
Zápisy z jednání prezidia 
24.11.2015 - Olomouc 

12.12.2015 - Rakovník 

Přítomní : Tomáš Navrátil (TN), Aleš Vítek (AV), Vít Gerža (VG), Martin Ječný (MJ), 

Michal Šlapák (MŠ) 

Úkoly z konference: 

1/K/2015  Konference zavazuje prezidium k úpravě stanov v souladu s NOZ tak, aby byl předložen 

ke schválení na konferenci 2016 

Kontrola úkolů prezidia ČMGS: 

  1/P/2011 Aktivní účast na jednání ČUS (dříve ČSTV) 

Úkol: TN  T: trvá 

 TN se zúčastňuje schůzí ČUS a souvisejících iniciativ a sleduje aktuální vývoj 

18/P/2014 Připravit podmínky pro vznik TMK ČMGS 

Úkol: TN, MJ T: trvá 

 informace o průběhu ke vzniku TMK níže 

Prezidium ČMGS na svém jednání do 12.12.2015 uložilo tyto úkoly: 

12/P/2015 Podat žádosti o dotace pro rok 2016 u MŠMT 

Úkol: AV, TN T: dle MŠMT splněno 

13/P/2015 Zajistit dohodnuté plnění reklamy 3D 

Úkol: AV T: 31.12.2015   splněno 

14/P/2015 Zajistit podklady a poslat žádosti o certifikaci hřišť (Chomutov, Pečky) 

Úkol: AV, VG T: 31.12.2015 

15/P/2015 Zajistit výběr vložného do soutěže družstev pro sezónu 2015/2016 

Úkol: AV T: 31.12.2015   splněno 

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: 31.12.2016 

17/P/2015 Přihlásit na WMF mezinárodní turnaje pro rok 2016 

Úkol: MŠ T: 31.12.2015 

18/P/2015 Zajistit využití finančních prostředků z ČOV dle stanovených kritérií 

Úkol: AV, TN  T: průběžně    

19/P/2015 Zajistit vyplacení příspěvku na startovné 2015 pro žáky a juniory 

Úkol: AV T: 20.12.2015  

20/P/2015 Nahlášení mezinárodních přestupů na WMF 

Úkol: MŠ T: 31.12.2015 



Prezidium do 12.12.2015 projednalo a schválilo tyto návrhy 

  Prezidium ČMGS odsouhlasilo na návrh Aleše Vítka příspěvek na startovné pro kluby ve výší 

60% skutečně zaplaceného startovného v roce 2015 pro žáky a juniory. 

  V návaznosti na úspěšné medailové vystoupení reprezentačních družstev a v návaznosti na dodatečnou 

dotaci ve výši 500.000,- Kč prezidium rozhodlo o navýšení příspěvku pro reprezentaci dospělých 

a juniorů do výše max. 62.100,- Kč. Toto navýšení bude výhradně krýt nezbytné náklady spojené 

s dopravou a ubytováním, je odsouhlaseno v rámci očekávaného kladného výsledku hospodaření ČMGS 

za rok 2015 a je v souladu s odsouhlaseným rozpočtem na rok 2015.  

Prezidium do 12.12.2015 vzalo na vědomí:  

Finance do 12.12.2015: 

 K 12.12.2015 byla provedena kontrola stavu úhrady členských příspěvků za rok 2015 a minulá léta a bylo 

zjištěno, že níže uvedené kluby dluží tyto částky: 

                                                                    za rok 2015 

MGC POLIČKA (klub zanikl)  300,- Kč 

SK OÁZA PRAHA  700,- Kč 

TJ UNEX UNIČOV  600,- Kč 

    

Příspěvky je možno zaplatit v hotovosti nebo poukázat na účet ČMGS. 

 

 K 12.12.2015 byla provedena kontrola zaplacení certifikačních poplatků. Poplatky nemá zaplacen klub 

SK OÁZA (čeká se na vyřešení otázky další existence hřiště), certifikát má platný do 31.12.2016. Ostatní 

členové mají platnou certifikaci s tím, že v roce 2015 končí certifikace hřišť SK DG Chomutov, SK DG 

Jesenice a MGC Dráčata Pečky. Prodloužení certifikace zaplatil MGC Dráčata Pečky. ČMGS bude 

prodlužovat na základě šetření STK certifikát pro hřiště SK DG Chomutov a MGC Dráčata Pečky. 

Poplatek je možno zaplatit v hotovosti nebo poukázat na účet ČMGS. 

 Dne 23.10.2015 obdržel ČMGS z prostředků ČOV částku 57.000,- Kč pro zajištění sportovní činnost 

mládeže do juniorského věku.  

