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1) Finance – obecný pohled a dotace 

 
Rok 2015 byl bohužel již tradičně napínavý až do konce z pohledu čerpání dotací od MŠMT. ČMGS obdržel 
dotaci od MŠMT z Programu II – sportovně talentovaná mládež (52 100 Kč) a z Programu V – činnost 
sportovních svazů (400 000 Kč) v první polovině roku. Dle informací z MŠMT neobdržel ČMGS dotaci na 
reprezentaci s tím, že tyto náklady je možno čerpat z dotace na „činnost sportovních svazů“. Prezidium zahájilo 
jednání na MŠMT ve věci přesunu žádosti o finanční prostředky z programu reprezentace do činnosti 
sportovních svazů a po dohodě s MŠMT podal ČMGS žádost o navýšení dotace z Programu V. Bohužel našim 
žádostem v této věci nebylo na MŠMT vyhověno. O dotaci bylo požádáno také na pokrytí nákladů spojených 
s pořádáním MEJ 2015 Ostrava, ale dotace nakonec nebyla ČMGS přidělena. 
 
V návaznosti na velmi intenzivní jednání na ČUS byla schválena 15. 12. 2015 pro ČMGS dodatečně dotace ve 
výši 500 000 Kč. Ve velmi krátké době jsme byli díky kvalitní práci viceprezidenta svazu schopni dotaci vyčerpat 
a zúčtovat a naplnit tak rozpočet na rok 2015. 
 
Žádosti o přidělení dotací z MŠMT na rok 2016 byly v řádném termínu podány. 
 
 
Dalším zdrojem financování jsou peníze z loterií distribuovaný ČOV. Tyto finance je vždy nutno použít pro 
sportovní činnost dětí a mládeže. ČMGS je v této věci neustále v kontaktu s ČOV a příslušné prostředky čerpá. 
Jedná se o velmi dobře fungující systém, který je přehledný a předvídatelný. Bohužel ministr financí hodlá tento 
zdroj financování sportu utnout a rozpustit tyto příjmy ve státním rozpočtu. Existují přísliby, že minimálně o 
tuto částku se zvýší rozpočet MŠMT na sport alokovaný ze státního rozpočtu, ale jak bylo nastíněno výše, je 
evidentní, že toto není zdaleka záruka, že ČMGS získá takovýmto krokem na svou činnost alespoň stejné 
prostředky jako při fungování distribuce loterijních prostředků přes ČOV. 
 
Pro informaci – dle informací prezentovaných na předposlední VH ČUS aktuálně plyne ze státního rozpočtu do 
sportu přibližně 3 miliardy Kč, čímž je sport silně podfinancován. Plánem je, aby se tato částka postupně 
navyšovala tak, aby v roce 2017 to bylo 7 miliard a v roce 2025 0,3 - 0,4% HDP, což je 12-15 miliard v dnešních 
cenách.  
 
 
Určitou možností dalšího zdroje financí pro svazy jsou evropské dotace. Prezident ČMGS se v roce 2015 
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. Náročnost získání takovýchto zdrojů 
spočívá zejména v tom, že je potřeba mít potřebný personální aparát, který dokáže tyto komplexní žádosti jak 
zpracovat, tak následně vyúčtovat. 
 
 

2) ČMGS a jeho vztah k ostatním sportovním institucím 
 
ČUS 
Prezident svazu se zúčastňuje všech řádných a mimořádných valných hromad ČUS, porad předsedů svazů a 
některých porad sekretářů ČUS. Zde navazuje kontakty s ostatními předsedy sportovních svazů a dalšími 
důležitými osobami z oblasti sportu. O získaných relevantních informacích informuje ostatní členy prezidia. 
 
 
ČUS – iniciativa Sport 2013 
V průběhu roku probíhají během různých schůzí ČUS (valné hromady, porady sekretářů, porady předsedů 
svazů) schůzky skupiny menších sportovních svazů, tzv. iniciativy Sport 2013. V říjnu 2015 poprvé došlo 
k oficiálnějšímu setkání, kde se diskutovalo o problémech týkajících se těchto svazů a o dalším fungování 
skupiny. 
 
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.  
 
Skupina těchto svazů má i svého neformálního lídra – Filipa Hobzu, předsedu svazu amerického fotbalu. Na 
poslední valné hromadě ČUS byl opětovně zvolen do předsednictva ČUS, což je pro skupinu malých svazů 
důležitá pozitivní zpráva. 
 
Zástupci skupiny si navzájem vyměňují informace a zkušenosti z činnosti svých svazů. Hlavní cíl této skupiny je 
pak zejména prosazování nárůstu objemu získávaných finančních prostředků a upevňování si pozice ve 
strukturách sportovního prostředí.  
 
Nejviditelnějším efektem působení v této skupině v roce 2015 bylo pro ČMGS získání dodatečných finančních 
prostředků na konci roku 2015 od ČUS. Bez figurování v této skupině by získání těchto financí nebylo v podstatě 
vůbec možné.  
 
