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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. 1/2018 
ze  schůze  VV ČGF  ze dne 31.1.2018 

 
Přítomni:  R. Slavík, A. Malá, J. Bučko,  J. Chrudimský, V. Zeman, M. Miškovic 
Nepřítomni:     A. Višňová 
Omluveni: V. Kocián 
Hosté: J. Řádek - předseda KRK, J. Labonek - reprezentační trenér SG juniorů, 
 B. Svatošová - reprezentační trenérka aerobiku   
Sekretariát: Z. Vojáčková 
 
Program: 

1. Schválení programu a kontrola zápisu z minulé schůze VV ČGF  Slavík 
2. Plány přípravy reprezentačních výběrů ČR na rok 2018 

     Sportovní gymnastika - junioři       Labonek  
     Sportovní gymnastika - muži      Labonek 
     Aerobik         Svatošová 
     Sportovní gymnastika - ženy       Miškovic 
     Sportovní gymnastika - juniorky      Miškovic 
     Akrobatická gymnastika       Malá 
     TeamGym         Gryga 
  Skoky na trampolíně       Zeman  

3. Zprávy sekretariátu ČGF  
 informace o žádostech o dotace MŠMT na rok 2018   Slavík 
 informace o stavu vyúčtování dotací MŠMT za rok 2017   Slavík, Vojáčková  
 informace z ČUS        Vojáčková  
 informace z ČOV        Slavík 
 informace z FIG a UEG       Slavík, Zeman 
 projekt NTC (Národní tréninkové centrum)    Slavík 
 MS SG 2022         Slavík, Zeman 
 přijetí nových kolektivních členů (DDM Nýrsko)    Šotola  
 ostatní zprávy sekretariátu ČGF      Vojáčková 

4. Návrh na zřízení odborné komise pro parkour      Slavík 
5.    Návrh na řešení situace v TK AER      Slavík 
6. Návrh dislokace SpS, OSpS, SCM a VSCM      Slavík 

 projednání a schválení úprav metodických pokynů 
 projednání a schválení úprav tabulek bodového hodnocení 
 jmenování oponentní komise   

7. Zprávy z komisí         předsedové TK 
8. Různé 
 
Řádná schůze VV ČGF byla zahájena předsedou R. Slavíkem ve 12:00 hod. 

1. Schválení programu a kontrola zápisu z minulé schůze VV ČGF 
 
Na návrh předsedy R.Slavíka bylo jako první bod Programu schůze VV ČGF zařazeno projednání plánů 
přípravy reprezentačních výběrů na rok 2018.  
 
pro-proti-zdr.: 6-0-0  
 
Byla provedena kontrola zápisu č. 7/2017 ze schůze VV ČGF ze dne 6.12.2017. Zápis č. 7/2017 byl 
schválen s úpravami na základě připomínek členů VV ČGF. 
 
pro-proti-zdr.: 6-0-0  
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Kontrola úkolů: 
 
Úkol 12/1/2016 Připravit učební texty pro e-learningové trenérské kurzy. 

  
 Z: Chrudimský, Šotola     T: 31.10. 2017
 Úkol trvá     T: 30.4.2018  
  

Úkol 2/9/2016 Připravit návrh smlouvy mezi ČGF a účastníky mezinárodních školení rozhodčích 
FIG.  

 
 Podklady pro návrh smlouvy dodal jen předseda TKM V. Kocián a předsedkyně TK 

AKR A. Malá. R. Slavík zašle předsedům TK návrh soutěží a školení, které by měli 
účastníci mezinárodních školení rozhodčích FIG povinně absolvovat a odškolit bez 
nároků na odměnu lektora. 

   
 Z: Slavík, předsedové TK     T. 30.11.2017 

 Úkol trvá     T: 28.2018 
  

Úkol 3/3/2017 TK SGM a TK SGŽ - upravit plán přípravy reprezentace ČR, limity na start na MS 
2017 a připravit první verzi plánu přípravy na rok 2018. Ostatní TK zašlou první 
verze plánů přípravy reprezentace ČR na rok 2018 

  
 TK SGM a TK SGŽ upravily plány reprezentace ČR na 2. pololetí 2017 a zaslaly 1. 

verzi plánu přípravy na rok 2018, TK SGŽ s výhledem do roku 2020. Plány přípravy 
reprezentace ČR na rok 2018 zaslala TK TG a TK AKR navíc s výhledem na celý 
olympijský cyklus 2017-2020. Plány přípravy na rok 2018 nezaslala v požadovaném 
termínu TK TRA a TK AER. Stanoven náhradní termín pro zaslání plánu přípravy 
reprezentace ČR na rok 2018: 22.12.2017.        

  
 Z: A. Višňová, V. Zeman      T: 30.9.2017 

Úkol splněn        T: 22.12.2017 
 

Úkol 4/2/2017 Připravit manuál pro pořadatele MČR (vybavení, organizace, administrativa, apod.). 
  

 Z: sekretariát ČGF     T: 30.12.2017 
 Úkol trvá     T:28.2.2018 

 
Úkol 1/7/2017 Dořešit smluvně ukončení spolupráce s K.Machů a M.Malivánkovou na přípravě 

kandidatury na pořádání MS SG 2022 v Praze a vyčíslit a dořešit případné smluvní 
finanční závazky ČGF  vyplývající z přípravy kandidatury (KPMG Advisory, s.r.o., 
STB Marketing und Event GmbH).   

  
 Z: R.Slavík, V.Zeman       T: 31.12.2017 

 Úkol trvá     T: 30.4.2018 
   
Úkol 2/7/2017 Zaslat MŠMT žádost o dotaci na rok 2018 v rámci Programu VSA (Významné 

sportovní akce) na akci Závod OH nadějí 2018 (SGM & SGŽ, Liberec).           
   

