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 Národní sportovní agentura 
 k rukám Filip Neusser - předseda 

 

 Českomoravská 2420/15 

 Praha 9 

 Česká republika  

 

           V Praze 7. října 2022 

Vážený pane předsedo, 

 

dne 30. 3. 2022 /ve lhůtě dané příslušnou dotační výzvou/ jsme podali Žádost o dotaci na základě 

Výzvy 18/2021. Dne 11. 8. 2022 jsme obdrželi Usnesení o zastavení řízení, ve kterém nám poskytovatel 

sděluje, že neodpovídáme okruhu oprávněných žadatelů o dotaci. 

 

Jsme si vědomi složitosti v oblasti financování sportu, ale rozhodně nesouhlasíme s usnesením o 

zastavení řízení s odůvodněním, že citujeme “žadatel neprokázal splnění podmínky bodu 2.12. Výzvy, 

zejména neprokázal, že má založenou odpovídající organizační a řídící strukturu, tj. že je schopen 

prokázat, že prostřednictvím této struktury naplňuje svůj účel v souladu s bodem 2.10. písm. b) Výzvy dle 

svého zakladatelského dokumentu“.  

 

Usnesení neuvádí žádné konkrétní skutečnosti, které ČMGS nesplnil a tyto konkrétní důvody nám 

nebyli schopni vrcholní zástupci NSA (včetně Vás) uvést ani na několika dalších osobních jednáních. 

Důvod je zřejmý: tak závažné důvody, aby ČMGS byl vyloučen z okruhu žadatelů, prostě neexistují.  

 

Dle našeho názoru jsme splnili všechny podmínky výzvy, což jsme prokázali např. předložením 

soupisu členských spolků v 10 krajích, stanov, organizačního řádu ČMGS, seznamu vyškolených trenérů, 

soutěžního řádu ČMGS včetně jeho doplňků a „Koncepcí práce s mládeží v členských klubech a 

talentovanými minigolfisty na všech výkonnostních úrovních v letech 2020 – 2023“. Následně jsme 

doložili koncepci pro práci s mládeží i z let 2017-2020. 

 

Existence organizační a řídící struktury ČMGS s dosahem do regionů byla mimo jiné také doložena: 

• úspěchy na ME a MS v juniorských i seniorských kategorií (od roku 2017 do roku 2019 celkem 

34 medailí z MS a ME, přičemž v letech 2020 a 2021 byly soutěže z důvodu COVID zrušeny), 

• hodnocením zemí v žebříčku World Minigolfsport Federation – ČR drží 3. místo, 

• dlouhodobým systematickým školením trenérů a rozhodčích; ČMGS je držitelem akreditace od 

MŠMT pro školení trenérů, 

• uznáním ČOV, že ČMGS je výlučným představitelem minigolfu v České republice,  

• systémem organizace třístupňových sportovních soutěží prostřednictvím sportovně technické 

komise v 10 krajích ČR. Součástí tohoto systému je i organizování klubových turnajů za možné 

účasti neregistrovaných hráčů. Klubové turnaje napomáhají mimo jiné rozvoji sportovního 

minigolfu ve všech jednotlivých regionech, tedy 10 krajích ČR. 
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• naplňováním schválené koncepce pro práci s mládeží na 4 úrovních (kluby, SA, SCM a 

reprezentace) prostřednictvím komise mládeže. 

 

Může se snad někdo domnívat, že by toto vše bylo možné organizovat bez odpovídající aktivně 

fungující organizační a řídící struktury ČMGS?  Bylo to pro nás nepředstavitelné, až do doby obdržení 

Usnesení o zastavení řízení. Přičemž i projektoví manažeři NSA po doplnění naší žádosti neviděli žádný 

problém pro její úspěšné posouzení. Snad jen povrchní seznámení hodnotitelů se žádostí, možná i účelová 

diskriminace ČMGS, neznalost sportovního prostředí u menších svazů a ryze subjektivní náhled 

hodnotitelů s cílem vyřadit některé svazy z řízení o přidělení dotace mohly způsobit zastavení řízení. 

Fráze typu, že žadatel neprokázal, že má založenou odpovídající organizační a řídící strukturu bez 

konkrétních důvodů se dá použít kdykoliv na téměř každý sportovní svaz. Přístup NSA v této záležitosti 

je v rozporu se základním posláním NSA, se zákonem o podpoře sportu i se spravedlivým rozdělováním 

finančních prostředků daňových poplatníků mezi zástupce sportovního prostředí v ČR. 

 

Na mimořádné konferenci ČMGS dne 24. 9. 2022 jsme konkrétně a podrobně informovali členy 

ČMGS se vzniklou situací. Konference vyjádřila zásadní nesouhlas s usnesením o zastavení řízení. 

Následné snížení dotačních prostředků na 25 % roku 2021 označili zástupci členů ČMGS na konferenci 

za likvidační a byli seznámeni s odhadem výrazné ztráty za rok 2022. Účastníci konference si uvědomili, 

že vše, čeho ČMGS dosáhl v posledních 10 letech na mezinárodní sportovní úrovni všech kategorií, 

v oblasti mládeže a v rozvoji sportovního minigolfu v ČR, je rozhodnutím NSA nenávratně ztraceno. 

Členská základna prostřednictvím svých zástupců na konferenci pověřila prezidium ČMGS využít všech 

dostupných opravných prostředků s cílem zrušit usnesení o zastavení řízení a očistit tak jméno ČMGS. 

 

Do poslední chvíle jsme věřili, že je možná sebereflexe hodnotitelů výzvy a že je možné 

narovnání nespravedlnosti, které svým povrchním posouzením naší žádostí způsobili. Stejně tak jsme 

věřili, že NSA chce spravedlivě rozdělovat peníze daňových poplatníků, že nechce porušovat zákon o 

podpoře sportu a že nechce být v rozporu s účelem, za kterým byla zřízena. Věřili jsme, že NSA jako 

ústřední orgán státní správy České republiky chce dosáhnout jednotného harmonického sportovního 

prostředí a nikoliv jeho postupného roztříštění. Také jsme věřili vyjádřením předních zástupců NSA, že 

budou chtít napravovat historické křivdy, kterých si je NSA ve financování menších sportovních svazů 

vědoma, kdy např. konkrétně Český minigolfový svaz byl v roce 2017 ze stále doposud neznámých 

důvodů ve financování zkrácen na polovinu finančních prostředků a od té doby k napravení těchto chyb 

nedošlo. 

 

Poslední měsíce nás však utvrdily v tom, že NSA prostřednictvím omezení státních finančních 

prostředků na podporu sportu naopak zahájila brutální likvidaci menších sportovních svazů, bohužel 

v některých případech zcela neoprávněně a nedůstojně, na základě subjektivního posouzení členů vedení 

NSA a v rozporu s cíli, pro které byla založena. 

 

                        S pozdravem      

 

 

         Ing. Tomáš Navrátil 

                      prezident ČMGS 
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