
Zápis z jednání prezídia 

od 16. 5. 2017 do 30. 9. 2017 

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

Matěj Novák (MN) 

 

Úkoly z konference: 

 1/K/2017     Konference ukládá prezídiu úpravu ve spolkovém rejstříku – změny ve statutárním orgánu 

 

Kontrola úkolů prezídia 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: splněno 

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

Úkol: AV, TN  T: průběžně 

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 se plní 

04/P/2017 Rozeslat členům ČMGS zápis z konference ČMGS vč, jeho příloh 

Úkol: MN  T: 28. 3. 2017 splněno 

05/P/2017 Vybrat a poslat propagační fotografie minigolfu ČUKISu z důvodu tvorby nových webových 

stránek 

Úkol: MN  T: 30. 3. 2017     splněno 

06/P/2017 Vytvořit SWOT analýzu minigolfu 

Úkol: MN  T: 2018            trvá 

07/P/2017 Vytvořit základní koncepční a strategický dokument k rozvoji a propagaci minigolfu (strategický 

plán) 

Úkol: MN  T: 2018            trvá 

Prezídium ČMGS na svém jednání do 30. 9. 2017 uložilo tyto úkoly: 

08/P/2017 Zaplatit WMF startovné za ME, MS a WAGM 2017 

Úkol: AV  T: 31. 5. 2017 splněno 

 09/P/2017    Přihlásit českou reprezentaci juniorů na ME Askim 2017 

Úkol: MN  T: 31. 5. 2017 splněno 

10/P/2017 Přihlásit českou reprezentaci Adventure golfu na WAGM Zaton 2017 

Úkol: MN  T: 30. 6. 2017 splněno 

11/P/2017    Zajistit natáčení reportáží Českou televizí z MČR Rakovník 2017 a ME seniorů Cheb 2017 

Úkol: MN  T: červen 2017 splněno 

12/P/2017 Vyhotovit aktualizovaný tříletý plán sportovních minigolfových akcí konaných v ČR (vč. rozpočtů 

akcí a dalších informací)  a odeslat jej  MŠMT 

Úkol: MN  T: 12. 7. 2017 splněno 



13/P/2017    Přihlásit mužský tým MGC Olomouc a ženský tým 1. DGC Bystřice pod Hostýnem na PMEZ 

Algund 2017 

Úkol: MN  T: 24. 7. 2017 splněno 

14/P/2017    Zaslat České televizi sponzorské smlouvy týkající se MČR Rakovník 2017 a ME seniorů Cheb 2017 

Úkol: MN  T: 21. 8. 2017 splněno 

15/P/2017    Zajistit hospodaření ČMGS pro rok 2017 s co nejmenších schodkem 

                                                                                                      Úkol: AV T: 31. 12. 2017 

 

16/P/2017   Zajistit podporu klubům dle schváleného balíčku na konferenci ČMGS 

                                                                                                      Úkol: AV T: 31. 12. 2017 

 

17/P/2017   Zajistit komunikaci s MŠMT, ČUS a ČOV v oblasti financí pro ČMGS 

                                                                                                      Úkol: TN, AV T: 31. 12. 2017 

 

18/P/2017   Projednat a začlenit do SŘ schválené změny z konference WMF  

                                                                                                      Úkol: VG T: konference ČMGS 

 

19/P/2017   Projednat a začlenit do pravidel pro certifikaci schválené dodatky z konference WMF 

                                                                                   Úkol: MJ T: konference ČMGS 

 

20/P/2017   Připravit pro prezidium k projednání předběžný návrh rozpočtu na rok 2018 

                                                                                                      Úkol: AV T: 15. 11. 2017 

 

21/P/2017   Připravit účetní doklady pro zpracování účetnictví za rok 2017 

                                                                                                      Úkol: AV T: 31. 12. 2017 

 

22/P/2017  Připravit vyúčtování dotací v roce 2017.                        

