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Č E S K Á   G Y M N A S T I C K Á   F E D E R A C E 
Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6, tel: 242 429 260, email: cgf@gymfed.cz 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Z á p i s    č. 9/2016 

z mimořádné  schůze  VV ČGF  ze dne 16.11. 2016 
 

Přítomni:   Bučko, Gryga, Chrudimský, Malá, Miškovic, Višňová, Zeman 
Omluveni:  Kocián, Višňová 
Hosté:   Řádek - předseda KRK    
Sekretariát:  Šotola, Vojáčková 

 
 
 

1. Schválení programu jednání schůze č. 9/2016. 
 

Schůze VV ČGF byla zahájena předsedou ve 12:05 hod. Byl schválen program schůze 
č.9/2016.  
 

   
2.   Svolání a příprava mimořádné Valné hromady ČGF (MVH) 
 
    VV projednal a odsouhlasila návrh pozvánky, organizačních pokynů a jednacího řádu 

mimořádné Valné hromady ČGF. Návrh pozvánky a jednacího řádu byl upraven na základě 
připomínek zaslaných J.Bučkem. Navrhovaný termín MVH ČGF - neděle 18.12.2016 od 
11.00 hodin (Praha - aula ČUS)  

 
pro: 7, proti: 0, zdr.: 0 

 
     Součástí materiálů pro jednání mimořádné Valné hromady ČGF (MVH ČGF) budou 

podkladové materiály pro fúzi ČGF a ČSMG sloučením uvedené v bodě 2. tohoto zápisu.     
Valná hromada ČSMG proběhne v sobotu 17.12.2016 od 10.00 hodin (Praha - aula ČUS) 

 
 

3. Návrh smlouvy o sloučení ČSMG a ČGF fúzi k 1.1. 2017  
 
 VV projednal a odsouhlasil podkladové materiály pro fúzi ČGF a ČSMG sloučením, které 

budou předloženy k projednání a schválení MVH ČGF:  
 

- Smlouva mezi ČGF a ČSMG o fúzi sloučením  
- společná zpráva ČGF a ČSMG o fúzi sloučením 
- Rozvaha a výkaz majetku a závazků ČGF k 31.10.2016   
- Rozvaha a výkaz majetku a závazků ČSMG k 31.10.2016 

 
pro: 7, proti: 0, zdr.: 0 

 
Na základě doporučení V. Zemana bude, v případě schválení fúze sloučením, požadováno                      
ze strany ČGF pořízení následujících seznamů: 

    
- seznam platných smluv uzavřených ČSMG s ostatními subjekty 
- seznam majetku k 31.12.2016 a jeho dislokace 
- místo uložení účetních a mzdových dokladů (uchovávaní za roky dle zákona) 

 
pro: 7, proti: 0, zdr.: 0 
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4. Návrh změn Stanov ČGF souvisejících s fúzí 
 

VV projednal a odsouhlasil změny a úpravy Stanov ČGF související s fúzi ČGF a ČSMG 
sloučením, které budou předloženy k projednání a schválení MVH ČGF 
  

     pro: 7, proti: 0, zdr.: 0 
 

 
5. Různé 

            
  a/ Jednací řád Výkonného výboru ČGF (VV ČGF) 

 VV projednal a odsouhlasil návrh změn a úprav Jednacího řádu VV ČGF související 
s rozšířením členů VV ČGF o předsedy technických komisí akrobatické gymnastiky a 
TeamGymu. 
 
pro: 7, proti: 0, zdr.: 0 
 
 

  b/ Dotace MŠMT 2016 - Program IV - Údržba a provoz sportovních zařízení   
 R. Slavík informoval členy VV, že spolek Gymnastika Liberec, kterému byla v rámci čerpání 
dotace Programu IV  přiznaná dotace ve výši 87444,- Kč, neplní jedno ze základních kritérií 
pro možnost čerpání dotace (dlouhodobý pronájem s ). Navrhl VV rozdělit částku ve výši 
87444,- Kč poměrně mezi spolky splňující podmínky pro čerpání dotace.  

 
  VV odsouhlasil poměrné rozdělení částky ve výši 87444,- Kč, přidělené původně spolku 

Gymnastika Liberec v rámci dotace MŠMT Programu IV - Údržba a provoz sportovních 
zařízení, mezi spolky splňující podmínky pro její čerpání.  

 
pro: 7, proti: 0, zdr.: 0 
 

 
  c/ TEAMGYM Dolní Jirčany z.s - přijetí nového kolektivního člena ČGF   

 R. Slavík požádal členy VV v souladu s čl. IV odst. 1 platných Stanov ČGF o vyslovení 
souhlasu s přijetím nového kolektivního člena ČGF - TEAMGYM Dolní Jirčany z.s. 
 