 
ČOV 
ČMGS je také v kontaktu s ČOV, ať už přímo, či zprostředkovaně přes zástupce jiných sportovních svazů. 
Prezident ČMGS je zván na různé semináře pořádané ČOV, ČMGS čerpá finance z loterií administrované ČOV a 
v nedávné době také ČMGS požádal ČOV o status svazu uznávaného ČOV. 
 
 
MŠMT 
Kromě podávání všech relevantních žádostí o dotace, doplňujících dokumentů a vyúčtování se prezident ČMGS 
zúčastňuje všech relevantních setkání s MŠMT. V květnu 2015 to bylo setkání zástupců MŠMT s předsedy svazů, 
kde byly prezentovány záměry MŠMT ohledně financování sportu do dalších let. Zde byly prezidentem ČMGS 
také přednesena nespokojenost s výší dotace na rok 2015. 
 
 
SZDG 
V listopadu 2015 proběhlo setkání členů vedení Slovenského zväzu dráhového golfu s prezidentem ČMGS a 
přes konferenční hovor také s viceprezidentem ČMGS.  Zástupci SZDG prezentovali svou vůli posunout 
slovenský minigolf na lepší úroveň navzdory aktuální nelehké situaci. Zástupci obou svazů si vyměnili zkušenosti 
z oblasti financování sportu a slovenským funkcionářům byla projevena maximální možná podpora v jejich 
konání a vyjádřeno uznání v aktivitě a vůli s nelehkou aktuální situací se vypořádat. 
 



Zástupci SZDG projevili respekt k aktuálním dosaženým sportovním úspěchům českého minigolfu a stabilitě 
financování českého svazu.  
 
 
 
Shrnutí 
ČMGS je aktuálně dobře zasazen do všech relevantních 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 
členství v ČUS, vzájemné spolupráce v rámci skupiny menších sportovních svazů a společného vyvíjení nátlaku 
na relevantní místa nebyl myslitelný. 
 
 

3) Minigolf v médiích 
 
Minigolf se letos objevil v televizi dvakrát – jednou v rámci reportáže z veleúspěšného MEJ v Ostravě. Jednalo 
se o jistě jednu z nejpovedenějších reportáží o minigolfu, která kdy byla natočena. O reportáž projevila zájem 
pro své propagační účely také WMF.  
 
Druhá reportáž zachycovala MČR v Chebu.  
 
Obě reportáže byly vysílány na kanálu ČT Sport. 
 
Dne 27. 6. 2015 proběhl pod záštitou ČMGS propagační turnaj v obchodním centru EUROPARK, organizovaný 
obchodním střediskem za účasti pražských herců, závodních hráčů z Prahy, Olomouce a Brna a veřejnosti.  
Informace o proběhnuvším turnaji se následně objevila v časopise vydávaným obchodním centrem EUROPARK. 
 

 
4) Adventure golf 

 
Prezidium ČMGS rozhodlo v průběhu roku 2015 přihlásit u WMF start 4 hráčů klubu AGHB TEAM o.s., Horní 
Bezděkov na WAGM 2015 na základě jejich žádosti. Startovné bylo přefakturováno a zaplaceno výše uvedeným 
klubem. 
 
V listopadu 2015 proběhla schůze STK, na které se mimo jiné řešila pravidla pro certifikaci hřišť adventure golfu, 
herních pravidel adventure golfu a změn v Soutěžním řádu.  Schválení těchto pravidel je součástí separátního 
bodu konference. 
 
Prezidium podporuje vzájemné sbližování adventure golfu a tradičního minigolfu na území ČR. 
 
 

5) TMK 
 
Tomáš Navrátil zúčastnil dalšího setkání se zástupcem ředitele VOŠ při ČUS zodpovědného za školení trenérů. 
Byly probrány další kroky k možnému získání akreditace trenérů minigolfu. Proběhla konzultace rozpracovaných 
materiálů a získány podněty k další finalizaci tak, aby mohla být podána žádost na MŠMT.  
 
Tomáš Navrátil, Dušan Sofka a Michael Urbánek se za účelem získání dalších poznatků k přípravě materiálů pro 
školení trenérů zúčastnili v lednu 2016 intenzivního trenérského kurzu pořádaného VOŠ při ČUS. 
 
Na únorové (2016) schůzi Prezídium jmenovalo předsedou TMK Martina Ječného 
 
 

6) Rozvoj členské základny 
 
Prezídium se zabývalo stavem členské základny, zejména pak mládeže, a uložilo STK projednat návrh na úpravu 
SŘ s cílem postupné registrace dosud neregistrovaných hráčů zejména formou jednotlivých turnajů pro 



neregistrovanou a začínající mládež. Detaily jsou součástí rozesílaného zvláštního materiálu a tématu je také 
věnován separátní bod konference. 
 
 

7) Ostatní 
Prezídium ČMGS na svém jednání projednalo a schválilo návrh na úpravu stanov ČMGS, který byl zpracován ve 
spolupráci s AK Janíčková.  
 
V dubnu 2015 dostalo prezidium ČMGS  od EMF oficiální potvrzení přidělení pořadatelství MES 2017 do Chebu. 
 
 
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. Kompletní zpráva 
trenéra reprezentace bude prezentována separátně na konferenci 2016. 
 
 
Tomáš Navrátil 
prezident ČMGS 

   
 
 