                                                                                   Úkol: AV T: 31. 12. 2017 

 

23/P/2017   Zajistit dokončení školení trenérů – první vlna              

                                                                                   Úkol: MJ T: 30. 11. 2017  

 

24/P/2017   Zajistit aktualizaci zápisu ČMGS do spolkového rejstříku         

                                                                                                      Úkol: MN  T: konference ČMGS 

 

25/P/2017   V návaznosti na konání WAGM v Horním Bezděkově v roce 2018 připravit ve spolupráci 

                    s p. Vlčkem kritéria pro nominaci hráčů ČR na tento turnaj 

                                                                                                      Úkol: MJ T:  30. 11. 2017 

 

26/P/2017   Do Soutěžního řádu 2013 zapracovat Opravy Soutěžního řádu (včetně roku 2018) a vytvořit 

Soutěžní řád 2018 

                                                                                                      Úkol: VG T: trvá 

 

27/P/2017   Pro sezonu 2018 úprava programu „Výsledkovky“, včetně aktualizace seznamu hráčů 

                                                                                                      Úkol: VG T:  1. 2. 2018 

 

28/P/2017   Po skončení sezony jednotlivců 2017 aktualizovat seznam VT, kategorií a přestupů   

                                                                                                      Úkol: VG T:  1. 2. 2018 

 

29/P/2017   Doplnění Termínové listiny 2018 o turnaje Open ve všech oblastech 

                                                                                                      Úkol: VG T:  30. 11. 2017 

 

30/P/2017   Aktualizovat v součinnosti s kluby Evidenci klubů 2017 

                                                                                                      Úkol: MJ T:  1. 2. 2018 

 

31/P/2017 Vypracovat a podat žádost ČOV o uznání ČMGS za výlučného představitele sportovního minigolfu 

v ČR 

                                                                                   Úkol: MN T: 30. 3. 2018 

 



32/P/2017 Aktualizovat sekci „České úspěchy v minigolfu“ na webových stránkách ČMGS 

                                                                                   Úkol: MN T: 31. 12. 2017 

 

 

                                                        

Prezídium do 30. 9. 2017 projednalo a schválilo tyto návrhy: 

• Prezidium schválilo návrh na proplacení příspěvku ve výši 1500,-  Kč na obecnou část školení trenérů pro 

ty zájemce, kteří se zúčastní odborné části v roce 2017 a nemohli se zúčastnit části obecné v roce 2016. 

• Prezidium schválilo snížení odměn pro prezidium pro rok 2017 o 25.000,- Kč na částku 225.000,- Kč 

v návaznosti na zhoršenou finanční situaci ČMGS. 

 

• Žádost Yamka minigolfclub Butovice, z.s. o přijetí do ČMGS. Zároveň se žádostí byly zaslány stanovy a 

usnesení z valné hromady nového klubu. Nový klub byl přijat s povinností zápisu do spolkového rejstříku. 

Noví hráči již registrovaní za nový klub mají možnost se oficiálně zúčastňovat turnajů pod hlavičkou 

ČMGS.  

 

• Prezídium schválilo ustavení komise pro mládež a jmenovalo do funkce jejího předsedy Ing. Ivana 

Doležela. Komise bude mít za úkol především vypracování koncepce práce s mládeži a zajištění její 

realizace v klubech. Dalšími členy komise jsou: Martin Ječný (vedoucí reprezentací), Bc. Pavel Gerža 

(vedoucí juniorské reprezentace), Ing. Aleš Vítek a Alena Doleželová 

 

Prezídium do 30. 9. 2017 vzalo na vědomí:  

• Zprávu zástupce ČMGS (Aleš Vítek) na konferenci WMF v Zatonu. Všechny návrhy předložené prezidiem 

WMF byly přijaty takto: 

a/  byl zvolen nový výkonný výbor včele s prezidentem Gerhardem Zimmermannem           

b/  do výkonného výboru WMF byl zvolen zástupce ČR Karolína Jandová 

c/  byl projednán a hodnocen strategický plán činnost WMF pro období 2015 -2020 

c/  byly schváleny změny soutěžního řádu – nutno zapracovat do soutěžního řádu ČMGS 

d/  byly doplněny podmínky certifikace hřišť -  nutno zapracovat do podmínek certifikace 

e/  byly schváleny výsledky hospodaření za léta 2015, 2016 

f/  byl schválen rozpočet na léta 2018, 2019  

 
                 (Úplný materiál z konference WMF je k dispozici na vyžádání u sekretáře ČMGS.) 

