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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. 2/2018 
ze  schůze  VV ČGF  ze dne 28.2.2018 

 
Přítomni:  J. Bučko,  J. Chrudimský, V. Kocián, M. Miškovic, R. Slavík, B. Svatošová, V. Zeman 
Omluveni: P. Gryga, A. Malá 
Hosté: J. Řádek - předseda KRK  
Sekretariát: Z. Vojáčková, G. Sarichev, M. Šotola 
 
Program: 

1. Schválení programu a kontrola zápisu z minulé schůze VV ČGF  Slavík 
2. Zprávy sekretariátu ČGF  

 informace o žádostech o dotace MŠMT na rok 2018   Slavík 
 informace o stavu vyúčtování dotací MŠMT za rok 2017   Slavík  
 informace z ČUS        Vojáčková  
 informace z FIG a UEG       Slavík, Zeman 
 přijetí nových kolektivních členů (Gymnastika 21, z.s)   Šotola  
 ostatní zprávy sekretariátu ČGF      Vojáčková 

3. Návrh dislokace SpS, OSpS, SCM a VSCM na rok 2018   Slavík, Zeman 
 návrh seznamů zařazených sportovců a jejich bodového hodnocení  
 návrh rozdělení financí mezi jednotlivé gymnastické sporty 
 návrh zásad pro uzavření smluv s SpS, OSpS a SCM včetně nastavení  

podmínek čerpání dotace  
4. Zprávy z komisí         předsedové TK 
5. 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 
 
Byla provedena kontrola zápisu č. 1/2018 ze schůze VV ČGF ze dne 31.1.2018. Zápis č. 1/2018 byl 
schválen s úpravami na základě připomínek členů VV ČGF. 
 
pro-proti-zdr.: 6-0-0  
 
Kontrola úkolů: 
 
Úkol 12/1/2016 Připravit učební texty pro e-learningové trenérské kurzy. 

  
 Z: Bago, Chrudimský, Šotola     T: 30.4. 2018
 Úkol trvá      
  

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. 28.2.2018 

 Úkol trvá     T: 31.3.2018 
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Úkol 4/2/2017 Připravit manuál pro pořadatele MČR (vybavení, organizace, administrativa, apod.). 
  

 Z: sekretariát ČGF     T: 28.2.2018 
 Úkol trvá     T: 31.3.2018 

 
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: 30.4.2018 

 Úkol trvá      
 
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. 
  

Na internetových stránkách ČGF byly zveřejněny všechny Plány příprav 
reprezentačních výběrů ČR na rok 2018 s výjimkou plánu přípravy reprezentačních 
výběrů TeamGym. Důvodem je nevyřešené členství v ČGF u některých                          
ze zařazených závodnic. VV ČGF uložil TK TG vyřešit urychleně členství těchto 
závodnic v ČGF.  
 

 Z: Gryga, Šotola       T: 2.2.2018 
Úkol trvá    

 

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 
 Úkol trvá 

  

Úkol 3/1/2018  Zaslat na MŠMT vyúčtování dotací za rok 2017 (Program I, II, V).  
  
 Z: sekretariát ČGF       T: 15.2.2018 
 Úkol splněn 
 

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 
 Úkol splněn  

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

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

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 
 Úkol splněn 
 

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 
 Úkol splněn 
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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 
  Úkol splněn 
 

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 
   Úkol splněn 
 

2. Zprávy sekretariátu ČGF 

 informace o žádostech o dotace MŠMT na rok 2018 

- Dotační neinvestiční program ORGANIZACE SPORTU 2018 
Součástí tohoto programu jsou jednotlivé výzvy určené k finanční podpoře různých typů sportovních 
organizací: 
- Výzva č. 1: Organizace školního a univerzitního sportu  
- Výzva č. 2: Organizace sportu pro všechny 
- Výzva č. 3: Podpora zastřešujících sportovních organizací  
- Výzva č. 4: Podpora zastřešujících sportovních organizací řídících olympijské nebo paralympijské  

                   hnutí 
- Výzva č. 5: Podpora sportovních svazů - sportovní hry  
- Výzva č. 6: Podpora sportovních svazů - olympijské sporty  
- Výzva č. 7: Podpora sportovních svazů - neolympijské sporty  

