno, že některé důležité dokumenty jsou jen
těžko dohledatelné, popř. naprosto nedohledatelné (např. rozhodnutí prezidií, historicky
schválené rozpočty, atp.). Bylo proto rozhodnuto o založení elektronického archivu
dokumentů s omezeným přístupem. Vytvořením a správou není rozpočet ČMGS zatížen
žádnými finančními náklady.

Tomáš Navrátil
prezident ČMGS