 

• Znění zápisu č. 1/2017 z období 1. 1. až 15. 5. 2017 (vyvěšen na www.cmgs.cz) 

Finance ČMGS do 30. 9. 2017: 

K 30. 9. 2017 byla provedena kontrola stavu úhrady členských a registračních příspěvků za rok 2017 a minulá léta a 

bylo zjištěno, že níže uvedené kluby dluží tyto částky členských příspěvků: 

                                                                     

TJ UNEX UNIČOV členský příspěvek: 1500,- Kč za rok 2017 

SMG 2000 členský příspěvek: 1500,- Kč za rok 2017 

 

Registračních příspěvků bylo k 30. 9. 2017 vybráno celkem 59 200,- Kč, tj. k 30. 9. 2017 bylo registrováno 

celkem 592 hráčů minigolfu.  

 

K 30. 9. 2017 byla provedena kontrola zaplacení certifikačních poplatků za prodloužení certifikace hřiště. Všechny 

kluby, kterým skončila certifikace do 31. 12. 2016, mají zaplacen poplatek 1000,- Kč. Dále připomínáme znovu, že 

několika klubům a nečlenům končí certifikace v roce 2017 takto: 



 MTG Butovice 31. 12. 2017 prodloužení 1000,- Kč 
 MTG Radotín            31. 5. 2017    prodloužení 1000,- Kč 
 MTG Olomouc (hala) 31. 5. 2017    nebude se prodlužovat, hřiště má pouze 9 drah 
 MTG Náměšť n/O                31. 12. 2017 prodloužení 1000,- Kč 
 MTG Karviná (nečlen) 31. 5. 2017    prodloužení 3000,- Kč 
 MTG Všeradice 31. 5. 2017    prodloužení 3000,- Kč 
 MTG Praha Litvínovská 31. 12. 2017  prodloužení 3000,- Kč 
 BETON Praha Žižkov 31. 12. 2017  prodloužení 3000,- Kč  
 

Dne 1. 9. 2017 obdržel ČMGS z prostředků MŠMT částku z Programu V ve výši 762.500,- Kč. Jedná se zhruba o 

50% původně avizovaného příspěvku a není předpoklad, že by se částka jakkoliv pro rok 2017 navyšovala. 

Přehled výsledků z podaných žádostí na MŠMT pro rok 2017: 

Program                                               požadavek                    příslib a akceptace           aktuální stav 

Program I – reprezentace 1 112 000,- Kč                0,- Kč                      0,- Kč           

Program II – talentovaná mládež    200 000,- Kč                0,- Kč                      0,- Kč 

Program IV – údržba    340 000,- Kč             124 600,- Kč     ???   Kč  

Program V – činnost svazu 1 820 200,- Kč  1 506 200,- Kč      762 500,- Kč 

Program VI – MES Cheb    200 000,- Kč                není informace                      0,- Kč 

Program X – sportování veřejnost    680 000,- Kč                0,- Kč                   ???   Kč 

Finanční situace je pro ČMGS velmi kritická, jen díky vytvořeným rezervám bude možno naplnit rozpočet 

roku 2017 s tím, že by měla být snaha o maximální úspory ve všech oblastech. Položky s ??? jsou položky, 

které ještě prezidium s MŠMT projednává s velmi malou šancí na zisk nějakých finančních prostředků. 

Celou situaci podrobně komentuje v tomto zápise prezident ČMGS. Rozpočet ČMGS v roce 2017 může jít 

do ztráty až 500.000,- Kč vzhledem k tomu, že není možno objektivně zastavit některé již rozobjednané 

náklady. Samozřejmě že chaotická a nepředvídatelná situace v distribuci finančních prostředků pro sport 

z MŠMT významně ovlivní sestavování rozpočtu na rok 2018.  Prezidium bude postaveno před velmi 

obtížný úkol při sestavování rozpočtu na rok 2018 – již dnes je zcela zřejmé i při návrhu schodkového 

rozpočtu, že nebude možno podpořit všechny priority, který si ČMGS stanovil na poslední konferenci. 

Do dnešního dne /v době kdy se běžně již podávaly žádosti na následující rok/ ještě nebyly programy pro 

rok 2018 ani vyhlášeny a MŠMT dává v této době dohromady ještě programy na rok 2017. Výhled na 

finance pro rok 2018 je velmi nejasný a výchozí stav po velkých ztrátách v roce 2017 pro ČMGS nejistý. 