 
Pro ČGF připadá v úvahu pouze Výzva č.6: Podpora sportovních svazů - olympijské sporty. 
Obsahově by připadaly v úvahu i Výzva č. 7: Podpora sportovních svazů - neolympijské sporty            
a Výzva č. 2: Organizace sportu pro všechny (zajištění účasti na Světové Gymnaestrádě 2019),                 
ale dle podmínek  není ČGF u těchto výzev oprávněným žadatelem.  

   
Dne 21.2.2018 zaslala ČGF zodpovědným kontaktním osobám dotazy týkající se Výzvyč.2, č.6 a č.7., 
které budou projednány dne 5.3.2018 na MŠMT na schůzce předsedy ČGF R.Slavíka  s náměstkem 
pro řízení sekce mládeže a sportu MŠMT K.Kovářem. 

 
 informace o stavu vyúčtování dotací MŠMT za rok 2017 

 
R.Slavík informoval VV ČGF, že všechna vyúčtování dotačních programů MŠMT za rok 2017 byla 
odeslána v termínu na MŠMT. Informoval také o některých nesrovnalostech ve vyúčtování dotací              
ze strany registrovaných oddílů a klubů ČGF, a to zejména u dotací v rámci Programu II - Sportovně 
talentovaná mládež. Nesrovnalosti, které byly v přímém rozporu s podmínkami pro čerpání dotace 
v tomto programu, byly s příslušnými kluby a oddíly operativně vyřešeny. Přesto se ve vyúčtování 
projevilo ve větší míře neadresné použití dotací, použití dotací na úhradu nákladů souvisejících            
s běžným provozem a činností klubů a oddílů. Na základě těchto zjištění budou upraveny smlouvy              
o poskytnutí dotace na činnost SpS, OSpS, SCM a VSCM pro rok 2018, jejichž součástí budou 
podrobné podmínky způsobu čerpání.  

 
 
 
 informace z ČUS 

 
 - Nařízení EU v oblasti ochrany osobních údajů (GDPR) 
 V rámci ČUS je v současné době prováděn odbornou firmou datový audit a srovnávací analýza 

činnosti ČUS z hlediska povinností vyplývajících z GDPR. Ze strany ČUS budou výsledky analýzy, 
včetně příslušných doporučení a vzorových metodik, dány k dispozici nejpozději v dubnu 2018 
sdruženým subjektům (sportovním svazům, okresním a krajským sdružením, klubům a TJ). Opatření 
EU vstupují v platnost 25.5.2018. 
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   informace z FIG a UEG 
 
- Rozvojový program UEG  
  UEG plánuje podpořit členské národní federace prostřednictvím Rozvojového programu formou 

darování gymnastického nářadí nebo vzdělávání trenérů a rozhodčích. UEG vyzvala národní 
federace, aby nejpozději do 31.3.2018 zaslaly na sekretariát UEG své náměty a potřeby, formu 
pomoci, kterou by přivítali. Podmínky Rozvojového programu UEG bude schvalovat VV UEG            
na svém zasedaní koncem června 2018.     

 

Úkol 1/2/2018 Předsedové TK zašlou na sekretariát ČGF písemně své potřeby a preferované 
formy možného využití Rozvojového programu UEG v rámci svých 
gymnastických sportů.  

