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1. Finance 
Rok 2017 byl z pohledu zajištění příjmové části rozpočtu pro stávající prezidium doposud 
nejnáročnějším za posledních 6 let. Bylo potřeba vynaložit extrémní úsilí a obrovské množství času 
v oblasti podávání žádostí o dotace na MŠMT a při následném vyúčtování a čelit nemalému 
psychickému vypětí při všech zvratech, které tuto oblast provázely. 

Přes počáteční sliby obdržel celkově ČMGS ve srovnání s rokem 2016 na dotacích částku o 395 800,- 
menší a v porovnání s příslibem na rok 2017 částku o 768.300 Kč menší. Podrobněji byla situace 
popisována v zápisech prezidia. Níže jsou uvedeny klíčové body celého vývoje: 
 

- v únoru 2017 na webu MŠMT oznámeny „konečné částky“ k rozdělení v programu V 
- v březnu ČMGS obdržel od MŠMT akceptační formulář, který byl následně podán 
- program V byl však následně zrušen a na konci května vyhlášena 2. vlna 
- v červnu se prezident ČMGS zúčastnil jednání předsedů sportovních svazů s ministryní MŠMT 

ohledně aktuálního stavu financování svazů v programu V. To však jen ukázalo 
nekompetentnost MŠMT a přineslo jen několik příslibů.  

- poté se prezident ČMGS zúčastnil mimořádného setkání zástupců sportovních svazů a 
zástupců Sokola a ČOV k aktuální situaci ve financování sportu, na základě něhož bylo zasláno 
memorandum premiérovi ČR s naléhavou žádostí o řešení situace; byl také dohodnut 
společný postup, kdy v této 1. vlně 2. kola nebudou svazy o dotace v programu V žádat o 
dotace z důvodu nesplnitelnosti podmínek  

- na konci června 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 například zjištění, že do té doby téměř neznámy svaz 
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.  

- počátkem července 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 (téměř na polovinu)  

- v půlce září byl ČMGS informován o zdánlivě drobné, z pohledu vyúčtování dotací zejména do 
budoucna i z pohledu fungování klubů naprosto zásadní informaci. MŠMT v případě 
Programu V drží svůj 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.  

- Prezidium na přelomu měsíce září a října v této věci dokonce rozhodlo poslat dopis ministrovi 
MŠMT ing. Štěchovi ve věci meziročního krácení dotací pro ČMGS s žádostí o nápravu 
vzniklého stavu. (odpověď jsme obdrželi v průběhu měsíce prosince 2017, ve které nám 
MŠMT oznámilo, že žádné další peníze v roce 2017 nedostaneme, a že jsme dostali v danou 
chvíli maximum možného) 

- V polovině září 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 a na diskriminační podmínku 
v programech I a II, která zamezuje menším sportům v těchto dotacích jakékoliv finanční 
prostředky získat. 

- koncem září zveřejnilo MŠMT na svých webových stránkách stanovisko ministra 
(mimochodem datované 2 týdny před zveřejněním) 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 MŠMT nakonec počátkem října vyhlásilo nový 
dotační Program IV po původním zrušení bez náhrady. Program byl však vypsán v takové 
podobě, že pro sportovní kluby a tělovýchovné jednoty sdružené v národních  sportovních 
svazech nebyl využitelný. ČUS ve věci nově vypsaného dotačního Programu IV vydal na 
základě své právní analýzy doporučení, aby přesto, že žadatelé nesplní požadavky na ně 
kladené, požádaly o dotace v tomto programu a přiložili příslušný průvodní dopis s žádostí o 
učinění výjimky, která umožní ostatní náležitosti dotačního programu splnit. Prezidium 
v tomto duchu podpořilo dva žadatele, tedy MGC Olomouc a 1. DGC Bystřice pod Hostýnem 
a v jejich zastoupení o dotaci v tomto titulu požádalo. 

- Koncem listopadu byl ČMGS vyrozuměn o nevyhovění žádosti o dotaci v Programu IV 
- Počátkem prosince byly vyhlášeny dotační tituly Reprezentace, Talent, Významné sportovní 

akce a Můj klub ve zcela novém formátu než doposud. 
- Jelikož termín podání žádostí byl naprosto nesmyslný (29. 12.) bylo velmi náročné nemalé 

množství informací dodaných několika různými osobami obsahově zkompilovat. S velkým 
vypětím však byly všechny žádosti v řádném termínu podány. 

- v únoru 2018 – vyhlášen nový program na činnost svazu 
 
 
Celou situaci kolem dotací (přidělené výše, hektičnost, způsob jednání MŠMT, načasování, 
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. 

 
 
Finanční situace pro ČMGS byla v roce 2017 velmi kritická, jen díky vytvořeným rezervám bylo možno 
naplnit rozpočet roku 2017 s tím, že by měla být i do budoucna snaha o maximální úspory ve všech 
oblastech 
 
Na konci roku byla vyúčtovaná podpora sportovní činnosti pro kluby. Klubům bylo vyplaceno celkem 
187.800 Kč, předáno 25 holí pro veřejnost a 109 míčů ČMGS. Je bohužel velká škoda, že ne všechny 
kluby věnovaly této přelomové akci v dějinách ČMGS dostatečnou pozornost a nepodáním žádosti 



přišly o peníze. Prezidium předpokládá, že i přes nepřehlednou finanční situaci bude se snažit 
pokračovat v této aktivitě i v roce 2018. 
 