 Z: Z.Vojáčková       T: 22.12.2017 
 Úkol splněn                       

  
Úkol 3/7/2017 Zaslat MŠMT žádost o dotaci na rok 2018 v rámci Programu VSA na akci 

Mezinárodní závod přátelství 2018 (TRA, Jablonec nad Nisou).  
            

 Z: V.Zeman       T: 22.12.2017 
 Úkol splněn 
 
 
 



Zapsala: Z. Vojáčková, Ověřil: R. Slavík  
3 

 

Úkol 4/7/2017 Zaslat MŠMT žádost o dotaci na rok 2018 v rámci Programu VSA na akci Prague 
Aerobic Open 2018 (AER, Praha).             

 
 Z: R.Slavík        T: 22.12.2017 
 Úkol splněn 
  
Úkol 5/7/2017 Zaslat MŠMT žádost o dotaci na rok 2018 v rámci Programu VSA na akci Světová 

Gymnaestráda 2019 (VG, Dornbirn, AUT).             
 
 Z: M.Kalašová, M.Šotola      T: 22.12.2017 
 Úkol zrušen 
 
Úkol 6/7/2017 Zaslat MŠMT dopis se žádostí o úpravu podmínek dotačního programu REPRE        

na rok 2018, které nezohledňují oficiální juniorské věkové kategorie UEG a FIG.      
        
 Z: R.Slavík        T: 7.12.2017 
 Úkol splněn 
 
Úkol 7/7/2017 Zaslat MŠMT žádost o dotaci na rok 2018 v rámci Programu REPRE. 
             
 Z: R.Slavík        T: 29.12.2017 
 Úkol splněn 
 
Úkol 8/7/2017 Zaslat MŠMT žádost o dotaci na rok 2018 v rámci Programu TALENT.       
       
 Z: R.Slavík        T: 29.12.2017 
 Úkol splněn 
 
Úkol 9/7/2017 Rozeslat oddílům a klubům ČGF, při kterých jsou zřízena SpS, SA, SCM a VSCM 

materiály pro podání žádostí o pokračování na rok 2018, zpracování jejich plánů       
na rok 2018 a vyhodnocení jejich činnosti za rok 2017.        

      
 Z: R.Slavík        T: 8.12.2017 
 Úkol splněn 
 
Úkol 10/7/2017 Projednat a uzavřít s ČSMG Smlouvu o spolupráci v souladu s Usnesením ČGF           

č. 5/7/2017.             

 Z: R.Slavík, V.Zeman       T: 31.12.2017 
 Úkol splněn 

Úkol 11/7/2017 Informovat písemně spolek Gymnastika 21, z.s (IČ: 06592759) o nepřijetí za nového 
kolektivního člena ČGF, důvodech nepřijetí a možnosti odvolání proti rozhodnutí             
VV ČGF.             

 Z: R.Slavík        T: 8.12.2017 
 Úkol splněn 

Úkol 12/7/2017 Informovat spolek Sport pro děti - Gymnastika Teplice, z.s (IČ: 06536964) o přijetí 
za nového kolektivního člena ČGF a podmínkách jejich členství.             

 Z: G.Sarichev        T: 8.12.2017 
 Úkol splněn 

Úkol 13/7/2017 Informovat spolek Gymnastika Děčín, z.s. (IČ: 46797696)  o přijetí za nového 
kolektivního člena ČGF a podmínkách jejich členství.             

  
 Z: G.Sarichev, R.Slavík      T: 8.12.2017 
 Úkol splněn 
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Úkol 14/7/2017     Zaslat na UEG přihlášky na tréninkové kempy SGŽ a SGM v Tirrenii v roce 2018. 
 
         Z: R.Slavík        T: 8.12.2017 
    Úkol splněn 
 
Úkol 15/7/2017     Informovat spolek Gymnastika Zlín, z.s. o souhlasu VV ČGF se zapůjčením 

tumblingu, který je majetkem ČGF. 
 
         Z: R.Slavík        T: 8.12.2017 
   Úkol splněn  
 
Úkol 16/7/2017     Zaslat T.J. Sokol Žižkov II rozhodnutí o ukončení Smlouvy o zapůjčení a pronájmu 

nářadí uzavřené mezi ČGF a T.J.Sokol Žižkov II dne 2.1.2012. 
 
 Z: R.Slavík, M.Šotola       T: 15.12.2017 
 Úkol splněn 
 
Úkol 17/7/2017     Připravit Smlouvu o zapůjčení a pronájmu nářadí mezi ČGF a Gymnastikou Zlín. 
 
 Z: R.Slavík, M.Šotola       T: 31.12.2017 
 Úkol splněn 
 

2. Plány přípravy reprezentačních výběrů ČR na rok 2018 

 Sportovní gymnastika - junioři (J.Labonek) 
       S návrhem plánu přípravy seznámil členy VV ČGF reprezentační trenér SG juniorů J.Labonek, který 

odpověděl na dotazy přítomných. 
  
Usnesení 1/1/2018  VV ČGF schválil Plán přípravy reprezentačního družstva ČR ve sportovní 

gymnastice juniorů na rok 2018 s výhradou ke změnám rozpočtu dle finančních 
možností ČGF.  

pro-proti-zdr.: 8-0-0  
 

 Sportovní gymnastika - muži (J.Labonek) 
        S návrhem plánu přípravy seznámil členy VV ČGF reprezentační trenér SG juniorů J.Labonek, který  

zastupoval předsedu TK SGM. J.Labonek  odpověděl na dotazy přítomných na základě skutečností, 
které mu byly známy jako členovi TK SGM. R.Slavík upozornil na nebezpečí pro financování přípravy 
reprezentačního družstva SG mužů a financování jeho účasti na ME a MS s ohledem na odměňování 
zařazených sportovců formou měsíčních stipendií. Doporučil upřesnit v plánu přípravy kritéria sloužící 
pro odměňování zařazených sportovců. VV ČGF nedoporučuje zařazení M.Konečného (nedostatečné 
výkony v roce 2017) a J.Šamšu (studijní povinnosti v zahraničí). Konečný seznam reprezentantů 
bude projednám s reprezentačním trenérem SG mužů M.Vlkem a předsedou TK SGM V.Kociánem. 