 Z: předsedové TK       T: 21.3.2018 
 

 přijetí nových kolektivních členů 
 

 Gymnastika 21, z.s. (IČ: 06592759) 
Spolek Gymnastika 21, z.s. ke své žádosti doložil vyplněný a podepsaný formulář „Oprávnění 
zástupci“, zřizovací listinu spolku, výpis ze spolkového rejstříku, Stanovy spolku upravené na základě 
připomínek ČGF, zápis ze zasedání členské schůze spolku Gymnastika 21, z.s ze dne 8.1.2018            
a aktuální členský seznam spolku. VV ČGF rozhodl o přijetí spolku Gymnastika 21, z.s za nového 
kolektivního člena ČGF.  

 
Usnesení 1/2/2018  VV ČGF přijímá spolek Gymnastika 21, z.s. (IČ: 06592759) za nového 

kolektivního člena ČGF. 
pro-proti-zdr.: 6-0-0 

Úkol 2/2/2018 Informovat spolek Gymnastika 21, z.s. (IČ: 06592759) o přijetí za nového 
kolektivního člena ČGF a podmínkách jejich členství.             

 Z: G.Sarichev       T: 2.3.2018 
  

 ostatní zprávy sekretariátu ČGF 
 

- Projekt NTC (Národní tréninkové centrum) 
 

R.Slavík informoval o jednání ohledně výstavby NTC, které se uskutečnilo dne 1.2.2018 v budově 
Poslanecké sněmovny PČR za účasti vládního zmocněnce pro sport M.Hniličky, primátorky hl.m. Prahy 
A.Krnáčové, ředitelky Odboru sportu a volného času hl.m. Prahy S.Fáberové,  ředitele Odboru 
hospodaření s majetkem hl.m. Prahy J.Rakem. Za ČGF se  jednání zúčastnil R.Slavík, JUDr. 
S.Brandová a J.Strakoš. Další schůzka se uskuteční v dubnu 2018. 
 
- Odborná komise ČGF pro parkour (G.Sarichev) 
 
G.Sarichev informoval členy VV ČGF o provedeném průzkumu existujících sportovních organizací 
věnujících se na území ČR parkourovému sportu. Zájem o případnou spolupráci projevila Česká 
asociace parkouru, z.s., která není členem žádné mezinárodní federace. Tato asociace je právně 
připravena sdružovat oddíly a kluby. Před první informační schůzkou by asociace ráda znala záměry 
ČGF, výhody a nevýhody plynoucí z případného vstupu do ČGF.   

 
 
Usnesení 2/2/2018  VV ČGF pověřuje G.Saricheva vedením Odborné komise ČGF pro parkour            

a zároveň ho opravňuje k dalším  jednáním s Českou asociací parkouru, z.s., 
popř. jednáním s dalšími sportovními organizacemi věnujícími se parkouru                
na území ČR. 

pro-proti-zdr.: 7-0-0 
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3. Návrh dislokace SpS, OSpS, SCM a VSCM na rok 2018   

S ohledem na vyúčtování dotací MŠMT za rok 2017, prací spojenou s přípravou Koncepce rozvoje 
gymnastických sportů na období 2017-2024 a skutečnost, že není známá výše dotace MŠMT pro rok 
2018, požádal R.Slavík VV ČGF o projednání dislokace SpS, OSpS, SCM a VSCM pro rok 2018, včetně 
jmenných seznamů zařazených sportovců a jejich bodového hodnocení, až na další schůzi VV ČGF dne 
21.3.2018. 

VV ČGF projednal a schválil zásady dělení finančních prostředků MŠMT v rámci dotačního Programu 
TALENT (bývalý Program II). Zásady dělení dotace vycházejí z předpokladu stejné výše dotace jako               
v roce 2017 (7.197.500 Kč) Z celkové dotace na rok 2018 bude vyčleněná částka v minimální výši 
555.000 Kč, která bude účelově použita na účast na tréninkových a vzdělávacích kempech UEG. 
Zbývající část se dělí v poměru 90% pro olympijské sporty (SGŽ, SGM, TRA) a 10% pro neolympijské 
sporty (AER, AKR). Procentuální poměr dělení mezi olympijskými sporty zůstává zachován. Procentuální 
poměr dělení mezi neolympijské sporty se mění na 90% AER a 10% AKR. Pro OSpS TeamGym bude 
vyčleněno z dotačního programu „Organizace sportu“ částka ve výši 150.000 Kč. Zásady dělení             
viz příloha č.1 zápisu.   

