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1) Finance 

 a) zhodnocení roku 2012 

 

- V průběhu roku 2012 bylo možné získat finanční prostředky v takovém rozsahu, aby bylo 
možné naplnit rozpočet schválený konferencí. 

- Navíc dne 9. 7. 2012 ČMGS splatil poslední závazek (půjčku) ČSTV ve výši 307.500,- Kč a tím 
se definitivně oddlužil. 

- Jelikož byla dostatečně naplněna příjmová částka rozpočtu, bylo možné dodatečně proplatit 
výdaje na sportovní činnost. Zejména příspěvek na JUNIOR Trophy, dotace na MČR, dotace 
na EC a na reprezentaci. 

- Celkový stav finančních prostředků na účtu a v pokladně činil k 31.12.2012 394 844,71 Kč. 
ČMGS nemá k 31. 12. 2012 žádné závazky a pohledávky. Za poslední dva roky se podařilo 
stabilizovat finance ČMGS a podařilo se vyvést ČMGS z finanční krize, která byla popsána v 
roce 2011. S ohledem na výhled financování ČMGS prezidium doporučuje velmi obezřetně 
nakládat s vytvořenou finanční rezervou tak, aby ČMGS mohl zajišťovat své úkoly v nejbližších 
letech a aby nedošlo k opakování situace z roku 2011. 

- Prezidium projednalo předložený návrh rozpočtu na rok 2013 a doporučilo konferenci ke 
schválení. 

 

b) dotace od MŠMT (ČSTV) 

- Dne 13. 3. 2012 bylo na stránkách MŠMT zveřejněno rozdělení dotací na sportovní činnost na 
rok 2012 dle žádostí podaných na sklonku loňského roku. Ani jedné z žádostí ČMGS nebylo 
vyhověno, což v danou chvíli znamenalo nulový přínos financí do ČMGS ze státních peněz v 
roce 2012. 



- ČMGS nebyl jediným takto postiženým svazem. Podobný osud postihlo celkem 19 
sportovních svazů. Nejen, že ostatní sportovní svazy na dotace dosáhly, jejich výše je oproti 
roku 2011 v průměru 4,5násobná, oproti roku 2010 dokonce více než 8násobná. 

- Na toto neprůhledné (dva svazy dokonce vůbec o dotaci nežádaly a dotaci obdržely) a 
nespravedlivé rozdělení bylo upozorněno nové vedení ČSTV s žádostí o jednak okamžité 
řešení této situace pro letošní rok a provedení takových systémových kroků v jednání s 
MŠMT, aby k něčemu podobnému nemohlo v budoucnu dojít. 

- V této souvislosti se ČMGS začlenil do neformální iniciativy Sport 2012, která má za cíl 
zprůhlednit pravidla pro rozdělování dotací a nastavit smysluplná pravidla. Zároveň zástupci 
této iniciativy mají mandát k jednání s novým vedením ČSTV za účelem řešení této pro 
jakýkoliv svaz (a malý svaz dvojnásob) likvidační situaci. 

- Na základě usilovného jednání prezidenta ČMGS a jeho účasti na řadě schůzek v rámci ČSTV 
se podařilo v rámci iniciativy Sport 2012 projednat možnost dodatečného financování těchto 
svazů s ČSTV. V červnu 2012 zástupci ČMGS podepsali „Smlouvu o poskytnutí neinvestiční 
dotace v oblasti sportu na rok 2012“ ve výši 300.000,- Kč.  

- Jelikož samotné přidělení dotace mohlo být v návaznosti na text dané smlouvy kdykoliv 
v průběhu měněno či zrušeno, bylo potřeba postupovat velice obezřetně a případné 
obnovení financování výdajů vyplývající ze schváleného rozpočtu realizovat až po připsání 
finančních prostředků na účet ČMGS. 

- V průběhu měsíce července podepsali zástupci prezidia ČMGS s ČSTV smlouvu, která 
slibovala další finanční prostředky ve prospěch ČMGS. Dne 2. 7. 2012 byla na účet ČMGS 
připsána první částka ve výši 300.000,- Kč a dne 25. 7. 2012 druhá částka ve výši 184.522,64 
Kč. Tato situace se podařila pouze v návaznosti na usilovné jednání členů prezidia ČMGS a 
ukázala nezbytnost zastoupení prezidia ČMGS v Praze. Je nutno ale zdůraznit, že ČSTV ve své 
dosavadní podobě a působnosti pravděpodobně končí a rozdělování peněz do sportu bude 
zajišťováno asi prostřednictvím Českého olympijského výboru. Víme dobře, že nejsme 
olympijským sportem a proto se domníváme, že bude potřeba ještě hodně úsilí začlenit 
sportovní minigolf do sportovních struktur v ČR tak, aby vůbec nějaké financování minigolfu 
pravidelně probíhalo i v příštích letech. 