  
Usnesení 2/1/2018  VV ČGF schválil Plán přípravy reprezentačního družstva ČR ve sportovní 

gymnastice mužů na rok 2018 s výhradou ke změnám rozpočtu dle finančních 
možností ČGF, seznamu zařazených sportovců a doporučením upřesnit kritéria 
pro odměňování zařazených sportovců. 

pro-proti-zdr.: 6-2-0  
 

 Aerobik (B.Svatošová) 
       S návrhem plánu přípravy reprezentačních družstev starších žákyň, juniorek a seniorek seznámila 

členy VV ČGF reprezentační trenérka seniorek B.Svatošová. B.Svatošová odpověděla na dotazy 
ohledně financování účasti zařazených závodnic na nominačních závodech mimo rozpočet TK AER. 

  
Usnesení 3/1/2018  VV ČGF schválil Plán přípravy reprezentačních družstev ČR v aerobiku                  

na rok 2018 s výhradou ke změnám rozpočtu dle finančních možností ČGF. 
pro-proti-zdr.: 8-0-0  
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 Sportovní gymnastika - ženy (M.Miškovic) 
     S návrhem plánu přípravy reprezentačního družstva SG žen seznámil členy VV ČGF předseda TK 

SGŽ M.Miškovic, který odpověděl také na dotazy přítomných týkající se nastavení výkonnostních limitů 
pro start družstev a jednotlivkyň na ME a MS, na základě kterých byl návrh přípravy upraven.  

 
Usnesení 4/1/2018  VV ČGF schválil Plán přípravy reprezentačního družstva ČR ve sportovní 

gymnastice žen na rok 2018 s výhradou ke změnám rozpočtu dle finančních 
možností ČGF. 

pro-proti-zdr.: 8-0-0  
 

 Sportovní gymnastika - juniorky (M.Miškovic) 
     S návrhem plánu přípravy reprezentačního družstva SG juniorek seznámil členy VV ČGF předseda TK 

SGŽ M.Miškovic, který odpověděl také na dotazy přítomných týkající se nastavení výkonnostních limitů 
pro start družstev a jednotlivkyň na MEJ, na základě kterých byl návrh přípravy upraven. Diskutovalo 
se také o výkonnostních limitech stanovených pro účast na červnovém kvalifikačním závodě YOG 
v Baku. Na základě diskuze M.Miškovic zašle na sekretariát ČGF nejpozději v pátek 2.2.2018 konečný 
výkonnostní limit pro účast na kvalifikačním závodě YOG, který bude zapracován do schváleného 
plánu přípravy.  VV ČGF doporučil předsedovi TK SGŽ jmenovat v nejbližší době reprezentačního 
trenéra juniorek.   

 
Usnesení 5/1/2018  VV ČGF schválil Plán přípravy reprezentačního družstva ČR ve sportovní 

gymnastice juniorek na rok 2018 s výhradou ke změnám rozpočtu dle finančních 
možností ČGF. Schválený plán přípravy bude nejpozději 2.2.2018 doplněn o 
konečný výkonnostní limit pro účast na kvalifikačním závodě YOG v Baku.  

pro-proti-zdr.: 7-0-1  

 
 Sportovní gymnastika - žákyně (M.Miškovic) 

     M.Miškovic informoval členy VV ČGF o plánu přípravy výběru žákyň ČR, který zahrnuje také pořádání 
3 výcvikových táborů dle věkových skupin (Praha, Brno, Ostrava). 

 
Usnesení 6/1/2018  VV ČGF bere na vědomí Plán přípravy výběru žákyň ČR ve sportovní gymnastice 

žen na rok 2018. 
pro-proti-zdr.: 8-0-0 
 

 Akrobatická gymnastika (A.Malá) 
     S návrhem plánu přípravy reprezentačního družstva juniorů v akrobatické gymnastice seznámila členy 

VV ČGF předsedkyně TK AKR A.Malá. Plán přípravy, který obdrželi předem členové VV ČGF 
elektronickou poštou, byl doplněn o mužskou juniorskou dvojici (M.Frank, T.Hrubý). Oproti původní 
verzi plánu přípravy bylo upraveno složení jedné z ženských juniorských trojic (S.Brablecová, 
N.Haburová, J.Nováková).    

  
Usnesení 7/1/2018  VV ČGF schválil Plán přípravy reprezentačních družstev ČR v akrobatické 

gymnastice na rok 2018 s výhradou ke změnám rozpočtu dle finančních možností 
ČGF.  

pro-proti-zdr.: 8-0-0  
 

 TeamGym (P.Gryga) 
S návrhem plánu přípravy reprezentačního družstva juniorek a seniorek v soutěži TeamGym seznámil 
členy VV ČGF předseda TK TG P.Gryga. Plán přípravy, který obdrželi předem členové VV ČGF 
elektronickou poštou, byl doplněn o aktualizovaný rozpočet zahrnující náklady na přípravu 
reprezentačních výběrů a náklady na jejich účast na MEJ 2018 a na ME 2018. 