 

K 30. 9. 2017 nezaplatily vložné do soutěží tyto kluby: 

a/ MGC Jedovnice      - vložné družstvo „A“ a „B“  I. liga v celkové výši 3000,- Kč 

b/ KDG Tovačov        -  vložné I. liga senioři, II. Liga v celkové výši 2000,- Kč 

c/ soutěž II. liga Morava sever nebyla do 30. 9. 2017 rozehrána 

Celkově se vybralo k 30.9.2017 vložné ve výši 61.000,- Kč. 

 

Komentář k situaci ve financování sportu a ČMGS od května 2017: 

• 31. 5. byly MŠMT vyhlášeny podmínky 2. vlny programu V. 

 

• 6. 6. se prezident ČMGS zúčastnil jednání předsedů sportovních svazů s ministryní MŠMT ohledně 

aktuálního stavu financování svazů v programu V. Dlouhé jednání bylo spíše prezentací potřeb 

sportovních svazů, překvapení MŠMT ze specifičnosti tohoto prostředí oproti školskému prostředí a 

příslibů ze strany MŠMT, že je ochota peníze z programu V vyplatit, a to co nejdříve. Zároveň však bylo 

prezentováno, že „není možné“ vyplatit částky, které již v únoru 2017 byly vyvěšeny na stránkách 

MŠMT, jako konečné částky k rozdělení. 

 

• 7. 6. se TN zúčastnil mimořádného setkání zástupců sportovních svazů a zástupců Sokola a ČOV k 

aktuální situaci ve financování sportu z dotačních programů 2017, na základě něhož bylo zasláno 



memorandum premiérovi ČR s naléhavou žádostí o řešení situace, které za ČMGS podepsal i prezident 

ČMGS. Zároveň na této schůzce bylo dohodnuto, že svazy nebudou žádat v 1. kole 2. vlny programu V 

vyhlášeného MŠMT o dotaci, jelikož podmínky splnění podmínek dotace jsou neakceptovatelné a 

nesplnitelné. 

 

• 8. 6. byl ČMGS informován dopisem o jednání předsedy ČOV Jiřího Kejvala, předsedy ČUS Miroslava 

Jansty a starostkou Sokola Hanou Moučkovou s ministryní MŠMT. Na základě ní bylo dohodnuto 

vytvoření pracovní skupiny, do které sportovní prostředí jmenuje pět odborníků za sportovní svazy, 

ministerstvo ji doplní o své zástupce.  

 

• Jak bylo dalším dopisem z ČOV informováno, tito odborníci na dotační problematiku se sešli 13. června 

2017, na kterém se probíraly základní body, které jsou nutné k tomu, aby se sportovní svazy mohli do 

současného Programu V. přihlásit. Vše na základě jednání mělo vést k tomu, aby financování činnosti 

sportovních svazů odpovídalo původnímu rozhodnutí, se kterým již svazy počítaly. 

 

• 27. 6. bylo zveřejněno rozdělení prostředků 1. kola 2. vlny programu V. Ukázalo se, že sportovní 

prostředí nakonec nebylo tak jednotné a některé větší svazy v tomto kole požádaly. Velmi kontroverzní 

bylo pak zjištění, že do té doby téměř neznámy svaz crossmintonu má dostat 2 225 200 Kč, přestože se 

dle informací z webových stránek tohoto svazu jedná o aktivitu, které se věnuje jen několik desítek lidí 

párkrát ročně. Dalším problematickým faktem je, že se jedná o prvopříjemce, přičemž jiní prvopříjemci 

dostali maximálně 600 000. Věc je dále sledována a analyzována. 

 

• 3. 7. byla ČMGS podána žádost v 2. kole 2. vlny žádostí programu V MŠMT. 

 

• 28. 7. bylo na stránkách MŠMT zveřejněno rozdělení financí v 2. kole 2. vlny programu V. ČMGS bylo 

přiděleno pouze 762 500 Kč, čímž dosáhl jednoho z největších propadů mezi všemi svazy oproti 

původnímu rozhodnutí MŠMT z února 2017.  

