Zpráva Prezidia ČMGS za období roku 2016
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Vyhodnocení hospodaření za rok 2016, zpráva vedoucího reprezentace, zpráva TMK a zpráva
STK budou předneseny v separátních příspěvcích na konferenci 2017.
1) Finance – obecný pohled a dotace
• V květnu 2016 dostal ČMGS od MŠMT první část dotace na Program V – Činnost sportovních svazů
ve výši 372.000,- Kč z přiznaných 400.000,- Kč na rok 2016. Opakovala se tak situace z předchozích
let, kdy ČMGS neobdržel požadovanou výši finančních prostředků a musel o další finance znovu dále
bojovat. V návaznosti na jednání prezidenta ČMGS ve věci navýšení finančních prostředků a v
návaznosti na jednání komise při ČUS pro podporu svazů byl ČMGS vyzván k podání nové žádosti v
rámci programu V ve výši 618 000 Kč. Nakonec bylo naštěstí opět enormní úsilí prezidia úspěšně
završeno obdržením částky 528 000 Kč v listopadu 2016 z prostředků ČUS (nikoliv MŠMT).
• V programu II - Sportovně talentovaná mládež 2016 získal ČMGS stejnou částku jako v roce 2015,
t.j. celkem 52 300 Kč.
• V roce 2016 obdržel ČMGS od MŠMT částku 108 500 Kč z Programu IV – Údržba a provoz
sportovních zařízení. Pouze tři kluby (Rajhrad, Olomouc, Bystřice p/H) se snažily podat žádost
prostřednictvím ČMGS na MŠMT. Tvrdá kritéria splnil pouze klub MGC Olomouc. Na základě dotazu
na MŠMT byla žádost klubu 1.DGC Bystřice p/H vyřazena z důvodu nesplnění podmínky vybraného
příspěvku na člena klubu ve výši minimálně 500,- Kč/člen/rok. Dle názoru prezidia málo členů ČMGS
projevilo zájem účastnit se tohoto programu, ale je nesmírně důležité pro ČMGS, že se v prvním roce
uchytila alespoň jedna žádost, která vytvořila dobrý základní kámen pro podávání a případný úspěch
žádostí pro další roky. Je třeba, aby kluby nebyly v této souvislosti pasivní a aktivně se účastnily
/pokud jim to tvrdá kritéria dovolí/ tohoto programu i v dalších letech. Většinou bývá uzávěrka
koncem září, ale již v průběhu roku je tomuto tématu třeba se věnovat, aby se mohlo pomýšlet na
případný úspěch. Na základě dosavadní zkušenosti a s ohledem na vývoj požadavků pro získání dotací
v následujících letech je třeba, aby jednotlivé kluby a také ČMGS projednaly způsob navýšení
členských příspěvků tak, aby jejich výše neomezovala možnost získání dodací ze státních zdrojů.
• V roce 2016 a počátkem roku 2017 obdržel ČMGS významné prostředky od ČOV pro zajištění
sportovní činnost mládeže do juniorského věku (konkrétní částky viz zpráva o hospodaření ČMGS).
Bohužel, počínaje rokem 2017 tyto zdroje jsou zrušeny a přesunuty do programu V MŠMT (zkracuje
se tak lhůta pro vyúčtování a znepřehledňují se částky, které je možné obdržet).
• Celkově v roce 2016 získal ČMGS dotace od ČOV, ČUS a MŠMT ve výši 1.242.300,- Kč.