  
Usnesení 8/1/2018  VV ČGF schválil Plán přípravy reprezentačních družstev ČR v TeamGymu             

na ME 2018 s výhradou ke změnám rozpočtu dle finančních možností ČGF. 
pro-proti-zdr.: 8-0-0  
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 Skoky na trampolíně (V.Zeman) 
S návrhem plánu přípravy reprezentačních družstev juniorů a seniorů ve skocích na trampolíně na rok 
2018 s výhledem do roku 2020 seznámil členy VV ČGF předseda TK TRA a vedoucí realizačního týmu 
V.Zeman, který odpověděl na dotazy přítomných. V předloženém návrhu plánu přípravy byly 
provedeny drobné formální úpravy. 

  
Usnesení 9/1/2018  VV ČGF schválil Plán přípravy reprezentačních družstev ČR ve skocích                   

na trampolíně na rok 2018 s výhradou ke změnám rozpočtu dle finančních 
možností ČGF. 

pro-proti-zdr.: 8-0-0  

Úkol 1/1/2018  Zveřejnit schválené Plány přípravy reprezentačních výběrů ČR na internetových 
stránkách ČGF a rozeslat je členům technických komisí a členům realizačních týmů. 

  
 Z: sekretariát ČGF      T: 2.2.2018 

 
 
3. Zprávy sekretariátu ČGF 

 
 informace o žádostech o dotace MŠMT na rok 2018 

  ČGF podala žádosti o dotace MŠMT na rok 2018 v následujících dotačních programech: 
 

- Program REPRE (bývalý Program I) 
Bylo požádáno o dotaci v celkové výši: 6.332.380 Kč 
 

- Program TALENT (bývalý Program II) 
Bylo požádáno o dotaci v celkové výši: 8.926.260 Kč 

 
- Program VÝZNAMNÉ SPORTOVNÍ AKCE (bývalý Program VI)  

SG - Závod OH nadějí: (29.11.-2.12.2018, Liberec) žádost o dotaci ve výši 315.000 Kč. 
TRA - MZP (12.-13.10.2018, Jablonec nad Nisou): žádost o dotaci ve výši 350.000 Kč. 
AER - Prague Aerobic Open: (28.-30.9.2018, Praha), žádost o dotaci ve výši 300.000 Kč. 
VG - Světová gymnaestráda 2019:  o dotaci nepožádáno. Program je určen jen pro podporu akcí  

mezinárodního významu odehrávající se na území ČR.   
 
Po diskuzi rozhodl VV ČGF zaslat na MŠMT dopis se žádostí o mimořádnou dotaci na částečné 
krytí nákladů na zajištění účasti na Světové Gymnaestrádě (WG 2019) v Dornbirnu. 
 

Úkol 2/1/2018  Zaslat na MŠMT dopis se žádostí o mimořádnou dotaci na krytí nákladů na zajištění 
účasti na Světové Gymnaestrádě (WG 2019).  

  
 Z: Slavík, Kalašová, Šotola     T: 28.2.2018 
 

Dotační program MŠMT - Činnost sportovních svazů (bývalý Program V) nebyl ještě vypsán, stejně  
jako investiční program na pořízení „strojního vybavení“ určený sportovním svazům. 
 
 

 informace o stavu vyúčtování dotací MŠMT za rok 2017 
 
Z.Vojáčková a R.Slavík informovali o stavu vyúčtování dotací MŠMT za rok 2017.  MŠMT bylo 
požádáno  o změnu Rozhodnutí u Programu I - Sportovní reprezentace ČR. Předmětem žádosti bylo 
snížení celkového rozpočtu projektu. Žádosti bylo ze strany MŠMT vyhověno napodruhé 26.1.2018.  
Termín pro zaslání vyúčtování na MŠMT: 15.2.2018. 

 
Úkol 3/1/2018  Zaslat na MŠMT vyúčtování dotací na rok 2017 (Program I, II, V).  

  
 Z: sekretariát ČGF      T: 15.2.2018 
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 informace z ČUS 

-Valná hromada ČUS 
Dne 6.3.2018 se v Nymburku uskuteční 35. Valná hromada ČUS. Jediným bodem programu bude 
projednání změny Stanov ČUS. Za ČGF se  zúčastní generální sekretářka Z.Vojáčková.  
  

 informace z ČOV 

 - Informace ze schůze Výkonného výboru ČOV, 17.1.2018, Praha 
o schválen návrh nominace sportovců a doprovodu na ZOH 2018 (Pchjongčchang, KOR) 
o schválena nominace zástupců ČOV do Komisí Evropského olympijského výboru (EOV) 

(M.Doktor - Komise pro olympijské hry, V.Zemanová - Komise pro zahraniční vztahy, marketing  
a komunikaci, J.Janotová - Komise pro záležitosti EU)  

o ve dnech 28.1.-2.2.2018 proběhne v Pardubickém kraji zimní ODM 2018  
o byla projednána pozice ČOV k policejnímu vyšetřování případu S.Kratochvílové a spol. 
o informace o stavu příprav Olympijských festivalů (9.-25.2.2018, Brno a Ostrava) 
o projednán návrh složení pracovních komisí a jednacího řádu Pléna ČOV (18.1.2018, Praha) 
o informace o slavnostním vyhlášení ankety Trenér roku 2017 (24.1.2018, Praha) 
o Š.Hilgertová jmenována členkou předsednictva Českého klubu fair play 
o M.Ježdík informoval o dalším termínu semináře pro trenéry „Mosty“ (14.5.2018, Praha) 
o O.Svojanovský informoval o termínu Plesu olympioniků (29.3.2018, Praha) 
o byla schválena Směrnice ČOV upravující pravidla pro zvaní představitelů státních institucí            

a dalších hostů na OH     
o anketa Trenérka/cvičitelka roku 2017: nominace do 23.2. Informace rozeslány KSK a KGS, které 

mohou nominace zasílat na ČOV přímo prostřednictvím on-line systému 
 

- ODM 2019  
Dne 16.1.2018 proběhla na Krajském úřadu v Liberci iniciační schůzka, jejímž cílem bylo upřesnit 
propozice soutěží zařazených gymnastických sportů a způsob komunikace mezi ČGF, Libereckým 
krajem  a lokálními pořadateli. Schůzky se zúčastnili za ČGF R.Slavík a V.Zeman, P.Vrchovecká 
(KSK Libereckého kraje), D.Pietschmann (Gymnastika Liberec), M.Patrman (Trampolíny Liberec)  
za lokální pořadatele a vedoucí oddělení Mládeže, sportu a zaměstnanosti T.Pokorný za Liberecký 
kraj. Ze schůzky byl pořízen protokol, který byl zaslán na ČOV. 
   
