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1. Úvod 
 

Pokračujeme v tradici – co rok, to nějaký zásadní bod v činnosti ČMGS prostřednictvím prezidiem 
zřízených komisí: 

2017 

- obnovení činnosti Trenérsko-metodické komise -> školení trenérů 
 

2018 

- díky činnosti TMK dokončení akreditace trenérů u MŠMT 
- obnovení činnosti Komise mládeže -> založení SA, SCM 

 

2019 (2020) 

- díky činnosti Komise mládeže v návaznosti na existenci akreditovaných trenérů fungující 
systém tréninků v SA, SCM 

- obnovení činnosti Komise pro propagaci 
 
 

Díky tomu, že se daří vytvářet příslušné komise a tyto komise zároveň nejsou jen zřízeny, ale i fungují, 
je níže uvedená zpráva stručnější než v předchozích letech. Zprávy jednotlivých komisí jsou totiž 
zpracovány v samostatných materiálech a na konferenci budou předneseny v samostatných bodech. 

 

2. Finance 



Detaily k oblasti financí jsou obsaženy v příslušných dokumentech předkládaných konferenci. Níže 
tedy spíše stručný a obecný komentář. 
 

V roce 2019 došlo k posunu v příjmu dotací, kdy finanční prostředky byly na účet ČMGS připsány 
relativně včas – z programů Repre a Organizace sportu v dubnu 2019, z programu Talent na konci 
května 2019. Celkem jsme z dotací MŠMT obdrželi v roce 2019 částku 2 159 940 Kč. Žádáno oproti 
tomu bylo o 4 622 367 Kč. 

 

Byly zpracovány a podány žádosti o dotace na rok 2020, a to: 

• REPRE 2020 MŠMT ve výši 1 471 000 Kč 
• TALENT 2020 MŠMT ve výši 1 140 965 Kč 
• ORGANIZACE SPORTU 2020 ve výši 1 895 840 Kč 

 

Byly připraveny doklady k zaúčtování pro účetní a pro vyúčtování všech tří dotací, 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.  Kvalita a správnost dokladů je v této věci klíčová, což potvrzují několikerá vyjádření 
zástupců MŠMT. 

V roce 2019 došlo v návaznosti na získané dotace (zejména TALENT) k další 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.  

Výsledek hospodaření ČMGS za rok 2019 je přebytek ve výši 16 924,31 Kč při obratu 2 977 524,20 

Pokračuje profesionalizace činnosti svazu, což není možné bez minimálně zachování stávající výše 
odměn zodpovědných pracovníků.  

 

V oblasti financování z veřejných rozpočtů dosahuje ČMGS maximálních možných výsledků (dalšího 
posunu by bylo možné pouze čerpání dotací z EU, což je v oblasti sportu velmi komplikovaná 
záležitost, u níž dosáhlo úspěchu doposud jen velmi nízký počet sportovních svazů). Blíží se změna 
způsobu financování, kdy o dotacích bude rozhodovat Národní sportovní agentura. ČMGS by výrazně 
pomohlo, pokud by vyšší prostředky dostával v účelově nejméně svázaném programu – Organizace 
sportu.  

Minigolfu jako takovému, potažmo ČMGS by také výrazně pomohlo, pokud by byly aktivnější 
samotné kluby v získávání finančních prostředků z městských a krajských rozpočtů, stejně tak jako 
z programu Můj klub od MŠMT. Z těchto zdrojů lze získat v úhrnu částky ve výši středních až vyšších 
desítek tisíc ročně, často po určité době až ve výši přesahující 100 000 Kč, a to pouze v dotacích 
neinvestičních. Pro české minigolfové kluby tak lze z těchto rozpočtů při příslušné aktivitě získat další 
3 000 000 Kč na jejich činnost. Takováto aktivita by pomohla i fungování ČMGS jako takového. 

 

Kvůli změně systému financování (dříve z příspěvků ze Sazky finance nebyly účelově vázány) se 
změnila také práce prezidia ze spíše sezonní záležitosti na téměř každodenní celoroční práci. Finanční 



prostředky z dotací od MŠMT jsou účelově vázány, je třeba neustále přemýšlet nad způsobem jejich 
použití a také stále sledovat změny v této oblasti a okamžitě na ně reagovat. 

 

3. Vztah k ostatním subjektům 
ČOV 

V uplynulém roce došlo k jistému ochlazení vztahů mez ČUS a ČOV. ČMGS tak nebyl v žádném větším 
kontaktu s ČOV kromě krátkých setkání na poradách ČUS. 

ČUS 

Prezident ČMGS se zúčastňoval jak řádné VH ČUS, tak všech porad předsedů sportovních svazů. Na 
těchto fórech několikrát vystoupil s připomínkami v oblasti financování menších sportovních svazů. 

ČUKIS 

Dne 20. 9. 2019 se prezident ČMGS zúčastnil valné hromady ČUKIS. 

