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1. Úvod 
 

Historické milníky českého minigolfu v roce 2018: 

- akreditace trenérů u MŠMT 
- činnost komise mládeže 
- nárůst členské základny díky enormnímu nárůstu mládeže 
- významná částka vyplacená na odměny všech, co chtějí pomáhat + počet odměněných lidí 
- v ČR se poprvé konalo mistrovství světa – v Chebu MS juniorů 
- ČMGS uznán ČOV za výlučného představitele minigolfu v ČR 

 
 

2. Finance 
Rok 2018 byl v oblasti financí zejména ve znamení stabilizace stavu a mravenčí práci při čerpání třech 
různých dotačních titulů. 

 

V prosinci 2018 byly připraveny doklady k zaúčtování pro účetní a pro vyúčtování všech tří dotací za 
rok 2017, které se navzájem prolínají a je poměrně komplikované dodržet všechna účelová určení 
dotací a další podmínky, které jsou nezbytné pro úspěšné vyúčtování dotací. Schválené rozpočty 
ČMGS pro budoucí roky musí být co nejvíce v souladu s podmínkami dotací, aby bylo možno co 
nejvíce nákladů v rámci dotací vyúčtovat. Zejména je třeba klást důraz na kvalitu a správnost dokladů. 

 



 

Bylo zpracováno účetnictví za rok 2018.  

Průběžně se financovaly všechny potřeby ČMGS dle schváleného rozpočtu, zejména náklady spojené 
s čerpáním dotací na rok 2018. 

 

Byly zpracovány a podány žádosti o dotaci  

• REPRE 2019 MŠMT ve výši 1 657 240 Kč 
• TALENT 2019 MŠMT ve výši 1 021 451 Kč 
• ORGANIZACE SPORTU 2019 ve výši 1 943 676 Kč 

 

Klubům byly rozeslány informace a formuláře týkající se čerpání příspěvků od ČMGS (proplacení 
startovného žáků a juniorů, příspěvek na sportovní činnost a pořadatelství veřejnostního turnaje) a 
informace k dotačnímu programu MŮJ KLUB vyhlášeného MŠMT. 

 

V této chvíli je velmi důležité, abychom vytvořili podmínky pro vyčerpání těchto dotací a zejména v 
programu TALENT je pro úspěšné čerpání nezbytná součinnost všech klubů. Začala pracovat komise 
mládeže pod vedením Ivana Doležela. Zatím z pohledu viceprezidenta svazu aktivitu vykazuje 
menšina klubů. Pokud se aktivita nezlepší a ČMGS nebude schopno prokazatelně vyčerpat prostředky 
ve prospěch rozvoje mládeže, bude vrácení finančních prostředků jedna z největších proher v celé 
historii ČMGS. 

 

V roce 2018 došlo v návaznosti na získané dotace (zejména TALENT) k výrazné podpoře mládeže a 
osob, které v této oblasti pracují. V průběhu roku byly vyplaceny všechny položky dle konferencí 
odsouhlaseného materiálu na podporu sportovní činnosti aktivních klubů. 

Rozpočet ČMGS za rok 2018 byl ve výši 2 850 000, čímž se za posledních 8 let téměř zdesetinásobil. 

Činnost svazu se čím dál více profesionalizuje, což není možné bez postupného navyšování odměn 
zodpovědných pracovníků.  

 
Detaily k oblasti financí jsou obsaženy v příslušných dokumentech předkládaných konferenci. 

 

3. Vztah k ostatním subjektům 
ČOV 

Prezídium ČMGS zaslalo Českému olympijskému výboru (ČOV) žádost, aby jej uznal jako výlučného 
představitele minigolfu na území České republiky. Schválení takové žádosti je jedním z kroků k tomu, 
aby byl ČMGS přijat za člena ČOV. Zástupci ČMGS byli pozvání na osobní jednání se zástupci Komise 
neolympijských sportů ČOV. Prezident ČMGS se 13. 10. 2018 zúčastnil prezentace na ČOV. ČMGS byl 
pochválen za kvalitně zpracovanou žádost. Prezident ČMGS odpovídal na všechny položené otázky. 
Zároveň mu bylo sděleno, že kdyby chtěl ČMGS být někdy v budoucnu přijat za člena ČOV, musel by 



splnit ještě jednu podmínku (vše ostatní jsou aktuálně splněny), a to mít alespoň 1 000 aktivních 
hráčů. 12. 12. 2018 bylo ČMGS sděleno, že jeho žádosti bylo ČOV vyhověno. 

 

ČUS 

20. 6. 2018 se prezident ČMGS zúčastnil VH ČUS. Zde se projednávaly z velké části otázky dotací 
MŠMT do sportu v roce 2017 a výhled na další období. Většinou více jak 95 % hlasů bylo přijato 
usnesení, že by se bývalá ministryně Kateřina Valachová měla veřejně omluvit za škody způsobené 
českému sportu v době jejího působení na MŠMT. 

 

ČUKIS 

21. 9. 2018 se prezident ČMGS zúčastnil VH ČUKIS. Byly projednány standardní výroční záležitosti této 
unie a nasdíleny zkušenosti členů z aktuálních problematik (dotační řízení, marketingové otázky, 
média, atp.). 

Poplatek za členství v ČUKIS se vrací ČMGS jak v nepeněžním, tak i částečně ve finančním pohledu. 

 

MŠMT 

Prezident ČMGS na příslušných fórech prezentuje, co ČMGS pálí v oblasti dotací – struktura (v dotaci 
na činnost dostáváme málo, obavy, že nebudeme dostávat v ostatních programech), nejistota výše 
dotace, špatné načasování podávání žádostí (prosinec).  