ODM 2019 proběhne v Libereckém kraji (Liberec a Jablonec nad Nisou) ve dnech 22.-28.6.2019.                 
Na programu ODM budou z gymnastických sportů sportovní gymnastika dívek a chlapců (družstva 
4+2) a poprvé také skoky na trampolíně dívek a chlapců (družstva 3+2).  
 
 

 informace z FIG a UEG 
 
- Informace ze zasedání Výkonného výboru UEG (22.1.2018,  Lausanne, SUI)   
o  úvaha o pořádání společného ME 2021 v moderní gymnastice, akrobatické gymnastice a aerobiku  
o  projednány systémy soutěží gymnastických sportů na Evropských hrách 2019 (Minsk, BLR), 

početní kvóty a systém kvalifikace    
o  hledá se pořadatel ME 2019 v aerobiku a Golden Age Gym Festival 2020. Zájem o pořádání musí  

národní federace zaslat na sekretariát UEG nejpozději do 28.2.2018, příslušné formuláře včetně 
kauce 5000 EUR pak do 30.4.2018. O pořadateli se rozhodne do konce června 2018. 

o  byl zvolen šestý člen TK TG UEG (P.Ange, FRA) 
o  Lékařská komise byla doplněna o dva nové členy (O.Paxinos, GRE a Ch.Tomlison, GBR) 
o  odsouhlasen rozpočet UEG na rok 2018 
o  v průběhu roku 2018 bude zprovozněn nový web UEG      
o  zasedání Výkonného výboru UEG ve dnech 4.-6.10.2018 proběhne mimo sídlo UEG v Lausanne. 

Přednost dostane země, ve které disponuje národní federace s nízkým nedostatečným rozpočtem           
a má problémy se zajištěním odpovídajících tréninkových podmínek pro své členy. Zájem                
o pořádání mohou národní federace zaslat na sekretariát UEG nejpozději do 28.2.2018. 

o  100.000 EUR od Smartscoringu vyčleněno na rozvojové programy gymnastických sportů 
o  opětovné uzavření smluv s výrobci nářadí (Spieth, Janssen-Fritsen, Gymnova …)   
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- Informace z FIG 
o  hledá se pořadatel zasedání Councilu FIG 2019. Zájem o pořádání musí národní federace zaslat  

na sekretariát FIG nejpozději do 31.3.2018. O místu konání rozhodne v květnu 2018 Council FIG. 
o  FIG v prosinci 2017 zřídila oficiálně technickou komisi pro parkour, který bude na OH 2020 v Tokiu 

ukázkovým sportem. FIG má ambici dostat parkour na program OH 2024 v Paříži 
o  FIG se oficiálně vyjádřila k aféře sexuálního zneužívání závodnic USA reprezentačním lékařem  

 
   

 projekt NTC (Národní tréninkové centrum) 
 
R.Slavík informoval o stavu jednání přípravy výstavby NTC v Praze a uzavření Smlouvy                        
o poskytování poradenské a konzultační činnosti při přípravě výstavby a  výstavbě NTC mezi ČGF            
a S.Brandovou. Členové VV ČGF obdrželi kopii této smlouvy. 
 

Usnesení 10/1/2018   VV ČGF vzal na vědomí zprávu R.Slavíka o stavu jednání s Magistrátem hl.m. 
Prahy ve věci přípravy výstavby a NTC. VV ČGF vzal na vědomí informaci           
o uzavření Smlouvy o poskytování poradenské a konzultační činnosti při přípravě 
výstavby a výstavbě NTC mezi ČGF a S.Brandovou. 

pro-proti-zdr.: 7-0-0 
 
 MS SG 2022 
   
R.Slavík informoval o schůzce s M.Malivánkovou. Schůzka proběhla bez K.Machů, za přítomnosti 
V.Zemana. Předmětem schůzky bylo ujasnění plateb za provedené práce a služby společnosti              
KPMG, s.r.o. a německé společnosti STB marketing und Event GmbH při přípravě kandidatury a při 
přípravě studie proveditelnosti požadované ze strany MŠMT. R.Slavík a V. Zeman informovali o 
závěrech a výši závazku vůči těmto společnostem a postupu při dalším jednání se společností STB 
marketing und Event GmbH. Dále se jednalo o odměně za provedenou práci při přípravě kandidatury 
pro K. Machů a M. Malivánkovou.  Zúčastněné strany se dohodly na výši odměny, která bude 
vyplacena na základě Smlouvy o dílo. 

 
Usnesení 11/1/2018  VV ČGF bere na vědomí informace o jednání  a schvaluje  výši odměny K.Machů 

a M.Malivánkové za provedenou práci na přípravě kandidatury na pořádání MS 
SG 2022 v Praze, která bude vyplacená na základě Smlouvy o dílo. 

pro-proti-zdr.: 7-0-0  
 
 

 přijetí nových kolektivních členů 
 

 Dům děti a mládeže Nýrsko (IČ: 69459100) 
Dům dětí a mládeže Nýrsko (DDM Nýrsko) ke své žádosti doložil vyplněný a podepsaný formulář 
„Oprávnění zástupci“, zřizovací listinu DDM Nýrsko, výpis z rejstříku škol a školských zařízení, 
osvědčení o registraci (DIČ) a aktuální znění statutu DDM Nýrsko. VV ČGF rozhodl o přijetí DDM 
Nýrsko za nového kolektivního člena ČGF.  