 

• 14. 9. byl ČMGS informován o jednáních vedení ČUS s MŠMT. Z jednání mimo jiné vyplývá, že v 

případě Programu V drží MŠMT svůj nedávný postoj, tedy že svazy nemohou posílat dotaci přímo na 

sdružené subjekty. Zůstává tak v platnosti rozhodnutí, podle něhož musí svazy uzavřít se svými 

členskými subjekty smlouvy. Prostřednictvím těchto smluv musí svazy zajistit, aby členské subjekty s 

dotací pracovaly mimo jiné s dodržením Zákona o veřejných zakázkách a samozřejmě i dalších 

povinností vyplývajících pro svaz jako příjemce dotace. To bude znamenat další administrativní zátěž 

jak pro ČMGS, tak pro jednotlivé kluby. 

 

• 14. 9. zaslal prezident ČMGS dopis přímo ministrovi MŠMT, kde vyjadřuje znepokojení z výše 

přidělené dotace pro ČMGS, upozorňuje na likvidační aspekt takto nízké částky pro ČMGS a žádá o 

nápravu. 

 

• 18. 9. se prezident ČMGS zúčastnil setkání předsedů sportovních svazů s vedením ČOV a zástupci 

MŠMT. Zde mimo jiné veřejně vystoupil a prezentoval své rozhořčení z velkého meziročního propadu 

v přidělené dotaci pro ČMGS, upozornil na velkou disproporci mezi výší dotace přiznanou v únoru 2017 

a realitou (jedna z největších mezi všemi sporty vůbec) a na diskriminační podmínku v programech I a II 

(mládež a reprezentace), která zamezuje menším sportům v těchto dotacích jakékoliv finanční prostředky 

získat. 

 

• 26. 9. zveřejnilo MŠMT na svých webových stránkách stanovisko ministra datované k 11. 9. o zrušení 

dotačního programu IV. (Údržba a provoz sportovních zařízení). Tím by byly dotčeny kluby MGC 

Olomouc a 1. DGC Bystřice pod Hostýnem, které v tomto programu o dotaci požádaly (a MGC 

Olomouc byla v loňském roce také dotace přiznána). Na základě důrazné intervence ze strany ČUS bylo 

MŠMT přislíbeno nové vypsání tohoto programu. K 30. 9. nebyly podmínky nově vyhlášeného 

programu známy. 

 

 

• Celou situaci kolem dotací (přidělené výše, hektičnost, způsob jednání MŠMT, načasování, absence 

vyhlášených výzev na rok 2018 k 30. 9. 2017, zmatečnost, nesplnitelnost podmínek, přidělení dotací 

téměř neexistujícím spolkům atd.) považuje prezidium ČMGS za velmi problematické až skandální. 

Zejména prezident a viceprezident ČMGS věnují obrovské množství času a energie pro to, aby se výše 



přidělených dotací pro ČMGS pohybovala na co nejvyšší úrovni a používají všech možných dostupných 

prostředků. 

 

Reprezentace ČMGS do 30. 9. 2017: 

• Ve dnech 3.-4.6. se naše dospělá reprezentace zúčastnila turnaje Grand Prix Zaton, která slouží jako 

příprava na Mistrovství světa, které se uskuteční v září. Česká republika vyslala 2 družstva. Naše 1. 

družstvo získalo stříbrné medaile.  

 

• Na Senior Nations Cupu v Chebu naše seniorské družstvo získalo stříbrné medaile.  

 

• Na ME juniorů naše družstvo chlapců získalo bronzové medaile. V kategorii jednotlivců naše 

reprezentantka Alena Doleželová získala stříbrnou medaili.  

 

• Na ME seniorů získalo naše mužské družstvo stříbrné medaile. V kategorii jednotlivců získala taktéž 

stříbrnou Eva Kadlecová. 

 

• Ve dnech 20. - 23. 9. 2017 se uskutečnilo MS v chorvatském Zatonu. Naše dospělá reprezentace získala 

celkem 5 medailí. Družstvo žen získalo bronzové medaile, družstvo mužů získalo historicky první stříbrnou 

medaili na MS. Dále získal Ondřej Škaloud stříbrnou medaili a Eva Molnárová bronzovou a zlatou medaili. 

V tuto chvíli se jedná o historicky nejúspěšnější MS v podání dospělé reprezentace.   

 

 

Propagace a rozvoj minigolfu 

 
• 29. 6. byla od ČT potvrzena naše objednávka na výrobu dvou pořadů – reportáže z MČR a z MES v Chebu. 

Dne 30. 6. byla nabídka ČT prezidiem ČMGS schválena. 