• Shrnutí roku 2016:
ČMGS průběžně proplácel všechny položky schváleného rozpočtu a díky získání dotace od ČUS v
listopadu 2016 byl rozpočet beze zbytku naplněn. V roce 2016 byly proplaceny nezbytné náklady na
účast reprezentací na ME a MS a dále byl vyčleněn významný finanční objem pro podporu sportovní
činnosti klubů, který byl vyplácen zejména aktivním členům ČMGS. Poprvé v historii ČMGS bylo
vyplaceno klubům více finančních prostředků než jaké kluby ČMGS zaplatily.
• Dotace MŠMT a ČUS byly k 31. 12. 2016 řádně vyúčtovány a předloženy KRK. V lednu po jistých
obtížích ze strany zpracovatele (ČUS) došlo ke kompletaci účetnictví za rok 2016 a v řádném termínu
byly odevzdány kompletní podklady na ČUS a MŠMT. Dotaci z ČOV byla vyúčtována k 15. 2. 2017.
•

V roce 2016 prezidium ČMGS řádně v termínu požádalo o dotace na MŠMT v tomto členění :
a/ Program I – reprezentace požádáno o
1.112.000,- Kč
b/ Program II – talentovaná mládež požádáno o
220.000,- Kč
c/ Program IV – údržba sportovních zařízení požádáno o 340.000,- Kč
(1.DG Bytřice p/H a MGC Olomouc)
d/ Program V – činnost svazů požádáno o
1.820.000,- Kč
e/ Prgram VI – sportovní akce požádáno o
200.000,- Kč
(MES 2017 CHEB)
f/ Program X – sportování veřejnost požádáno o
680.000,- Kč
Celkový požadavek za ČMGS tedy činí 4.372.000,- Kč.

• Počátkem roku 2017 došlo k zásadnímu okamžiku, který je nejdůležitějším z pohledu stability
příjmů pro ČMGS za posledních několik let. ČMGS obdržel v programu V částku 1 506 200,-.
V programu I a II nebyly ČMGS na rok 2017 přiděleny žádné finanční prostředky, v dalších
programech na vyjádření zatím čekáme.
• Nejdůležitější zprávou je, že se výší obdržených prostředků v programu V narovnala situace
z posledních let, kdy jsme vždy v průběhu roku museli žádat o dodatečné navýšení finančních
prostředků tak, abychom obdrželi alespoň stejný objem prostředků jako v předchozím roce. Bylo tak
završeno šestileté intenzivní snažení prezidia v této oblasti, které trvalo od dob nejistoty v oblasti
financování způsobené pádem Sazky a změnách v systému financování sportu v ČR.
• Poznámka ke zpracování dotací a účetnictví. Situace se od doby před 6 lety výrazně změnila.
Zatímco dříve ČSTV rozdělovalo peníze podle určitého klíče a velmi zjednodušeně řečeno nebylo příliš
řešeno, na jaké účely jej daný svaz použije, dnes je situace diametrálně odlišná. Nyní jsou veškeré
přijaté peníze formou dotace přísně účelově vázány a nejde už jen o to přijaté peníze utratit, ale také
řádně vyúčtovat. Probíhají také příslušné kontroly (ostatně v rámci některých sportovních svazů
proběhla také kontrola NKÚ).
To vše vyžaduje úplně jiné, výrazně profesionálnější nároky na řízení financí. Veškeré i ty nejdrobnější
účetní doklady musí existovat, být k příslušné dotaci přiloženy a musí být i po formální stránce
správné. Viceprezident svazu strávil v uplynulém roce v přepočtu na pracovní hodiny přibližně měsíc
času zpracováváním účetnictví. Pro představu, při zaplacení hlavní účetní včetně odvodů se bavíme o
hodnotě této práce okolo 50 000 Kč.
V oblasti dotací pak je potřeba velmi přesně a správně o dotaci požádat, hlídat příslušné termíny,
řádně vše vyúčtovat, orientovat se ve změnách systému dotací, atd. Agentury, které se živí
zpracováním dotací, si berou odměnu ve výši jednotek procent z cílové částky. V našem případě se