 
Usnesení 12/1/2018  VV ČGF rozhodl o přijetí Domu dětí a mládeže Nýrsko (IČ: 69459100) za nového 

kolektivního člena ČGF. 
pro-proti-zdr.: 7-0-0 
 

Úkol 4/1/2018 Informovat Dům dětí a mládeže Nýrsko (IČ: 69459100) o přijetí za nového 
kolektivního člena ČGF a podmínkách jejich členství.             

 Z: G.Sarichev      T: 2.2.2018 
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 ostatní zprávy sekretariátu ČGF 
 

- Informace o přestupech registrovaných závodnic a závodníků  
  Členové VV ČGF obdrželi písemný přehled provedených přestupů registrovaných závodnic                     

a závodníků s platností k 1.1.2018). 
 
- Informace o rezignaci P.Smejkala na funkci člena RK ČGF  
  P.Smejkal zaslal 30.12.2017 na sekretariát ČGF svou rezignaci na funkci člena RK ČGF. 
 
 

Usnesení 13/1/2018  VV ČGF bere na vědomí rezignaci P.Smejkala na funkci člena RK ČGF a vyzval 
J.Řádka, předsedu RK ČGF, k případné kooptaci nového člena RK ČGF.  

pro-proti-zdr.: 7-0-0 
 
- Pojištění majetku a odpovědnosti, pojištění motorových vozidel na rok 2018 
  R.Slavík informoval o uzavření pojištění majetku a odpovědnosti ČGF a pojištění motorových vozidel 

v majetku ČGF na rok 2018. Jménem VR ČGF doporučil členům VV ČGF zvážit sjednání pojištění 
odpovědnosti členů orgánů ČGF (výkonná rada, výkonný výbor).  

 
Usnesení 14/1/2018   VV ČGF rozhodl o sjednání pojištění odpovědnosti členů orgánů ČGF. 
 
pro-proti-zdr. 7-0-0  

Úkol 5/1/2018 Sjednat pojištění odpovědnosti členů orgánů ČGF.             

 Z: R.Slavík, Z.Vojáčková     T: 28.2.2018 
 

- Rejstřík sportu MŠMT 
Dne 21.3.2018 pořádá MŠMT Úvodní seminář k Rejstříku sportovních organizací, sportovců, trenérů  
a sportovních zařízení. Za ČGF se semináře zúčastní G.Sarichev a M.Šotola. 

 
- Úprava Registračního a přestupního řádu ČGF  

VV ČGF byl předložen ke schválení návrh úpravy přílohy č. 1 Registračního a přestupního řádu 
ČGF týkající se zavedení poplatku ve výši 100 Kč za vystavení duplikátu registračního průkazu.  
 

Usnesení 15/1/2018  VV ČGF schválil návrh úpravy přílohy č. 1 Registračního a přestupního řádu ČGF. 
 
pro-proti-zdr.: 7-0-0 

Úkol 6/1/2018  Zveřejnit upravenou přílohu č.1 Registračního a přestupního řádu ČGF                     
na internetových stránkách ČGF.  

  
 Z: sekretariát ČGF      T: 2.2.2018 

 
- Výše základních sazeb domácího a zahraničního stravného pro rok 2018  

VV ČGF byl předložen ke schválení návrh úpravy výše základních sazeb domácího a zahraničního 
stravného pro rok 2018 sloužící pro účely poskytování cestovních náhrad v rámci ČGF. 
 

Usnesení 16/1/2018  VV ČGF schválil Vyhlášku č. 1/2018 a Vyhlášku č. 2/2018 upravující pro rok 2018 
výše základních sazeb domácího stravného respektive zahraničního stravného pro 
účely poskytování cestovních náhrad v rámci ČGF a s tím související úpravu odst. 
3.1.1., 4.2.6, 6.4., 6.5., 6.6., 6.7. a zrušení odst. 4.2.2. platné Směrnice o 
poskytování cestovních náhrad.  

pro-proti-zdr.: 7-0-0 

Úkol 7/1/2018  Zveřejnit upravenou Směrnici o poskytování cestovních náhrad, Vyhlášku                   
č. 1/2018 a Vyhlášku č. 2/2018 na internetových stránkách ČGF.  

  
 Z: sekretariát ČGF      T: 2.2.2018 
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- T.J. Sokol Kolín - Žádost o poskytnutí příspěvku na pořízení pružinové podlahy  
  Oddíl SG T.J. Sokol Kolín požádal ČGF o poskytnutí příspěvku na pořízení pružinové podlahy.  
   

Usnesení 17/1/2018  VV ČGF rozhodl o poskytnutí finančního příspěvku oddílu SG T.J. Sokol Kolín 
z loterijních prostředků ve výši 125.000 Kč na pořízení pružinové podlahy                
s certifikátem FIG. 

pro-proti-zdr.: 8-0-0 

 

4. Návrh na zřízení odborné komise pro parkour 

Usnesení 18/1/2018  VV ČGF schválil zřízení odborné komise pro parkour a pověřil G.Saricheva 
prověřením situace ohledně parkourového hnutí ČR a kontaktovat případné 
sportovní organizace zabývající se parkourem na území ČR. 

pro-proti-zdr.: 8-0-0  
 

5. Návrh na řešení situace v TK AER 

V rámci projednávání plánu přípravy reprezentačních družstev starších žákyň, juniorek a seniorek 
v aerobiku nárok 2018 byla členy VV ČGF diskutována situace v TK AER . R.Slavík informoval členy VV 
ČGF o rezignačním dopise, který zaslala na sekretariát ČGF prostřednictvím elektronické pošty dne 
31.1.1018 v ranních hodinách současná předsedkyně TK AER A.Višňová. Rezignační dopis obdrželi 
členové VV ČGF ve svých podkladových materiálech.  VV ČGF přijal rezignaci  A.Višňové na funkci 
předsedkyně TK AER a zároveň kooptoval v souladu s platnými Stanovami ČGF do funkce předsedkyně 
TK AER přítomnou členku TK AER B.Svatošovou, která se po kooptaci ujala své funkce. 
 