 Na základě informací z ČUS a MŠMT nebyla přidělena ČMGS dotace na uspořádání MEJ 2015. 

 V návaznosti  na aktivní jednání na ČUS bude schválena 15.12.2015 pro ČMGS dodatečně dotace ve výši 

500.000,- Kč. V termínu do 18.12.2015 je třeba předložit podepsanou smlouvu včetně příloh na ČUS. 

Účelové čerpání této dotace je shodné s účelovým čerpáním programu V. Zúčtovací období je od 1.1.2015 

do 30.6.2016, vyúčtování dotace do 30.9.2016. 

 V návaznosti na předchozí informaci o získání dodatečné dotace je předběžně zřejmé, že ČMGS nebude 

v rámci financování roku 2015 v záporných číslech.  

 V řádném termínu byly podány žádosti o přidělení dotací z MŠMT na rok 2016. 

 Tomáš Navrátil se zúčastnil semináře Českého olympijského výboru týkajícího se získávání evropských 

dotací v oblasti sportu v ČR. V danou chvíli je ze všech možných evropských dotací nejvíce reálné čerpat 

z programu „Erasmus+ Sport“. I zde je však aktuálně úspěšnost žadatelů přibližně 15%, zatím jediným 

úspěšným českým žadatelem byl svaz horolezců. Získávání těchto zdrojů je náročné, byť ne zcela 

nemožné. Vše je dobré konzultovat s příslušnými zástupci ČOV či jiných zkušených organizací. Bližší 

informace k evropským dotacím v podobě brožur a prezentací je možno získat u prezidenta ČMGS, 

Tomáše Navrátila. 

 

STK do 12.12.2015: 

 Dne 28.11.2015 proběhla schůze STK. Řešila se pravidla pro certifikace hřišť Adventure golfu, herních 

pravidel Adventure golfu  a změn v Soutěžním řádu.   



Reprezentace do 12.12.2015: 

 Prezidium děkuje za odvedenou práci vedoucímu reprezentace Milanu Lipmannovi, který dokázal přivézt 

3 zlaté medaile z ME juniorů v Ostravě a postaral se tak o historické úspěchy českého minigolfu. Milan 

Lipmann bohužel rezignoval na post vedoucího juniorské reprezentace, což již na počátku roku avizoval. 

Prezidium nyní hledá nového vedoucího juniorské reprezentace. 

  

Trenérsko metodická komise 

Adventure golf 

Ostatní do 12.12.2015: 

 Prezidium stanovilo termín konference ČMGS 2016 na 12.03.2016 

 Dne 20. listopadu 2015 proběhlo setkání členů Slovenského zväzu dráhového golfu s Tomášem 

Navrátilem. V rámci tohoto setkání byl také proveden konferenční hovor s viceprezidentem ČMGS, 

Alešem Vítkem. Zástupci SZDG prezentovali svou vůli posunout slovenský minigolf na lepší úroveň 

navzdory aktuální nelehké situaci. Financování sportu na Slovensku je u malých svazů ještě podstatně 

horší než v ČR, na státní peníze není takřka možné dosáhnout. Byly tak zástupci ČMGS prezentovány 

všechny možné další zdroje financování pro další inspiraci. Byly také sděleny veškeré zkušenosti z oblasti 

financování minigolfu ze státního rozpočtu a obecních rozpočtů v ČR. Zástupci SZDG projevili respekt 

k aktuálním dosaženým sportovním úspěchům českého minigolfu a stabilitě financování českého svazu. 

Slovenským funkcionářům byla projevena maximální možná podpora v jejich konání a vyjádřeno uznání 

v aktivitě a vůli s nelehkou aktuální situací se vypořádat. 

 Dne 23. října 2015 se Tomáš Navrátil zúčastnil výjezdního setkání „malých“ sportovních svazů, které jsou 

sdruženy v neformálním hnutí Sport 2013. Tyto sportovní svazy spojuje zejména to, že nejsou MŠMT 

považovány za sporty v tzv. TOP 80, a jejich financování je tak každý rok řešeno nesystémově – v zásadě 

každý rok bojují o přidělení finančních prostředků, aniž by bylo vůbec odhadnutelné, na jakou výši by 

bylo možné dosáhnout. Schůzky této skupiny průběžně probíhají během různých schůzí ČUS (valné 

hromady, porady sekretářů, porady předsedů svazů), poprvé však došlo k oficiálnějšímu setkání, aby bylo 

možné probrat veškeré problémy týkající se těchto svazů a pobavit se o dalším fungování skupiny. 