tak bavíme o hodnotě této práce, kterou prezident a viceprezident svazu vykonávají, v částce okolo
100 000 Kč.
Za prezidium bych tak rád prohlásil, že potřebujeme také co největší podporu, součinnost a
profesionální přístup všech osob, kterých se jak příjem, tak zpracování dotací týká. Byl bych rád, aby
si v této souvislosti každý uvědomil, že neexistuje něco jako „my“ a „prezidium“. Bez vzájemné
spolupráce totiž není další fungování svazu jako takového vůbec myslitelné.
2) ČMGS a jeho vztah k ostatním sportovním institucím
ČUS
Dne 23. 4. 2016 se prezident ČMGS zúčastnil 33. valné hromady ČUS. V rámci důležitých kuloárních
schůzek důrazně upozorňoval na opětovně velmi nízkou výši schválené dotace z programu V. MŠMT
pro ČMGS. Příslušnými osobami bylo přislíbeno v rámci vyjednávání o dalších dotacích přednostně
myslet na potřeby ČMGS jako výrazně podfinancovaného svazu v porovnání s ostatními podobně
velkými svazy (kupříkladu těmi sdruženými ve volném sdružení Sport 2013). Zároveň proběhly volby
do vrcholných orgánů ČUS. Důležitou a příznivou zprávou pro ČMGS je, že do předsednictva ČUS byl
zvolen Filip Hobza, předseda svazu amerického fotbalu a člen volného sdružení menších sportovních
svazů Sport 2013, který již v minulosti svými jednáními výrazným způsobem pomohl ČMGS v oblasti
financování a získání dodatečných prostředků od ČUS. VH ČUS se zúčastnila také ministryně školství,
která přislíbila výrazné navýšení rozpočtu MŠMT na sportovní programy. Bohužel se aktuálně jeví, že
by se mělo přidávat zejména do programů, ze kterých doposud hlavně benefitovaly větší sportovní
svazy. Menší sportovní svazy se budou snažit co nejvíce apelovat na spravedlivé rozdělování těchto
navýšených finančních prostředků.
ČUKIS
V září 2016 proběhlo další výroční zasedání zástupců sportů sdružených v neformální iniciativě Sport
2012. Zúčastnili se zástupci amerického fotbalu, biliardu, cheerleadingu, korfbalu, lakrosu, minigolfu,
muaythai, národní házené, pétanque a psích spřežení. Členové iniciativy jsou ještě akrobatický rock
and roll, jóga, kulturistika a fitness, metaná, vodní motorismus a kuše.
Dosavadní působení skupiny Iniciativa Sport 2012 v minulém období:
- Postupné prosazování cílů v podobě postupného nárůstu objemů prostředků
- Upevňování pozice, výraznější vnímání našich potřeb relevantními představiteli (zejména ČUS)
- Sdílení informací o fungování jednotlivých svazů, snaha vzájemně si pomáhat ve shodných tématech
– právní, daňové a účetní témata, dále marketing, PR, komunikace s médii, realizace projektů, aj.
- Zvýšení transparentnosti transferování dotací
- 2 členové skupiny ve vedení ČUS (Filip Hobza VV, Roman Pokorný RK)
- Hledání dalších způsobů podpory činnosti prostřednictvím Komise na podporu činnosti sportovních
svazů v rámci ČUS – snaha o vytvoření platformy, v rámci které bude možnost nabídnout zájemcům
služby typu marketing, PR, DTP, apod., možná spolupráce s VOŠ ČUS, zejména v oblasti edukativní,
vč. samotného zajištění realizace těchto služeb, je očekávána finanční participace zájemců, vč.
možnosti na barterovém plnění formou poskytnutí reklamních ploch a příležitostí, které by byly
nabízeny členům partnerského poolu (obdoba projektu Sportuj s námi pro TJ/SK)
- Zhoršení stavu financování v roce 2016 (všichni členové skupiny o 10 % méně oproti roku 2015, přes
příslib naopak nárůstu o 10 %, dále nedořešení historických disproporcí u 5 svazů skupiny
(cheerleading, jóga, kulturistika a fitness, minigolf, vodní motorismus)
- Zrušení 3. kola dotací (náhradní řešení doplnění objemu peněz z prostředků ČUS)
- Aktuální cíle: dofinancování roku 2016 v objemu 5,5 milionu + 0,6 milionu (jóga), uplatnění
připomínek a vyjádření obav z budoucího nahlížení na skupinu z hlediska financování jejích členů vůči
předsedovi ČUS Miroslavu Janstovi