Usnesení 3/2/2018  VV ČGF schvaluje zásady dělení finančních prostředků MŠMT pro rok 2018 
v rámci dotačního Programu TALENT (viz příloha č. 1). 

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

4. Zprávy z komisí: 

Technická komise sportovní gymnastiky mužů (TK SGM) 
 
- Mezinárodní závod Rheintalcup, 7.-8.4.2018, Widnau / SUI  

Předseda TK SGM V.Kocián informoval o předběžné nominaci reprezentačního družstva juniorů:    
závodníci - D.Bega, M.Fiala, O.Kalný, D.Ponížil, J.Šafran, V.Šácha, trenéři: P.Hedbávný, J.Labonek, 
M.Musil, rozhodčí: P.Mlýnek, V.Kocián 

 
- TGW Austrian Team Open, 20.-21.4.2018, Linec / AUT  

Předseda TK SGM V.Kocián informoval o předběžné nominaci mužů:     
závodníci - F.Černý, D.Radovesnický, S.Solovjev, J.Švehlík, trenéři: M.Taftl, M.Vlk, rozhodčí: M.Uhlíř 
  
Závodu se zúčastní na náklady mimo rozpočet TK SGM také závodník R.Sliž se svým osobním 
trenérem. 
 

- International Junior Team Cup, 20.-21.4.2018, Berlin / GER 
Předseda TK SGM V.Kocián informoval o předběžné nominaci reprezentačního družstva juniorů:     

     závodníci - M.Fiala, O.Kalný, D.Ponížil, V.Šácha, trenéři: P.Hedbávný, J.Labonek, rozhodčí: V.Kocián 
  
     Závodu se zúčastní na náklady mimo rozpočet TK SGM také družstvo T.J. Sokol Brno I. 
 
Technická komise skoků na trampolíně (TK TRA) 

 
- Závody Českého poháru 2018 

  1. závod Českého poháru se letos uskuteční 24.3.2018 v Liberci. TK TRA začne tímto závodem 
využívat k on-line přihláškám systém GIS. 

 
 

Technická komise sportovní gymnastiky žen (TK SGŽ) 
 
- 1. Nominační závod pro kvalifikační závod YOG 2018  
     Na plánovaný 1. nominační závod, který se měl uskutečnit  24.2.2018 v Ostravě, se nikdo nepřihlásil. 

Nominační závod byl zrušen. S ohledem na fakt, že se nikdo na nominační závod nepřihlásil, a že 
žádná ze stávajících závodnic nemá potřebnou výkonnost, rozhodla TK SGŽ o neúčasti                          
na kvalifikačním závodě pro YOG 2018, který se uskuteční ve dnech 22.-23.6.2018 v Baku (AZE). 
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- Závod Světového poháru, 21.-24.3.2018, Dauhá / QAT  
     Závodu se zúčastní na náklady mimo rozpočet TK SGŽ závodnice TJ Bohemians Praha A.Holasová              

a K.Brabcová s trenérkou Z.Tcholakovou a rozhodčí Z.Hořkou.  
 
- Mezistátní utkání AUT-CZE-HUN-SVK, červenec 2018, Györ / HUN  

Probíhají jednání o uspořádání mezistátního utkání AUT-CZE-HUN-SVK juniorek a žen v maďarském 
Györu, které by mělo být poslední důležitou prověrkou připravenosti českých reprezentačních družstev 
před srpnovým ME a MEJ v Glasgow (GBR). 

