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1. Úvod 
Pandemie koronaviru zásadním způsobem zasáhla do fungování všech sportovních svazů, 
minigolfového nevyjímaje. Navzdory panujícím obtížím se podařilo zajistit všechny funkce svazu, 
všechny komise vykonávaly svou činnost. Jako první reagovala na situaci Sportovně-technická 
komise, která postupně rušila či přesouvala turnaje, vymýšlela náhradní řešení situací nastalých 
v soutěžích a maximálně pružně reagovala na měnící se situaci. Reprezentacím byla zrušena 
mezinárodní mistrovství. Velmi kreativně se k situaci postavila Komise mládeže. 

Zprávy jednotlivých komisí jsou 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. 
 
Rok 2020 byl první, kdy žádosti zpracovávala a rozdělovala Národní sportovní agentura. Prezident 
svazu sice absolvoval několik setkání se zástupci NSA, kteří si vyslechli problémy ve financování 
menších sportovních svazů (zejména stále nenarovnané podmínky z minulosti, kdy již několik let jsou 
menší sportovní svazy stále financovány výrazně menším objemem peněz – zejména v oblasti 
organizace sportu), k reálnému zvýšení objemu čerpaných finančních prostředků však v této kapitole 
bohužel nedošlo. 
 
V roce 2020 bylo stav s dotacemi následující 

Výzva Požádáno Obdrženo 

TALENT 1 140 965,- 662 200,- 



REPRE 1 471 000,- 329 450,- 

ORGANIZACE SPORTU 1 895 840,- 770 733,- 

 

Dotace ORGANIZACE a TALENT byly vyčerpány v roce 2020 na 100%, u dotace REPRE došlo k 
nevyčerpání částky ve výši 425.590,- Kč a tato částka byla vrácena zpět na účet MŠMT 

 

Schválené rozpočty ČMGS pro budoucí roky musí být i nadále co nejvíce v souladu s podmínkami 
dotací, aby bylo možno co nejvíce nákladů v rámci dotací vyúčtovat.  I po přechodu správy dotací na 
NSA bude kvalita a správnost dokladů v této oblasti klíčová. 

 

Opět lze apelovat na aktivitu klubů. Nacházíme se v silně dotační době. V každém (i menším) městě je 
možno žádat o dotace na činnost klubu. Další možnosti jsou na úrovni kraje a také v programu Můj 
klub a Provoz a údržba (NSA). Z těchto zdrojů lze získat částky ve výši středních až vyšších desítek tisíc 
korun ročně. Navíc se v těchto dotacích drží princip kontinuity. Tedy pokud se jednou klub dostane 
k těmto dotacím (často stačí jen požádat), dostává je i v dalších letech. Při částce dotací 100 000 Kč 
na jeden klub se při 30 klubech jedná o 3 000 000 Kč, které lze načerpat do českého minigolfu. 
Bohužel, takových klubů je v danou chvíli menšina. 

 

3. Vztah k ostatním subjektům 
ČOV 

V uplynulém roce se prohloubilo ochlazení vztahů mez ČUS a ČOV. ČMGS tak nebyl v žádném větším 
kontaktu s ČOV. 

ČUS 

Prezident ČMGS se zúčastňoval jak řádné VH ČUS, tak porady předsedů sportovních svazů. Na těchto 
fórech opět vystoupil s připomínkami v oblasti financování menších sportovních svazů. Na VH 
prezident svazu navíc kandidoval (byť neúspěšně) do Kontrolní a revizní komise ČUS.  

Prezident ČMGS se dále zúčastnil jednání se staronovým předsedou ČUS Miroslavem Janstou. Byly 
probrány otázky z oblasti našich priorit k řešení ze strany NSA, forma podpory činnosti svazu ze 
strany ČUS, okruhy intervence ČUS vůči státu, NSA a k ostatním sportovním organizacím, rezerv v 
oblasti zdrojů a peněžních toků určených na podporu sportu, podmínky, které nás nejvíce limitují při 
čerpání dotací a návrhy změn, kritéria pro financování sportovních svazů ze strany státu, či ideální 
termíny administrace státních dotací. 

Předsedu Janstu zajímalo také fungování ČMGS jako takového. Byl velmi příjemně překvapen, jak 
komplexní je struktura našeho svazu v oblasti trenérské, podpory mládeže v SA a SCM a kvitoval naše 
úspěchy na mezinárodní scéně. 

 

 



ČUKIS 

Prezident ČMGS se zúčastnil jako delegát valné hromady ČUKIS. Byly probrány běžné provozní 
záležitosti a také informace o benefitech pro členské svazy z členství v ČUKIS. Prezident ČMGS byl 
zvolen do výboru ČUKIS. Tím má ČMGS zastoupení v orgánu významného subjektu, který spoluutváří 
dění v českém sportu.  

 

Národní sportovní agentura 

Prezident ČMGS se zúčastňoval všech relevantních jednání se zástupci NSA, ať už na pozvání všech 
zástupců sportovních svazů, nebo v užší skupině zástupců ČUKIS. 

ČMGS tak získával informace o chystajících se změnách ve financování sportu „z první ruky“ a mohl 
vznášet dotazy či připomínky. 

 

4. Reprezentace 

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

 

5. Trenérsko-metodická komise 
TMK se snažila pokračovat ve své práci a vypsala termíny na školení trenérů. Bohužel žádné ze školení 
nakonec nemohlo být kvůli vládním opatřením v roce 2020 zrealizováno. 
 
Podrobnosti jsou uvedeny ve zprávě TMK. 
 

 
6. Komise mládeže 
V rámci SA a SCM probíhala kreativní formou pravidelná distanční výuka, která se snažila držet mladé 
minigolfisty v kontaktu a alespoň v částečném tréninku. 
 
Komise mládeže provedla aktualizaci koncepce rozvoje mládeže ČMGS pro roky 2021 – 2024. 
 

 

7. Propagace 
Počátkem roku 2020 byla zřízena prezidiem Komise pro propagaci, kterou vedl Daniel Dvořák. Ve 
složité situaci roku 2020 pochopitelně i činnost této komise byla výrazně omezena. Na konci roku 
2020 proběhal jednání ohledně natáčení profesionálních videí (i) pro interní účely ČMGS zejména pro 
trenérská školení, (ii) pro účely propagace minigolfu jako sportu.  

Další podrobnosti činnosti této komise budou předneseny konferenci ve zvláštním bodu. 