- V závěru měsíce listopadu 2012 prezidium ČMGS podepsalo s ČSTV dodatek ke „Smlouvě o 
poskytnutí neinvestiční dotace v oblasti sportu na rok 2012“ na zvýšení dotace na celkovou 
částku 232.791,35 Kč. Znamená to tedy, že ČMGS obdrželo v roce 2012 dotaci od ČSTV (resp. 
MŠMT) na sportovní činnost ve výši 532.791,35 Kč. 

- V řádných termínech byly vyúčtovány dotace z roku 2012 a odevzdány na ČSTV, které je dále 
předložilo na MŠMT. Smlouva o navýšení dotace vyžadovala velmi rychlou akci v oblasti 
zpracování a odevzdání podkladů pro vyúčtování dotací. Vyúčtování podléhá přísným 
kritériím a je možno z něj financovat převážně náklady spojené se sportovní činností ČMGS, 
zejména reprezentací. 

- Podklady ke zpracování účetnictví ČMGS za rok 2012 byly předány na ČSTV v prosinci 2012 ke 
zpracování. Zpracované podklady obdrželo prezidium v průběhu měsíce ledna s tím, že dne 
4. 2. 2013 byly veškeré podklady /výsledovka, rozvaha, deník, pohyb na účtech, pokladna a 
dotace/ zaslány kontrolní a revizní komisi. K 4. 3. 2013 prezidium neobdrželo žádné 
připomínky či dotazy k účetní uzávěrce za rok 2012. Daňové přiznání za rok 2012 bude 
podáno jako obvykle prostřednictvím ČSTV k 31. 3. 2013. 



- Velmi závažný problém vznikl s termínem vrácení půjčky od ČSTV ve výši 307.500,- Kč /termín 
splatnosti 29.6.2012/. Půjčka z rezervního fondu ČSTV byla vždy realizovaná bez zásadnějších 
problémů. V roce 2012 byl na červnovém zasedání VV ČSTV schválen požadavek ČMGS na 
novou půjčku ve výši 300.000,- Kč, avšak podmínkou nově byla záruka na půjčku /směnka 
avalovaná prezidentem ČMGS/. S ohledem na velmi složitou a rizikovou finanční situaci 
ČMGS se prezidium rozhodlo jednat s ČSTV o možnosti vrácení stávající půjčky v pozdějším 
termínu /po obdržení dotace/. Byť díky šťastné shodě okolností tento postup slavil úspěch a 
ČMGS v mezičase načerpal první splátku z výše uvedených dotací. ČMGS tak byl schopen 
celou půjčku splatit a nebylo potřeba žádat o novou. 

- Žádostí o dotace na rok 2013 byly na MŠMT podány, a to jak na EC Holešov (220 000 Kč) a na 
činnost svazu (400 000 Kč), tak na talentovanou mládež (155.000,- Kč) a na reprezentaci 
(1.790.000,- Kč). 

 

 

c) sponzoři 

- Na základě smlouvy s firmou 3D získal ČMGS 100 ks minigolfových míčů. Prezidium 
odsouhlasilo nabídku pro kluby ve výši 200,- Kč/míč (počet míčů pro klub za účast juniorů a 
mládeže na turnajích v roce 2012) a dále bez poplatku pro kluby 2 míče za pořádání GP a 
4 míče za pořádání MČR.  