13. 11. 2018 se prezident ČMGS zúčastnil porady předsedů svazů ČUS, kterého se zúčastnil i 
náměstek MŠMT zodpovědný za dotace. Jako už tradičně prezident ČMGS prezentoval, že historicky 
ČMGS v tomto programu dostává nedostatečnou výši finančních prostředků. Náměstek se vyjádřil 
podobně jako každý rok – tedy, že si záležitost poznamenal a bude "intenzivně přemýšlet", jak 
menším svazům navýšit peníze. 

 

Vládní Agentura pro sport 

Zřízení tohoto "ministerstva sportu" se projednává v poslanecké sněmovně; ČUS bojuje zejména za 
to, aby byla zachována suverenita svazů, za které nerozhoduje někdo jiný, snaží se o to, aby bylo 
možné víceleté financování a bylo umožněno bezproblémové posílání peněz přímo do klubů, dále se 
ČUS snaží, aby definice dotací zněla na činnost sportovních organizací, ne na sportovní činnost (kdy je 
pak problematické zúčtovávat náklady na další související činnosti a služby). 

 

ČMGS je nadále pevně zakotven ve všech relevantních sportovních strukturách, kde aktivně 
vystupuje, či se minimálně zúčastňuje všech klíčových jednání a schůzí. 

 

4. Reprezentace 

Česká republika zažila další úspěšný rok z pohledu úspěchů reprezentace. 



 
V červnu 2018 rezignoval na pozici vedoucího dospělého reprezentace Karel Molnár a byl jmenován 
Martin Ječný. 
 
Úspěšné vystoupení má za sebou reprezentace adventure golfu. Celou řadu medailí získali v domácím 
prostředí na skvěle uspořádaném WAGM v Horním Bezděkově. 
 
Několik nových mistrů světa a dalších medailí máme v kategorii juniorů z mimochodem vůbec 
prvního mistrovství světa pořádaného v ČR. 
 
Dospělá reprezentace získala na ME v italském Predazzu tři medaile.  
 
Senioři z ME z portugalského Portelu přivezli dvě medaile. 
  
 
Podrobnosti jsou uvedeny ve zvláštním materiálu překládaném konferenci. 

 

5. Trenérsko-metodická komise 
 
Český minigolf má díky činnosti Trenérsko-metodické komise své první řádně vyškolené trenéry (29 
osob). Zároveň bylo úspěšně dokončeno akreditační řízení u MŠMT. Jedná se o velmi důležitý 
moment z pohledu rozvoje českého minigolfu a jeho financování. 
 

Komise TMK pokračuje ve své činnosti a připravuje další školení pro trenéry 2., 3. a nově i 4. tříd.,  

 
Podrobnosti jsou uvedeny ve zvláštním materiálu překládaném konferenci. 
 

 
6. Komise mládeže 
Z pohledu dalšího rozvoje minigolfu v ČR byla v roce 2018 zásadní činnost Komise mládeže. 
 
Ta byla na návrh předsedy Komise Ivana Doležela doplněna o Aleše Vítka (finance), Pavla Geržu 
(hlavní kouč juniorské reprezentace, SCM 02 Olomouc), Martina Ječného (TMK, SCM 01 Praha) a 
Alenu Doleželovou (administrativní činnosti). 
 
Předseda Komise podával prezidiu průběžně informace o činnostech souvisejících s organizací 
sportovních akademií a sportovních center mládeže. S viceprezidentem svazu koordinoval činnosti 
Komise tak, aby byla v souladu s rozpočtem dotace TALENT pro rok 2018. 
 
Byla aktualizována Koncepce práce s mládeží v členských klubech a s talentovanými minigolfisty na 
všech výkonnostních úrovních v letech 2017 až 2020. 
 
Celé Komisi a zejména jejímu předsedovi patří velké poděkování za profesionálně odvedenou práci. 



 

7. Propagace 
Bylo zajištěno natáčení reportáží z MČR Rakovník 2018 a YWC Cheb 2018. 

Prezidium ČMGS zaslalo České nadaci sportovní reprezentace návrhy na ocenění v anketě Junior roku 
2018, a to Alenu Doleželovou a Moniku Minaříkovou. Ani jedna sportovkyně nebyla vyhlášena v první 
desítce.  
 

V oblasti propagace nemělo kvůli povinnostem z jiných oblastí prostor na další práci. Prezidium uvítá 
další zájemce, kteří by se o tuto jistě důležitou oblast dokázali personálně postarat. Zbývá 
vypracování 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 dle strategického plánu mohly vznikat krátkodobější roční nebo 
dvouroční plány s konkrétními opatřeními, které by vedly k naplňování cílů uvedených ve 
strategickém plánu.  

 

8. Ostatní  
GDPR 

Zástupcům klubů byl zaslán vzor informovaného souhlasu a další informace ohledně „Obecného 
nařízení o ochraně osobních údajů“ (GDPR). Příslušné dokumenty byly vytvořeny také na úrovni 
svazu. 

 

Rejstřík sportu MŠMT 

Byly odeslány požadované údaje o všech sportovcích a trenérech do Rejstříku sportu MŠMT. K 21. 12. 
2018 bylo registrováno 1060 sportovců a trenérů 

 

Další administrativa 

Do spolkového rejstříku byly odeslány účetní závěrky za roky 2014, 2015, 2016 a 2017 

 

Prezidium zřídilo pro ČMGS datovou schránku. 

 

Do dalších let pro větší předvídatelnost pro pořadatele zimních turnajů prezidium navrhuje pořádat 
konference vždy první sobotu po posledních jarních prázdninách v ČR. 

 