 

• 5. 9. se prezident ČMGS zúčastnil jednání s marketingovým oddělením pojišťovny AXA ve věci možné 

další spolupráce. Byl natočen rozhovor s prezidentem ČMGS a odsouhlaseny kontury drobné soutěže pro 

veřejnost ve společné spolupráci ČMGS s AXA s placenou propagací na facebookových stránkách 

společnosti AXA na náklady této společnosti za účelem propagovat dospělou reprezentaci a minigolf jako 

takový.  

 

Ostatní do 30. 9.2017: 

• 24. 7. odsouhlasilo prezidium ČMGS nominaci MGC Olomouc (muži) a 1. DGC Bystřice pod Hostýnem 

(ženy) na EC 2017 Algund. 

 

• 22. 9. se prezident ČMGS zúčastnil valné hromady ČUKIS (Česká unie kolektivních a individuálních 

sportů), jehož je ČMGS členem. Byly mimo jiné diskutovány společné problémy menších sportovních 

svazů, zejména dotační krize v roce 2017 a možnosti jejího řešení. Byly řešeny také detaily spojené 

s přijímáním a vyúčtováním dotací. Byly schváleny upravené stanovy a probírány možnosti žádosti 

ČUKISu o dotaci v programu III na MŠMT. Celý zápis je na vyžádání k dispozici u sekretáře ČMGS. 

 

• Zákon č. 340/2015Sb. o registru smluv (účinný od 1. 7. 2016) stanoví, že jsou povinně zveřejňovány 

soukromoprávní a dotační smlouvy, kde je jednou ze smluvních stran Česká republika (tj. např. MŠMT), 

územní samosprávný celek (tj. obec, kraj) a další zjednodušeně řečeno "státní" subjekty (viz §2 odst. 1. cit. 

zák.) a hodnota plnění přesahuje 50 tis. bez DPH. Soukromoprávní smlouva je pak taková smlouva, kde 

jsou si stát a druhá strana „rovny“, tj. oproti tzv. veřejnoprávní smlouvě stát nic direktivně nenařizuje a na 

straně druhé strany je možné se rozhodnout smlouvu neuzavřít. Jako příklad lze uvést kupní smlouvu. 

Bude-li tedy národní sportovní svaz či SK/TJ uzavírat se shora uvedenými subjekty smlouvu s uvedenou 

hodnotou plnění (např. smlouva o poskytnutí grantu) pak tyto smlouvy budou muset být povinně 

zveřejňovány v tzv. registru smluv. Za takovou smlouvu lze pravděpodobně považovat i např. dokument 

označený za „rozhodnutí o přidělení grantu/dotace“ nebo „poskytnutí příspěvku na provoz“ atd. Jde o to, že 



se i v těchto případech obsahově jedná o smluvní vztah, byť dokument není výslovně jako smlouva 

pojmenován a byť si „státní“ orgán klade podmínky, do nichž nelze ze strany svazu/SK/TJ zasahovat. Z 

textace příslušných ustanovení cit. zák. lze dovozovat, že předně má povinnost smlouvu zveřejnit (tj. zaslat 

jí stanoveným způsobem do registru smluv) příslušný "státní" subjekt a teprve tehdy, když tak neučiní, 

měla by to udělat druhá smluvní strana (svaz, SK/TJ). Od 1.7.2017 však nabyla účinnosti i sankční 

ustanovení, podle kterých smlouva, která nebude zveřejněna do tří měsíců od uzavření, pozbývá platnosti, a 

to od počátku. Nebude tedy možné na jejím základě např. platně poskytnout dotaci, případně již poskytnutá 

dotace bude muset být vrácena. Rovněž účinnost smlouvy bude vázána až na její povinné zveřejnění. Z 

tohoto důvodu lze důrazně doporučit, aby si svaz/SK/TJ ohlídal, že k zveřejnění skutečně došlo. Registr 

smluv je dostupný na http://smlouvy.gov.cz a konkrétní smlouvu je zde možné vyhledat. V případě, že 

smlouvu svaz/SK/TJ nedohledá, lze prvotně doporučit obrátit se na příslušný „státní“ orgán ať smlouvu 

zveřejní.  

 

Zapsal: Matěj Novák 

V Bystřici pod Hostýnem dne 30. 9. 2017 

http://smlouvy.gov.cz/