 

2) ČSTV 

- Systém financování činnosti sportovních svazů a sportovních klubů prochází v současné chvíli 
velkými změnami. Do pádu Sazky byly sportovní svazy zejména financovány od ČSTV. 
Následně se čerpaly dotace od Ministerstva financí, v současné době je třeba žádat na 
Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Do budoucna není vyloučeno financování 
určitým způsobem prostřednictvím Českého olympijského výboru. Přestože ČSTV se stává 
více servisní organizací pro majetky, které ještě zbyly ve vlastnictví ČSTV, je členství v této 
organizaci pro ČMGS stále důležité. Ať už přímo či zprostředkovaně napomohlo členství v 
této organizaci získat finance pro fungování ČMGS v roce 2012. Situace současná i v nejbližší 
budoucnosti je nejasná. Pozici nejvyšší sportovní autority v ČR chce dosáhnout Český 
olympijský výbor, v čemž má od stávajícího vedení ČSTV plnou podporu. Prezident ČMGS se 
pravidelně zúčastňoval všech klíčových jednání ČSTV (vč. mimořádné VH ČSTV 1. prosince 
2012), různých více či méně formálních či neformálních aktivit sportovních svazů a schůzek se 
zástupci ČOV. ČMGS si tak udržoval maximální možnou vyjednávací sílu, kterou v danou chvíli 
může mít, a byť s nemalým úsilím, stále je schopen načerpat finanční prostředky pro zajištění 
alespoň základních úkolů a funkcí svazu. 

 

3) Mezinárodní turnaje 



 

- Prezidium schválilo poplatky za přihlášení mezinárodních turnajů konaných v ČR do 
mezinárodní listiny WMF, jakož i podmínky pro přihlášení takovéhoto turnaje ČMGS, jako je 
prokázání zajištění organizace, zaplacení poplatku či zaslání rozpisu v českém a anglickém 
jazyce. 

- Na rok 2013 prezidium obdrželo přihlášku na 2 mezinárodní turnaje konané na území 2013- 
a/ 1. Mezinárodní kombi maraton Cheb, pořadatel TJ MG Cheb, termín 10.-11.8.2013 
b/ International Feltgolf Match Děčín 2013, organizaci turnaje zajišťuje ředitel turnaje, termín 
23.-24.3.2013. 

- Tyto turnaje byly přihlášeny do mezinárodní listiny WMF. 
- Prezidium obdrželo rozhodnutí výboru TJ MG Cheb o zrušení žádosti o pořádání MEJ v roce 

2015. Byly učiněny potřebné kroky ke stažení této žádosti na WMF. 

 

4) Členství klubů v ČMGS 

- Prezidium ČMGS má ze svého dosavadního funkčního období pozitivní i negativní zkušenosti 
s přijímáním nových klubů. V obou případech se osvědčilo kladení důrazu na splnění 
příslušných ustanovení Stanov ČMGS („členem ČMGS se může stát pouze sportovní spolek, 
který provozuje sportovní minigolf, jak pro vlastní členstvo, tak i pro neorganizovanou 
veřejnost), a to prokázáním existence hřiště (případně prokazatelného záměru hřiště 
vystavět/dokončit) a existence hráčů, kteří za daný klub budou hrát. Toto vše je v souladu se 
záměrem stávajícího prezidia podporovat rozvoj sportovního minigolfu – tedy nových hřišť a 
aktivních členů. 

- 29. 5. obdrželo prezidium ČMGS žádost nového klubu MGC Rajhrad k členství ČMGS. Jelikož 
byly prezidiu postupně dodány podklady prokazující splnění výše uvedených kritérií, bylo 
prezidiem odsouhlaseno členství tohoto klubu v ČMGS.  

- Po zaplacení registračního poplatku bude mít tento klub možnost zúčastnit se i jednání 
konference. 

- K 6. 2. 2013 bylo minigolfovému klubu JR GOLF RYCHNOV n/K na vlastní žádost zrušeno 
členství v ČMGS. 

5) Ostatní 

- Prezidium projednalo žádost TJ MTG Cheb na přeřazení BT Cheb z podzimní části sezony 2013 
do jarní části. Prezidium žádosti s řádným odůvodněním nevyhovělo. 

- Dne 16. 7. 2012, tedy po dohodnuté lhůtě, prezidiu ČMGS dodány slíbená data od 
společnosti it2b s.r.o.  

- Na EC Vizela dosáhlo SK Tempo Praha skvělého výsledku – 3. místa. Karel Molnár pak zahrál 
světový rekord na 1 okruh na betonovém minigolfu (19 úderů). Tisková zpráva byla zaslána 
na ČTK, nicméně žádné médium následně z tiskového servisu ČTK tuto zprávu nečerpalo. 

- Dle SŘ § 15 prezidium schválilo termínovou listinu pro rok 2013 dle návrhu STK. 
- Členové prezidia se rozhodli kandidovat ve stejném složení i do dalšího období 

Tomáš Navrátil, prezident ČMGS 