ČUKIS je od začátku podporovatelem vzniku Národní sportovní agentury. ČUKIS funguje jako sdružení 
menších sportovních svazů, které je "spřízněno osudem" v oblasti financování sportu v ČR, členové si 
v této oblasti pomáhají a vystupují jako jedna vlivová skupina, jak je i vnímána; sdružením se tyto 
svazy vytvářejí i jakýsi pool, který má lepší vyjednávací pozici vůči třetím stranám, z čehož vznikají 
možnosti benefitů pro členy. Těmito benefity jsou například monitoring médií zdarma, zvýhodněná 
PR a inzertní podpora v deníku Metro, týdeníku 5+2 (MAFRA), nebo v Denících Vltava Labe Media, 
možnost nákupu reklamních předmětů za zvýhodněnou cenu či možnost účasti na obecné části 
školení trenérů i mimo oficiálně vyhlášené termíny na VOŠ ČUS.  

Členství v tomto spolku je pro ČMGS jednoznačně výhodné, což se prokázalo už v minulých letech. 

 

Národní sportovní agentura 

Prezident ČMGS monitoruje veškeré dění, spojené se vznikem Národní sportovní agentury a její 
zamýšlené činnosti. Zúčastnil se také prezentace NSA na půdě ČUS, kde také vystoupil se svým 
příspěvkem týkajícím se připomínek k financování menších sportovních svazů (tento výstup dokonce 
citovala některá tištěná a internetová média). Díky určitému vlivu přes členství v ČUKIS prosazujeme 
zájmy menších svazů a ČMGS v nejvyšší možné míře. 

 

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

 

4. Reprezentace 

Podrobnosti k této oblasti jsou uvedeny ve zvláštním materiálu překládaném konferenci. 
 



Stručně lze tedy shrnout, že i v roce 2019 byl český minigolf úspěšný a sbíral medaile či významná 
umístění.  
 
 
Ve Švédsku na WorldAdventure Golf Masters získal v kategorii juniorů Matěj Vlček stříbrnou medaili 
 
Na Mistrovství Evropy juniorů v Lotyšsku Daniel Brtevník nejdříve získal stříbro ve hře na rány a 
následně se stal mistrem Evropy v k. o. V juniorkách získala bronz Monika Minaříková. 
 
Na mistrovství světa, které se poprvé v historii konalo mimo Evropu – v Číně, získali v nové soutěži 
smíšených párů stříbrnou medaili Marian Straško a Alena Doleželová. Ženský tým v soutěži družstev 
získal bronzovou medaili.  
 

 

5. Trenérsko-metodická komise 
Po boomu z roku 2018, kdy TMK vyškolila prvních 29 trenérů, došlo k útlumu.  
 
Ačkoliv byly vyhlášeny již v první polovině roku termíny na podzimní školení trenérů 2., 3. a nově i 4. 
tříd, nebyl o tato školení větší význam. Jistě existují jisté rezervy v aktivitě samotné komise. Je 
nicméně potřeba, aby si význam dostatečného počtu trenérských licencí uvědomily jednotlivé kluby a 
na školení vysílaly dostatečný počet uchazečů. Bez akreditovaných trenérů není možné do budoucna 
zajistit financování a rozvoj mládeže.  
 
Podrobnosti jsou uvedeny ve zvláštním materiálu překládaném konferenci. 
 

 
6. Komise mládeže 
 
Z pohledu dalšího rozvoje minigolfu v ČR byla v roce 2019 důležitá pokračující činnost Komise 
mládeže. 
 
Ta pracovala ve složení předseda Ivan Doležel, Aleše Vítka (finance), Pavel Gerža (hlavní kouč 
juniorské reprezentace, SCM 02 Olomouc, Martin Ječný (TMK, SCM 01 Praha) a Alena Doleželová 
(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 2019. 
 
Celé Komisi a zejména jejímu předsedovi patří velké poděkování za profesionalitu, kterou po celý rok 
projevovala. Mravenčí práce obsahovala koordinaci práce šéftrenérů sportovních akademií a center 
mládeže, komunikaci s rodiči, jednotlivými hráči i s prezidiem. Takto koncepční práce s mládeží 
v historii českého minigolfu možná ještě nebyla takto dlouhodobě prováděna. Jiný styl práce 
s mládeží ani v dnešní době není možný, chceme-li zajistit dlouhodobý rozvoj minigolfu v ČR. 



 

7. Propagace 
V roce 2019 pokračovala ad-hoc snaha o propagaci minigolfu v návaznosti na konferencí schválené 
finanční prostředky a s omezenými personálními prostředky. 

Bylo zajištěno natáčení reportáže z MČR v Rakovníku 2019. 

Díky aktivitě nikoliv ČMGS, ale činovníků klubu z Bystřice pod Hostýnem, byl natočen rozhovor 
s Alenou Doleželovou v jihomoravském Českém rozhlase. 
 
 

Počátkem roku 2020 byla zřízena prezidiem Komise pro propagaci. Tu povede Daniel Dvořák a této 
komisi bude přidělen i určitý rozpočet. V úvodu bude vypracována SWOT analýza a strategický plán, 
kde budou definovány dlouhodobé cíle a priority propagace a rozvoje minigolfu. Dle strategického 
plánu vzniknou krátkodobější roční nebo dvouroční plány s konkrétními opatřeními, které by měly 
vést k naplňování vytyčených cílů. 

Další podrobnosti budou předneseny konferenci ve zvláštním bodu. 

 
 

 