Konkrétně se kromě minigolfu zúčastnili zástupci amerického fotbalu, biliardu, cheerleadingu, korfbalu, 

lakrosu, muaythai, národní házené, pétanque a vodního motorismu. Dalšími členy tohoto uskupení, kteří se 

setkání nezúčastnili, jsou akrobatický rock and roll, jóga, kulturistika a fitness, kuše, metaná a psí spřežení   

Stručné shrnutí jednání: 

1) Shrnutí působení skupiny, konstatování postupného prosazování cílů v podobě nárůstu objemu 

prostředků (nárůst 2010-2015 o 200 %, 2013-2015 o 25 %, 2014-2015 o 15 %), upevňování pozice, 

výraznější vnímání našich potřeb relevantními představiteli zejména ČUS, sdílení informací o fungování 

jednotlivých svazů, snaha vzájemně si pomáhat, prosazení zástupce do VV ČUS. Stále však v některých 

případech (např. národní házená) pokulhává srovnání objemu prostředků s obdobím před pádem Sazky. 

Do budoucna je potřeba stále postupovat ve smyslu maximalizace finančních toků ve prospěch celé 

skupiny i diferencovaně dle specifické situace jednotlivých členů. 

2) Zdůrazněn termín pro podání žádostí o dotace MŠMT, kromě programu V Činnost sportovních svazů 

(NUTOST) je doporučeno požádat v programu I Sportovní reprezentace ČR (včetně dodávání výsledků 

národních týmů vždy do 30 dnů od konání akce), dále případně v programu II Sportovně talentovaná 

mládež a program VI Významné sportovní akce, pokud v roce 2016 jsou pořádány akce typu ME a MS 

na území ČR. 

3) Připomenutí nového programu VIII Organizace sportu ve sportovních klubech a tělovýchovných 

jednotách. 

4) Připomenutí termínu pro vyúčtování dotací 2015 – 31. 1. 2016. 



5) Informace o úspěšném jednání o dalších prostředcích pro skupinu ve výši 1.5-2 miliony. Primárně by 

došlo k transferu ve prospěch svazů skupiny, které z různých důvodů byly dosud kráceny – cheerleading, 

kulturistika a fitness, psí spřežení, minigolf a vodní motorismus.  

6) Bylo konstatováno, že je zájem podpořit předsedu amerického fotbalu – Filipa Hobzu – do VV ČUS 

pro další období ve volbách v rámci VH ČUS (30. 1. 2016), stejně tak byli diskutování možní kandidáti, 

v jejichž sféře vlivu je počítáno s naší podporou do budoucna. Rovněž je ke zvážení možná snaha 

o prosazení další osoby z této skupiny ať do VV nebo do revizní komise.  

7) Byla diskutována institucionalizace skupiny, většina projevila zájem (vyšší míra organizovanosti, 

vynutitelnosti vzájemné odpovědnosti, možnost synergických efektů zejména v oblasti dotací EU, 

marketingu a spolupráce s médii), je potřeba vše řádně připravit, více rozpracovat navazující problematiku 

(zejména obsahové vymezení činnosti, právní aspekty institucionalizace – úprava stanov, vhodná definice 

sportu a zároveň potenciálních členských subjektů, obchodní model fungování). 

8) V rámci volné diskuse zazněly dva požadavky na vedení ČUS – pokračovat ve snaze o další zvýšení 

transparentnosti transferování dotací, pomoci členům skupiny v problematice marketingu, PR, médií 

formou konzultací, seminářů, školení, přímých projektů, podpory a poskytnutí vhodných kontaktů 

na odborníky z relevantních oblastí.  

Zazněly také informace o tom, že jsou zprávy, že od roku 2017 možná už nebudou vypláceny ČOV peníze 

z loterií a tyto zdroje se rozpustí se ve státním rozpočtu. Zástupce svazu korfbalu zmínil, že si tento svaz 

začal platit konkrétního novináře, kterému se daří sportovní příspěvky dostávat i ke spřáteleným 

novinářům, kteří je pak v novinách otiskují. Zástupce stejného svazu zmínil, že zpracovali žádosti o dotace 

na různé EU přeshraniční (Visegrádské a jiné) spolupráce, kde se jeví celkem zajímavé možnosti dalšího 

přísunu peněz. 

 

Závěrem lze shrnout, že ČMGS je dobře zasazen do všech oficiálních i neoficiálních struktur tak, aby bylo 

možné maximalizovat přísun státních peněz do rozpočtu ČMGS. Jsme jako ČMGS informováni o všech 

důležitých informacích týkajících se dotací. Zejména se pak daří získávat takový objem finančních 

prostředků, který by bez vzájemné spolupráce v rámci skupiny a společného vyvíjení nátlaku na relevantní 

místa nebyl myslitelný. 

 

Zapsal:  Michal Šlapák 

V Rakovníku dne  12.12.2015 


