
Krizový plán ČMGS 
 
Vážení minigolfisté, 
 
tímto bychom Vás rádi informovali o rozhodnutích přijatých prezídiem ČMGS a jeho komisemi 
kvůli epidemii koronaviru SARS CoV-2. Jednání byla vedena snahou o zajištění bezpečnosti všech osob 
podílejících se na činnostech ČMGS a zároveň o zachování funkčnosti a plnohodnotnosti všech aktivit 
spojených se sportovním minigolfem v České republice. Krizový plán ČMGS byl vypracováván 
v průběhu měsíce dubna 2020, kdy ještě z dosavadních informací nebylo zřejmé, jaká krizová opatření 
Vlády ČR, mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR a opatření a metodická stanoviska orgánů 
veřejné správy ČR budou účinná v období, ve kterém ČMGS plánuje obnovení převážné části svých 
činností. V souvislosti s touto skutečností, proto může dojít ke změnám tohoto krizového plánu 
v návaznosti na výše zmíněná opatření a metodická stanoviska. Krizový plán byl vytvořen ještě před 
rozhodnutím WMF a EMF o zrušení mezinárodních akcí v roce 2020. 
 
Konference ČMGS 2020 
 
Jelikož právní předpisy neumožňují konání konference mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím 
technických prostředků, pokud tato možnost není zakotvena ve stanovách spolku, bylo dne 12. března 
2020 zveřejněno rozhodnutí prezidenta ČMGS o odložení konference ČMGS 2020. V souvislosti s 
epidemií koronaviru SARS CoV-2 nabyl dne 24. dubna 2020 účinnosti zákon č. 191/2020 Sb., který 
jednání a rozhodování konference mimo zasedání připouští i pro ČMGS. Vzhledem k dokumentům 
podléhajícím schválení konferencí ČMGS (zejm. hospodaření spolku, zpráva kontrolní a revizní komise) 
monitoruje prezídium ČMGS situaci a zvažuje konání konference mimo zasedání, pokud by situace 
neumožnovala osobní přítomnost delegátů. O tomto případném postupu budete informování 
v dostatečném předstihu v souladu s výše zmíněným zákonem a stanovami ČMGS. Pro naplnění 
znění právních předpisů a stanov, je nezbytně nutné, aby se konference uskutečnila do 31. 
prosince 2020. 
 
Hospodaření ČMGS v roce 2020 
 
Právní úprava spolků nezakotvuje možnost hospodařit v rozpočtovém provizoriu (uplatní se jen u 
veřejnoprávních korporacích (obce a kraje) nebo u státu) či v jiném obdobném režimu. Stanovy 
hospodaření spolku zvláště neupravují. Navrhovaný rozpočet pro rok 2020 zaslaný zástupcům klubů 
před odložením konference, ve svých parametrech nijak nevybočuje z rozpočtů předchozích let. 
Prezídium ČMGS je povinno zajišťovat plnění úkolů ČMGS v období mezi konferencemi. Vzhledem 
k dosud neschválenému rozpočtu pro rok 2020 proto postupuje při vynakládání finančních 
prostředků s péčí řádného hospodáře a snaží se naplňovat navrhovaný rozpočet pro rok 2020 
tak, aby nedošlo k poškození zájmů ČMGS. Kontrolou hospodaření je pak pověřena Kontrolní a 
revizní komise, která je oprávněna činit kontrolní závěry za současného respektování společných zájmů 
sdružených spolků v ČMGS při hospodárném a efektivním využívání společných zdrojů ČMGS. Kvůli 
epidemii koronaviru SARS CoV-2 je pravděpodobné, že dojde ke změnám navrhovaného rozpočtu 
z důvodu nemožnosti vyčerpání finančních prostředků v některých oblastech (např. reprezentace) a 
s ohledem na účelové určení poskytnutých dotací. V této souvislosti je třeba zmínit pozitivní zprávu, 
že ČMGS získal pro rok 2020 finanční prostředky z dotací ORAGANIZACE SPORTU, REPRE a 
TALENT. Pokud situace v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2 nebude umožňovat 
delší dobu zasedání konference, prezídium zváží jednání a rozhodování konference (orgánu 
příslušnému ke schválení rozpočtu) mimo zasedání (viz výše). 
 
Sportovně technická komise (STK) 
 
Dne 23. dubna 2020 schválilo prezídium ČMGS rozhodnutí STK týkající se přijetí některých 
mimořádných pravidel dočasně nahrazujících pravidla soutěžního řádu, které tvoří přílohou č. 1 tohoto 
krizového plánu. V souladu s výše zmíněnou prioritou bezpečnosti, rozhodnutí zejména stanovuje, že:  

a) nejbližší plánované turnaje (tj. od 21. června 2020) se odehrají pouze jako soutěže jednotlivců, 
aby hráči nebyli nuceni k účasti v soutěži družstev; výsledky všech lig se vyhlásí podle výsledků 
platných k 19. červnu 2020; 

b) v návaznosti na bod a) dochází k mimořádné úpravě postupů a sestupů družstev do vyšší, resp. 
nižší ligy; 

c) zachovává výkonnostní třídy všem hráčů; výkonnostní třídu je možné pouze zlepšit; 
d) zrušené turnaje z jarní části sezony (do 19. června 2020) budou přesunuty do podzimní části a 

budou odehrány pouze jako soutěže jednotlivců; 
e) nová ligová sezona 2020/2021 není rozhodnutím dotčena; turnaje nové ligové sezóny 

2020/2021 zůstávají zachovány v nezměněné podobě; odehrají se soutěže družstev i soutěže 
jednotlivců. 