Usnesení 19/1/2018  VV ČGF přijal rezignaci A.Višňové na funkci předsedkyně TK AER a rozhodl o 

kooptaci B.Svatošové do funkce předsedkyně TK AER.  
pro-proti-zdr.: 7-0-0  

 

6. Návrh dislokace SpS, OSpS, SCM a VSCM  

VV ČGF projednal a schválil předložené návrhy úprav Metodických pokynů a prováděcích pokynů SpS, 
OSpS, SCM a VSCM včetně přílohy č. 2 Hodnocení středisek s platností od 1.1.2018 a jmenoval 
v souladu s Metodickými pokyny členy Oponentní komise SpS a SCM.   

Usnesení 20/1/2018  VV ČGF schválil úpravy Metodických pokynů a prováděcích pokynů SpS, OSpS, 
SCM a VSCM s platností od 1.1.2018.  

pro-proti-zdr.: 6-0-0  
 

Usnesení 21/1/2018  VV ČGF schválil úpravy přílohy č. 2 Hodnocení středisek včetně tabulek 
bodového hodnocení výkonnosti zařazených sportovců. 

pro-proti-zdr.: 6-0-0  
 

Usnesení 22/1/2018  VV ČGF jmenoval v souladu s Metodickými pokyny R.Slavíka, J.Chrudimského, 
V.Zemana, M.Miškovice, V.Kociána, A.Malou, B.Svatošovou, P.Grygu členy 
Oponentní komise SpS a SCM.  

pro-proti-zdr.: 6-0-0  

Úkol 8/1/2018  Zveřejnit na internetových stránkách ČGF upravené Metodické pokyny a 
prováděcí pokyny SpS, OSpS, SCM a VSCM a přílohu č.2 Hodnocení středisek.  

  
  Z: sekretariát ČGF      T: 6.2.2018 
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7. Zprávy z komisí: 

Metodická komise (MK)  
 
- Schůzka FTVS UK Praha se zástupci sportovních svazů 

  Ve dnech 21.-23.3.2018 je plánována schůzka se zástupci sportovních svazů. Předmětem schůzky  
bude spolupráce při vzdělávání trenérů (Trenérská škola FTVS UK, licenční kurzy trenérů). 

 
- Školení trenérů III. třídy SG mužů a žen, 2.-4.3.2018, České Budějovice 

Vedoucí školení: G.Bago 
 

- Školení trenérů II. a III. třídy SG mužů a žen, Zlín 
V 1. čtvrtletí 2018 plánuje  MK uspořádat ve spolupráci s KSK Zlínského kraje školení trenérů SG mužů 
a žen II. a III. třídy v prostorách oddílu Gymnastika Zlín, z.s. 
 

- Učební texty pro e-lerningové trenérské kurzy 
V.Chrudimský informoval o nabídce G.Baga pomoci s učebními texty pro plánované e-learningové 
trenérské kurzy. Celkem již existuje 8 rozpracovaných témat. Odměna pro zpracovatele učebních textů 
v rozmezí 3000-5000 Kč za jeden tematický okruh v závislosti na jeho rozsahu. 

 
 
Technická komise skoků na trampolíně (TK TRA) 

 
- Valná hromada oddílů skoků na trampolíně, 13.1.2018, Praha 

  Valné hromady se zúčastnili zástupci 8 oddílů skoků na trampolíně. Předmětem jednání bylo   
projednání pořádání otevřených tréninkových kempů, pokračování spolupráce s Českou televizí, 
projednání plánů přípravy juniorských a seniorských reprezentačních výběrů a úpravy Soutěžních 
předpisů a Závodních programů soutěží ve skocích na trampolíně pořádaných na území ČR. 

 
V.Zeman požádal VV ČGF o odsouhlasení změn  Soutěžních předpisů a Závodních programů soutěží   
ve skocích na trampolíně pořádaných na území ČR, které projednala a schválila Valná hromada oddílů 
skoků na trampolíně. 

    
Usnesení 23/1/2018  VV ČGF schválil návrh Soutěžních předpisů / Závodního programu pro soutěže 

ve skocích na trampolíně pro rok 2018 projednané na Valné hromadě oddílů 
skoků na trampolíně dne 13.1.2018 v Praze.  

pro-proti-zdr.: 5-0-0 
 

Úkol 9/1/2018  Zveřejnit na internetových stránkách ČGF Soutěžní předpisy / Závodní program 
pro soutěže ve skocích na trampolíně pro rok 2018.  

  
  Z: sekretariát ČGF      T: 2.2.2018 

 
 

Komise Všeobecné gymnastiky (KVG) 
 

- Golden Age Gym Festival (16.-21.9.2018, Pesaro, ITA) 
Odeslaná přihláška 3 skupin z ČASPV (50 osob) včetně zálohy, kterou uhradila ČASPV přímo 
pořadatelům. M.Zítko upozornil na stále se zvyšující účastnické poplatky a startovné na akcích UEG. 
 

- Gymnastický kemp SGM č.3/1/2018 (12.-14.1.2018, Kolín) 
Lektoři: M.Taftl, J.Chyba, D.Radovesnický, V.Bareš, D.Kratochvíl. Kempu se zúčastnilo celkem           
24 cvičenců a 7 trenérů. 
 