  VV odsouhlasil přijetí spolku TEAMGYM Dolní Jirčany z.s. za nového kolektivního člena 
ČGF.  

 
  pro: 7, proti: 0, zdr.: 0 
 
 

    d/ Výstavba Národního tréninkového centra (NTC)  
R. Slavík informoval VV o jednáních vedených ve věci možné spolupráce při vyjednáváních o 
možné výstavbě NTC pro gymnastické sporty v Praze, která by byla hrazena z dotace hl.m. 
Prahy a MŠMT. Hl.m. Praha by navíc poskytlo pro projekt pozemek. 
 
 

   e/ Kandidatura na pořádání MS 2022 v Praze (sportovní gymnastika)  
R. Slavík informoval VV o jednáních vedených ve věci přípravy kandidatury na pořádání MS 
2022 ve sportovní gymnastice v Praze v roce 2022, které vedou na základě pověření ČGF K. 
Machů a M. Malivánková a to včetně přípravy detailního rozpisu nákladů souvisejících 
s přípravou kandidatury v roce 2017, který by měl být podkladem pro žádost o dotaci MŠMT 
pro rok 2017.  
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    f/ Letní světová Univerziáda, 19.-30.8. 2017, Taipei (TPE)  
J. Chrudimský informoval VV o pracovním jednání s ČAUS  k zajištění účasti akademické 
reprezentace ČR na Letní světové Univerziádě (LSU) v roce 2017. S ohledem na aktuální 
výkonnost je reálná pouze účast sportovního gymnasty D. Jessena, který projevil o start 
zájem. S D. Jessenem odcestuje na LSU 1 trenér a popř. 1 rozhodčí na základě nominace 
FIG.    
 
Úkol 1/9/2016   Informovat D. Jessena o možnosti a podmínkách startu na LSU 2017.  

    Z: Chrudimský       T: 30.11. 2016 
 

  
    g/ Školení trenérů III. třídy sportovní gymnastiky mužů a žen   

J. Chrudimský informoval VV o přípravě školení trenérů III. třídy sportovní gymnastiky mužů 
a žen, které bude pořádáno v Třinci ve dnech 12.-15.1. 2017 ve spolupráci s oddílem SG TJ 
TŽ Třinec a MSGS.  
 

     h/ Mezinárodní školení rozhodčích na OH cyklus 2017-2020   
S ohledem na změny v pořádání mezinárodních školení rozhodčích na OH cyklus 2017-2020 
ze strany FIG, a s tím souvisejícím vzrůstem kurzovného, rozhodl VV o úhradě 100% 
nákladů na účast českých rozhodčích na mezinárodních školeních FIG včetně nákladů na 
dopravu do místa konání školení s tím, že bude mezi ČGF a  účastníky školení schválenými 
technickými komisemi příslušných gymnastických sportů podepsána smlouva, ve které 
budou specifikovány povinnosti a závazky účastníků školení vůči ČGF. Návrh povinností a 
závazků účastníků školení  na OH cyklus 2017-2020 připraví technické komise jednotlivých 
gymnastických sportů. 
 
pro: 7, proti: 0, zdr.: 0 
 
Úkol 2/9/2016 Připravit návrh smlouvy mezi ČGF a účastníky mezinárodních školení  

rozhodčích FIG.  
     
    Z: Slavík, předsedové TK    T: 31.12. 2016 
 
 

6. Návrh na složení TK SGŽ - hlasování per-rollam  
 

Předseda TK SGŽ  M. Miškovic zaslal dne 13.10. 2016 na sekretariát ČGF prostřednictvím 
elektronické pošty VV ke schválení návrh na složení TK SGŽ: 

     
     Miloš Miškovic (individuální člen) - předseda TK SGŽ 
     Ján Žifčák (TJ Bohemians Praha) - reprezentační trenér  
     Hana Liškářová (T.J. Sokol Moravská Ostrava 1) - předsedkyně Komise rozhodčích SGŽ 
     Lenka Šotolová (TJ Sokol Horní Počernice) - předsedkyně trenérsko-metodické komise  
     Jan Vejrosta (T.J. Sokol Zlín) - člen (marketing) 
 
     Návrh byl dne 14.10. 2016 zaslán prostřednictvím elektronické pošty členům VV ČGF, aby 

se k návrhu vyjádřili nejpozději do 19.10. 2016.  
 

VV ČGF odsouhlasil návrh na jmenovité složení TK SGŽ předložený M. Miškovicem.  
 
pro: 8, proti: 0, zdr.: 1 

 
 
 
 
 
 

Příští schůze VV ČGF se uskuteční v neděli 18.12. 2016 od 14.00 hod.  
 