Přijalo se usnesení pro VV ČUS
„V případě, že tzv. malé svazy neobdrží z MŠMT 5,5 milionu korun z programu V a svaz jógy 0,6
milionu korun z programu III nejpozději do 31. 11. 2016, poskytne ČUS příspěvek tzv. malým svazům z
vlastních prostředků do výše chybějících prostředků s tím, že ČUS bude takto poskytnutou částku
nárokovat z MŠMT pro rok 2016, případně 2017. VV ČUS zmocňuje předsedu Miroslava Janstu, aby
schválil rozdělení konkrétní výše příspěvku tzv. malým svazům.“
Daniel Valeš (korfbal) informoval o úspěšném programu rozvoje korfbalu do základních škol.
Daniel Valeš (korfbal) informoval o možnosti získání finančních prostředků z visegrádských fondů.
Filip Hobza informoval o možné formě a marketingovém přístupu u sportovního svazu na příkladu
ČAAF
Filip Hobza přednesl návrh institucionalizace Iniciativy Sport 2012:
17 svazů, členů ČUS mimo pořadí TOP 62 (23 % z celkových 74 v rámci ČUS)
48.043 členů (fyzických osob)
720 základních článků (TJ/SK)
42.6 milionů celkového úhrnu čistého obratu (vč. členských TJ/SK ≥100 milionů)
Smysl institucionalizace
Vytvoření ucelené sekce subjektů již nyní spojených specifickým charakterem, rozsahem a parametry
provozních, organizačních, rozvojových a ekonomických aspektů a souvisejících. Možnost
optimalizace řešení těchto sjednocujících problémů koordinovaným postupem díky velmi dobré
znalosti reálného stavu a potřeb členů skupiny, a již nyní fungující spolupráci (koordinovaný postup v
oblasti dotací, marketingu, TV, online medií, poradenství, aj.)
Formát pro stávající členy skupiny, ale i budoucí nová sportovní odvětví-adepty členství v ČUS
Zlepšení (narovnání) pozice zejména sportů ČUS (případně adeptů na členství) mimo tzv. TOP62 bez
ztráty objemu mandátů (hlasů) v rámci ČUS.
Členové skupiny se rozhodli realizovat kroky vedoucí k institucionalizaci volné platformy Iniciativa
Sport 2012 na spolek – Česká unie kolektivních a individuálních sportů (ČUKIS).
Prezidium ČMGS 30. 10. 2016 rozhodlo o vstupu do ČUKIS a zaplacení příslušného členského
příspěvku.

3) Propagace minigolfu
• ČMGS opět zafinancoval v oblasti propagace pořad o MČR 2016 v Olomouci, který byl několikrát
uveden v ČT.
• Byla požadována také výroba reportáže z MEJ v Bischofshofenu či z EC v Neutraublingu, ČT však
výrobu těchto reportáží z neznámých důvodů neschválilo.
• ČMGS pořídil v rámci propagace našich nejvýznamnějších turnajů plachtu propagující MČR a GP +
extraligu družstev. Očekává se vyvěšení těchto plachet na všech hřištích pořádající tyto turnaje tak,

aby veřejnost byla informována, jaká akce se v daném místě koná. Stejně tak musely být bohužel
pořízeny dvě nové reklamy 3D za ztracené v loňském roce.
• Počátkem roku 2017 byly pro zástupce menších sportovních svazů semináře na téma PR a
marketing. Obou seminářů se zúčastnil Dušan Sofka, který své poznatky předává prezidentovi svazu a
Matěji Novákovi, se kterým se počítá na pozici odborník na propagaci v rámci ČMGS.