ČMGS proplatil v roce 2017 klubům (které požádaly) dále startovné za žáky a juniory ve výši 27,575 
Kč. Významnou částkou ČMGS podpořil i školení trenérů. V celkové částce je zahrnuta také finanční 
podpora pro kluby, které věnovaly organizaci veřejnostních turnajů v roce 2017, díky dotaci 
z Programu X, která se na poslední chvíli zúřadovala v době vánočních svátků. 
 
 
Chaotická a nepředvídatelná situace v distribuci finančních prostředků pro sport z MŠMT významně 
ovlivnila také sestavování návrhu rozpočtu na rok 2018.  
 
 
Detaily k oblasti financí jsou obsaženy v příslušných dokumentech předkládaných konferenci. 

 

2. Vztah k ostatním subjektům 
ČUS 

Prezident a viceprezident ČMGS reagovali dne 16. 3. na dopis od generálního ředitele ekonomických 
agend ČUS, pana Bendy, který ČMGS obdržel počátkem února. V odpovědi se ČMGS ohradil proti 
tvrzení, že by zástupci ČMGS nedodávali včas a řádně účetní doklady pro sestavení účetnictví, 
upozornil na realitu spojenou s návazností dodání dokladů na dotace obdržené často až na konci roku 
a vyzval k jednání o případné nové smlouvě o vedení účetnictví. 

V průběhu prosince 2017 byly dojednány podmínky nových smluv na vedení účetnictví pro rok 2017 
v ceně 30.000,- Kč. Cena obsahuje zpracování účetnictví za rok 2017, zpracování podkladů pro 
vyúčtování dotací za rok 2017, přiznání DPP, DPČ a přiznání k dani z příjmu. Díky rozšiřujícím 
činnostem ČMGS (příspěvky klubům, uzavírání DPP apod. se zvyšuje objem dokladů ke zpracování. 
Partnerem pro tyto smlouvy zůstává ČUS resp. účetní pro ČUS. V této komplikované době usoudilo 
prezidium, že je nezbytné udržet kontakt s ČUS i prostřednictvím účetních prací i přesto, že by se 
možná podařilo pořídit tyto práce např. v Olomouci o něco laciněji. Pro připomenutí ČMGS obdržel 
od ČUS v letech  2010-2016 dotace ve výši 2.825.517 Kč. 
 
Prezident ČMGS se zúčastnil v květnu 2017 VH ČUS a zúčastňuje se všech dalších relevantních schůzí 
ČUS. 
 

ČUKIS 

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.  

 

WMF 



Aleš Vítek se zúčastnil valné hromady 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 – budou zapracovány 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  
 
 

Obecně lze říci, že ČMGS je stále pevně zakotven ve všech relevantních sportovních strukturách, kde 
aktivně vystupuje, či se minimálně zúčastňuje všech klíčových jednání a schůzí. 

 

3. Reprezentace 

Česká republika zažila výjimečný rok z pohledu úspěchů reprezentace. 
 
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. 
 
Na MS dospělých naše 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.  
 
Na WAGM Zaton získala naše reprezentace zlatou a bronzovou medaili v juniorech díky Matěji 
Vlčkovi a Janu Doninimu, zlatou a stříbrnou v ženské kategorii díky Kateřině a Veronice Reed a také 
stříbrnou medaili v družstvech. 
 
Šéfem adventure golfové reprezentace se stal Daniel Vlček. 
 
 
Podrobnosti jsou uvedeny v dalších materiálech překládaných konferenci. 
 

 

4. Trenérsko-metodická komise 
V říjnu 2017 proběhla v Rakovníku 1. část odborného školení trenérů, v listopadu pak 2. část 
odborného školení proběhla v Brně se závěrečnou zkouškou. Bylo vyškoleno 27 nových trenérů.  
Byly vypracovány všechny potřebné podklady pro akreditaci trenérů a možnost získání 2. a 3. 
trenérské třídy. Nyní se čeká na potvrzení od MŠMT o přidělení akreditace.    
 



Prezidium ČMGS odsouhlasilo proplacení nákladů na lektorskou činnost ve prospěch ČMGS ve výši do 
500,- Kč/hod (v rámci DPP), cestovné dle aktuálně platných sazeb ČMGS a příspěvek na nocleh ve výši 
do 300,- Kč/noc.  
 
Podrobnější informace jsou uvedeny v dalších materiálech předkládaných konferenci. 

 
5. Propagace a rozvoj minigolfu  
Byla realizovaná výroba dvou pořadů v ČT – reportáže z MČR a z MES v Chebu.  

V září se díky aktivitě Kateřiny Tietzové zúčastnil prezident ČMGS 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. Výsledky této marketingové 
aktivity nebyly z pohledu společnosti AXA úplně uspokojivé, není však vyloučena další spolupráce na 
poli marketingu v další sezóně. 