 



Více podrobností naleznete v příloze č. 1 „Rozhodnutí STK k sezoně 2020“. 
 
Upozorňujeme, že takto schválené rozhodnutí může být změněno v návaznosti na: 

a) krizová opatření Vlády ČR; 
b) mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR; 
c) opatření a metodická stanoviska orgánů veřejné správy ČR. 

 
V případně změněném rozhodnutí může dojít k dalším mimořádným úpravám pravidel soutěžního řádu 
a ke změnám dat a míst konání turnajů. Jelikož byl krizový plán vypracován ještě před rozhodnutím 
WMF a EMF o zrušení všech mezinárodních akcí, je pravděpodobné, že v průběhu května dojde 
k dalším dílčím změnám. Prezídium ČMGS a STK si vyhrazují právo změnit rozhodnutí do 31. 
května 2020. 
 
Dne 23. dubna 2020 schválilo prezídium rozhodnutí STK týkající se termínové listiny pro rok 2020. 
Termínová listina pro rok 2020 tvoří přílohu č. 2 tohoto krizového plánu. Termínová listina 
předpokládá zrušení všech turnajů, které se měly uskutečnit do 19. června 2020, a přesun těchto 
turnajů a vyhrazení termínů pro jejich konání v podzimní části sezony. 
 
Komise mládeže 
 
Příprava juniorské reprezentace ČR v rámci obou Sportovních center mládeže (hráčů do 19 let) 
probíhá v měsících duben až červen zejména distanční formou (bez osobních setkávání hráčů a 
trenérů), což platí také pro všech 7 Sportovních akademií (hráčů do 23 let), z nichž 5 je spojeno 
se Sportovními středisky mládeže (hráčů do 15 let). Tyto aktivity probíhají v programu MŠMT Talent 
a spadá mezi ně také turnaj Junior Cup SCM, který se uskuteční při Mistrovství ČR a Junior Trophy, a 
Junior Cup SA, který se uskuteční v rámci Přeboru Moravy a Přeboru Čech v termínech, které stanovilo 
STK ČMGS a v omezeném počtu hráčů dle pokynů STK. Jednotliví hráči mládežnických kategorií již 
mohou dle platných opatření individuálně trénovat, a to podle pokynů svých trenérů. 
 
 
Trenérsko-metodická komise (TMK) 
 
V druhé polovině roku budou vypsány termíny školení trenérů. Prezídium ČMGS jedná o finančním 
příspěvku na školení a zvažuje zvýšení odměn aktivním trenérům (zejm. pracujícím s dětmi a 
reprezentačním) s cílem zvýšit celkový počet trenérů s platnou trenérskou třídou. Počet trenérů je 
významným kritériem pro výši dotací od MŠMT 
 
Reprezentace 
 
Dne 1. dubna 2020 jste byli informování o zrušení NC juniorů a seniorů a WAGM. WMF a EMF dne 26. 
dubna 2020 zrušily všechny mezinárodní akce a přesunula je na rok 2021. S ohledem na zrušené 
mezinárodní akce se zvažuje konání mezistátních utkání a uskutečnění reprezentačních soustředění 
v druhé polovině roku. 
 
Školení rozhodčích 
 
V druhé polovině roku budou vypsány termíny školení rozhodčích. Prezídium ČMGS jedná o 
zvýšení odměn rozhodčích s cílem zvýšit celkový počet rozhodčích s platnou rozhodcovskou třídou. 
Počet rozhodčích je významným kritériem pro výši dotací od MŠMT. 
 
Závěr 
 
Výše uvedené informace a rozhodnutí vycházejí z informací, které byly k dispozici v dubnu 2020. 
Ve všech oblastech může v závislosti na vývoji epidemie koronaviru SARS CoV-2 dojít ke 
změnám. Veškerá učiněná rozhodnutí si kladou za cíl maximálně ochránit zdraví a zajistit 
bezpečnost všech osob zúčastněných na aktivitách ČMGS. Ambicí krizového plánu je pojmout 
všechny oblasti aktivit ČMGS, proto pevně doufáme, že jste obdrželi informace, které potřebujete 
a které Vás zajímají. Jakékoliv Vaše dotazy, připomínky nebo problémy týkající se tohoto 
krizového plánu zasílejte na e-mailovou adresu: sekretar@cmgs.cz.  
 
Přílohy: 

1. Rozhodnutí STK k sezoně 2020 
2. Termínová listina pro rok 2020 

 
Prezídium ČMGS 