-   Gymnastický kemp SGŽ č. 4/2/2018 (19.-21.1.2018, Dobřichovice) 
  Lektoři: K.Kolbová, G.Machová, Z.Miková, Š.Panská, R.Řehořová, M.Zítko. Kempu se zúčastnilo              

47 cvičenek a 15 trenérů.  
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- Mistrovství ČR ve šplhu na laně, 9.12.2017, Obchodní centrum Harfa, Praha 
Pořadatelsky zajišťovala Palestra a T.J. Sokol Příbram. Z průběhu mistrovství byl vysílán on-line 
přenos. J.Bučko vyslovil nespokojenost s tiskovými materiály akce. V budoucnu budou všechny tiskové 
materiály související s pořádáním MČR schvalovány před tiskem sekretariátem ČGF. 
 
Mistři ČR 2017 v Olympijském šplhu 
Muži: A.Novák (T.J. Sokol Šternberk) 
Ženy: V.Szabóová (T.J. Sokol Poděbrady) 
Dorostenci: M.Vacek (T.J. Sokol Libčice nad Vltavou) 
Senioři: P.Coufal (T.J.Sokol Všetaty) 
 

- Návrh změny názvu sportu z Olympijský šplh na Šplh na laně 
     J.Bučko požádal členy VV ČGF, na základě žádosti Subkomise pro olympijský šplh, o souhlas se 

změnou názvu sportu z Olympijský šplh na Šplh na laně. Zdůvodnění změny názvu bylo uvedeno 
v zápise ze schůze Subkomise pro Olympijský šplh ze dne 24.1.2018.  

 
Usnesení 24/1/2018  VV ČGF schválil změnu názvu sportu z Olympijský šplh na Šplh na laně. 
 
pro-proti-zdr.: 5-0-0  

  
- Světová Gymnaestráda 2019 (WG 2019) - schůzka Organizačního výboru (OV) 

Výběr dopravce: konečný výběr bude proveden mezi firmou Hubínek a firmou Arriva.  
Návrh oblečení výpravy: vybrány 2 odborné školy (VOŠ Oděvního návrhářství v Praze, Art and Design 
Institut), které připraví grafické návrhy oblečení.  
Výrobce společného oblečení: po ukončení poptávkovém řízení byly osloveny firmy Husky a Alea. 
Firma Husky není ochotna ušít oblečení dle cizích návrhů. Firma Alea je flexibilnější  co se týče střihů  
a nestandardních velikostí.  
Pojištění účastníků výpravy: probíhají jednání se 4 pojišťovnami (Allianz, ČSOB pojišťovna, Česká 
pojišťovna a Uniqa). 

 
Technická komise TeamGym (TK TG) 
 
- Nová pravidla TeamGym UEG  

Pravidla byla ze strany UEG vydána později než se čekalo. V současné době se připravuje jejich český 
překlad. 

 
- Termín  Mistrovství ČR 2018  

  Problémy se zajištěním haly v Praze. Nejpravděpodobnější termín 28.-29.4.2018. V současnosti 
probíhají jednání s vedením sportovních hal Na Třebešíně a na Chodově. 

 
-   Termíny školení rozhodčích TeamGym 
     16.-18.2.2018 Školení rozhodčích III. třídy (Praha) 
     23.-25.2.2018 Školení rozhodčích I. a II. třídy - 1. část(Praha) 
       9.-11.3.2018 Školení rozhodčích I. a II. třídy - 2. část (Praha)   

 -  Stav přípravy reprezentačních výběrů ČR 
P.Gryga informoval členy VV ČGF o průběhu přípravy reprezentačních výběrů ČR na podzimní ME                
a termínech společných výcvikových táborů v 1. pololetí 2018. 
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8. Různé: 

- Termíny schůzí Výkonného výboru ČGF  
   28.2., 21.3., 9.5., 27.6., 29.8.  

 
- Valná hromada ČGF 2018 

 sobota 22.9.2018, aula ČUS, Praha  
 

- Dopis TJ Gymnastika Děčín, z.s. 
Členové VV ČGF obdrželi kopii dopisu TJ Gymnastika Děčín, z.s. ze dne 24.1.2018, který byl 
doručen na sekretariát ČGF doporučenou poštou dopoledne dne 31.1.2018. Přílohy, na které 
v dopise zástupci TJ Gymnastika Děčín, z.s. odkazují, byly zaslány dle sdělení v dopise cestou 
osobní korespondence členu VV ČGF P.Grygovi. P.Gryga potvrdil doručení příloh s tím, že se 
zavázal zástupcům TJ Gymnastika Děčín, z.s., že tyto přílohy může poskytnout pouze k nahlédnutí 
předsedovi RK ČGF.   
 
Obsahem dopisu je stížnost na neposkytnutí dotace TJ Spartak Děčín GSK respektive TJ 
Gymnastika Děčín, z.s. na činnost pro rok 2017 z dotace MŠMT – Program V - Činnost sportovních 
svazů. Důvodem pro neposkytnutí této nenárokové dotace ze strany ČGF bylo nedoložení právního 
nástupnictví TJ Spartaku Děčín GSK ze strany TJ Gymnastika Děčín, z.s.  
 
Dopis se stížností TJ Gymnastika Děčín, z.s (bez příloh zaslaných odděleně členu VV ČGF 
P.Grygovi) byl předán přítomnému předsedovi RK ČGF J.Řádkovi. Předsedovi RK ČGF byla předána 
rovněž kopie dopisu předsedy ČGF ze dne 16.11.2017 adresovaný TJ Gymnastika Děčín, z.s.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příští schůze VV ČGF se uskuteční ve středu 28.2.2018 od 12.00 hod v Praze. 