 
Díky členství v ČUKIS byla ČMGS nabídnuta placená prezentace v některých médiích (Svět sportu, 
Metro) se slevou až 90% z ceníkových cen. Zejména vzhledem k dosaženému hospodářskému 
výsledku v roce 2017 a nejasným vyhlídkám v oblasti financování ČMGS v roce 2018 nebyla tato 
nabídka přijata. 
 
V oblasti propagace je potřeba obecně začít od SWOT analýzy a vytvoření strategického plánu, kde by 
byly definovány dlouhodobé cíle a priority minigolfu z různých úhlů pohledu (veřejnost, profesionální 
hráči, pořadatelé turnajů, média, rozhodčí,…). V budoucnu by měly dle strategického plánu vznikat 
krátkodobější roční nebo dvouroční plány s konkrétními opatřeními, které by vedly k naplňování cílů 
uvedených ve strategickém plánu. Prezidium si je nutnosti tohoto postupu vědomo. Není však 
v období nejistého financování možné této oblasti dávat větší prioritu a realizovat placené 
marketingové aktivity v období schodkového hospodaření. 

 

6. Ostatní  
Byl přijat nový klub Yamka Minigolfclub Butovice, z.s. 

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. 
 
 

 

Dovětek  
 
Po odeslání tohoto materiálu delegátům došlo k několika skutečnostem, na kterých bych rád 
demonstroval, nakolik dynamická a turbulentní dnešní doba v oblasti přístupu státních orgánů ke 
sportovnímu prostředí je.  



- v pátek 2. března (tedy před týdnem) jsme se dozvěděli informaci o rozdělení dotací 
v programech Talent a Repre 

o nedokázali jsme již na tuto skutečnost reagovat a rozeslat informaci 
delegátům 

o viceprezident svazu se musel rychle s touto skutečností seznámit a 
v uplynulém týdnu jsme v této věci intenzivně komunikovali, abychom mohli 
delegátům představit veškeré souvislosti – bude provedeno u rozpočtu na rok 
2018 

- v úterý 6. března jsem se zúčastnil mimořádné valné hromady ČUS 
o aktuální informace: je velice pravděpodobné, že se systém dotací bude zase 

určitým způsobem měnit – bohužel zdá se, že v neprospěch menších svazů 
o ministrovi MŠMT byly prezentovány informace z klubů, které informují o 

žalostně nízkých zdrojích na financování trenérů mládeže – ministr přislíbil 
v této věci konat 

§ na financování platů ve školách jde cca 40 miliard x do celého sportu 
jde 6-7 miliard 

§ na druhou stranu kdo nebude mít trenéry, nebude dostávat finance 
o některé dotační tituly velmi pravděpodobně nebudou vypsány (program X – 

sportování veřejnosti) 
o stále platí, že nelze bez dalšího přerozdělovat dotace obdržené svazem přímo 

na kluby bez fakturace a reálného protiplnění; svazy toto řeší povětšinou 
fakturou + interními předpisy, nikoliv uzavíráním smluv 

o analýzou částek, které dostaly v programech Talent a Repre ostatní svazy, si 
stojíme velmi dobře, což znamená, že jsme velmi dobře zpracovali příslušné 
žádosti, což je jedním z kritérií rozdělení finančních prostředků v těchto 
programech 

- včera, tedy v pátek 9. března jsme se dozvěděli nové informace k podávání žádosti 
v programu (bývalá V – nyní řízení (?) sportovních svazů) 

o budeme na tyto informace reagovat, jelikož máme týden na podání 
souvisejících žádostí 

o na rok 2019 se budou pravděpodobně vypisovat žádosti cca v září, tedy už za 
půl roku 

o chystá se rejstřík sportovců, který může zásadním způsobem změnit postavení 
žadatelů, pokud v něm budou nalezeny nesrovnalosti nebo výrazné číselné 
propady oproti číslům vykazovaným v žádostech 

 
 
Chtěl bych zároveň zdůraznit, či opakovaně připomenout, že při řízení svazu je brát v potaz 
fakt, že financování sportovních subjektů se v České republice v posledních letech posunulo 
z příspěvkového financování na dotační. Příspěvkové znamenalo, že daný subjekt obdržel 
finanční prostředky, které nemusel nijak zúčtovávat a mohl je použít podle svého uvážení. 
Dotační financování je výrazně účelově vázáno, zvyšuje nároky na administrativu a jakékoliv 
pochybení při administrativě způsobuje nevratné finanční škody. Všechny zapojené subjekty 
včetně klubů musí tak být výrazně profesionálněji vedeny než doposud. 
 



Aby pak řízení svazu mohlo reagovat na neustálé změny, musí mít řídící orgán dostatek 
pravomocí k této činnosti. V té souvislosti je třeba také uvést, že sportovní sezóna se díky 
halám čím dál více prodlužuje a běžně se konference konají v rozběhnuté sezóně. Na činnost 
řídícího orgánu pak musí samozřejmě dohlížet aktivní kontrolní orgán, tedy KRK. 
 
 
Tomáš Navrátil 
prezident ČMGS 