4) Rozvoj členské základny/pobídky klubům
• V roce 2016 spustil ČMGS systém motivačních příspěvků pro členy ČMGS. Svými žádostmi se
zapojila zhruba 2/3 členů ČMGS, které od ČMGS obdržely níže uvedené podpory v členění takto :
V roce 2016 spustil ČMGS systém motivačních příspěvků pro členy ČMGS
a/ aktivní hráči vyplaceno celkem
10 900 Kč
b/ nová registrace vyplaceno celkem
12 700 Kč
c/ turnaj neregistrovaných hráčů vyplaceno celkem
8 000 Kč
d/ proplacené startovné žákům a juniorům vyplaceno celkem 21 475 Kč
e/ rozdáno bylo celkem 102 ks speciálních míčů ČMGS
f/ bylo uhrazena první část za školení rozhodčích ve výši celkem 93 000 Kč
• Diferencovaně tyto prostředky dostaly aktivní kluby, což dle názoru prezidia pomáhá k rozvoji
minigolfu a ČMGS. Pro rok 2017 zpracovávalo prezidium návrh podobné podpory, která by po
odsouhlasení na konferenci měla aktivním klubům opět přinést finanční příspěvek v závěru roku
2017. Více se o tomto bodu pojednává ve zvláštním bodu programu konference.
• Prezidium očekávalo díky zavedení pobídek nárůst registrovaných hráčů v roce 2016, což se však
nestalo.
• Dotazem prezidenta ČMGS na ČOV bylo zjištěno, že olympijská nadace, která vyplácí finanční
podporu dětem ze sociálně znevýhodněných rodin, není nijak omezena pouze na olympijské sporty.
Minigolfový klub z Peček na tuto informaci zareagoval a získal pro dva své hráče prostředky z této
dotace.
• Co se zavedených pobídek klubů týče (pokud abstrahujeme od vyplácených startovných na juniory),
nejaktivnější a v tomto ohledu nejúspěšnější byly tyto kluby:
1. MGC Olomouc: 4 750 Kč (rekordmani v počtu nových registrací)
2. MGC Rajhrad: 3 700 Kč (vysoký počet nových registrací)
3. TJ MG Cheb: 3 400 Kč (nejkomplexnější – z každého programu něco)
4. MGC Dráčata Pečky: 2 950 Kč (rekordmani v počtu turnajů pro neregistrované hráče)
5. SK Náměšť n/O: 2 800 Kč (vysoký počet nových registrací)
V oblasti vyplácených startovných na juniory:
1. TJ MG Cheb: 6 400,2. MGC Hradečtí Orli: 5 450,3. GC 85 Rakovník: 2 775,Možná si vzpomenete na obrovské pochybnosti, které provázely přijetí pravidel pro pobídky klubů.
Jsem přesvědčen, že splnily svůj účel – u aktivních klubů se zvyšuje členská základna a klubová
aktivita jako taková. Nastartoval se zárodek určitého obrodného procesu, ve kterém je potřeba

pokračovat. Bez aktivity klubů a také bez tlaku klubů na větší aktivitu ostatních článků (ať už jiných
klubů, či činovníků nejrůznějších komisí svazu), není smysluplná budoucnost ČMGS absolutně reálná.
5) Ostatní
• Prezidium přijalo kluby AGHB Team a SK Náměšť nad Oslavou do ČMGS
• Dne 10. 5. 2016 prezídium projednalo navrhované změny stanov WMF. Všechny změny souvisí s
uvedením stanov do souladu s požadavky Mezinárodního olympijského výboru
• Nové stanovy upravené v návaznosti na NOZ a odsouhlasené konferencí 2016 byly zapsány do
spolkového rejstříku. Zároveň došlo ke změně sídla ČMGS na Zátopkova 100/2, Praha 6.
Tomáš Navrátil
prezident ČMGS