 
- Semináře k novému Závodnímu programu SGŽ  
     TK SGŽ pořádá semináře k novému Závodnímu programu SGŽ platnému od 1.1.2018: 
     27.1.2018 Horní Počernice 
     24.2.2018 Ostrava (tělocvična GK Vítkovice) 
     25.2.2018 Brno (gymnastická hala T.J. Sokol Brno I.)    
     4.3.2018 České Budějovice 
 
 
Technická komise aerobiku (TK AER)  
 
- Czech Aerobic Open 2018 

Ve Zlíně proběhne ve dnech 9.-11.3.2018 již 12. ročník mezinárodního závodu v aerobiku Czech 
Aerobic Open, kterého se zúčastní téměř 500 závodnic a závodníků ze 14-ti zemí (AUT, BLR, BUL, 
EST, GBR, HUN, CHN, ITA, MDA, ROU, RUS, SVK, UKR a CZE). Závod je pro české kluby zároveň 
Mistrovstvím ČR a jedním  z nominačních závodů pro MS 2018 a WAGC 2018. Závod bude přenášen 
on-line. Pořadatelem je klub Aerobic Sport Centrum Zlín. 
 

- Slovak Aerobic Open, 13.-15.4.2018, Nové Zámky / SVK 
Mezinárodního závodu na Slovensku se zúčastní max. 6 českých zástupců v každé kategorii. 
Nominace bude provedena na základě výsledků Mistrovství ČR ve Zlíně (9.-11.3.2018). Tento závod je 
druhým nominačním závodem pro MS 2018 a WAGC 2018, po kterém provede TK AER nejpozději dne 
18.4.2018 konečnou nominaci. 
 

- Heathrow Aerobic Gymnastics International Club Competition, 12.-13.5.2018, Bracknell / GBR 
Závodu určeného klubům se zúčastní také většina závodnic nominovaných na MS 2018a WAGC 2018, 
pro které bude jednou z posledních prověrek výkonnosti.   

 
 

Metodická komise (MK)  
 
- Školení trenérů II. a III. třídy SG mužů a žen, Zlín 

MK pořádá ve spolupráci s KSK Zlínského kraje školení trenérů SG mužů a žen II. a III. třídy 
v prostorách oddílu Gymnastika Zlín, z.s. 1. část proběhne ve dnech 9.-11.3.2018 a 2. část ve dnech 
23.-25.3.2018.   

5. Různé: 

- Anketa Gymnasta roku 2017  
  Nominace do jednotlivých kategorií ankety přišly pouze od TK SGM a TK AKR. VV ČGF projednal 
vzniklou situaci a pověřil sekretariát ČGF zpracovat návrhy nominací jednotlivých kategorií a zároveň 
pověřil sekretariát ČGF do konce dubna 2018 zorganizováním společenského večera, kde by byly 
slavnostně vyhlášeny výsledky ankety.  
 

Usnesení 4/2/2018  VV ČGF pověřuje sekretariát ČGF zpracováním návrhu nominací jednotlivých 
kategorií a zároveň jej pověřuje do konce dubna 2018 zorganizovat společenský 
večer se slavnostním vyhlášením výsledků ankety. 

pro-proti-zdr.: 7-0-0 
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Úkol 3/2/2018 Zpracovat návrhy nominací jednotlivých kategorií ankety Gymnasta roku 2017              
a zaslat je členům VV ČGF.            

 Z: sekretariát ČGF       T: 2.3.2018 
 
 
Úkol 4/2/2018 Zorganizovat společenský večer se slavnostním vyhlášením výsledků ankety 

Gymnasta roku 2017. 

 Z: sekretariát ČGF       T: 30.4.2018 

 
- Oslavy 100 let od vzniku Československa 

Dne 7.3.2018 proběhne v Bratislavě jednání o společných oslavách ČGF a SGF u příležitosti výročí 
100 let od vzniku Československa. Předmětem jednání bude termín, místo a forma společných oslav.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příští schůze VV ČGF se uskuteční ve středu 21.3.2018 od 12.00 hod v Praze. 


