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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 / 2019 
ze  schůze  VV ČGF  ze dne 13.2. 2019 

 
Přítomni:  J. Bučko, P. Gryga, J. Chrudimský,  V. Kocián, A. Malá, R. Slavík, B. Svatošová, 

V. Zeman 
Omluveni:  
Hosté: J. Řádek - předseda KRK  
Sekretariát: M. Šotola 

 

Program: 

1. Schválení programu a kontrola zápisu z minulé schůze VV ČGF  

 
2. Zprávy sekretariátu ČGF  

 Informace z ČUS a ČOV        Slavík 

 Informace z FIG a UEG      Slavík, Zeman  

 Informace o plánu výstavby NTC     Slavík, Zeman 

 Gymnastický ples 2019  + Gymnasta roku 2018   Slavík  

 Informace o hospodaření ČGF za rok 2018    Slavík, Zeman 

 Informace o dotacích MŠMT na rok 2019    Slavík 

 Hodnocení OSpS, SpS, SCM, VSCM za rok 2018   Slavík  

 Informace Matriční komise      Chrudimský, Šotola, Zeman  

 Ostatní zprávy sekretariátu      Slavík 
 

3. Návrh na přijetí nových kolektivních členů ČGF    

 BubbleGym, z.s   .    Šotola 
 

4. Zprávy z komisí           

 Zprávy z Technické komise parkouru     Sarichev, Slavík 

 Zprávy z Technické komise sportovní gymnastiky mužů  Kocián 

 Zprávy z Technické komise sportovní gymnastiky žen  Slavík 

 Zprávy z Technické komise TeamGym    Gryga 

 Zprávy z Technické komise akrobatické gymnastiky  Malá 

 Zprávy z Technické komise aerobiku    Svatošová 

 Zprávy z Technické komise skoků na trampolíně   Zeman 

 Zprávy z Komise Všeobecné gymnastiky    Bučko 

 Zprávy z Metodické komise      Chrudimský 
 

 V rámci zpráv z technických komisí budou projednány a schváleny konečné  verze plánů  
 Přípravy reprezentačních výběrů ČR na rok 2019.   

 
5. Volba 2. místopředsedy ČGF 

6. Různé 
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Předseda R. Slavík zahájil schůzi VV ČGF ve 12.00 hodin kontrolou zápisu a kontrolou úkolů. 
Byla provedena kontrola Zápisu č. 1/2019 ze schůze VV ČGF ze dne 13.1. 2019. Zápis č. 1/2019 
byl schválen s úpravami na základě připomínek členů VV ČGF.   
 
Na základě návrhu R. Slavíka byl upraven program schůze v bodě č.2  Zprávy sekretariátu ČGF. 
 
pro: 6 proti: 0  zdr.: 0 
 
Kontrola úkolů: 
 
Úkol 12/1/2016 Připravit učební texty pro e-learningové trenérské kurzy. 

  
 Z: Bago, Chrudimský, Šotola    T: 30.9.2018  
 Úkol trvá    T: 25.8.2019  

  
G. Bago zadá na fakultě JČU v ČB. jako studentskou práci vložení            
již existujících modulů do programu Moodle. Na chybějících modulech                 
se  pracuje. 

  
Úkol 1/5/2018 Připravit návrh novelizace Směrnice o hospodaření s finančními prostředky.            

  
 Z: Vojáčková       T: 31.10.2018 
 Úkol trvá       T: 31.1.2019 
  
 Z. Vojáčková referovala, o částečné úpravě směrnice. Po diskusi o výši  

odměn rozhodčím gymnastických sportů a s ohledem na organizační 
změny v rámci sekretariátu ČGF byla směrnice vracená k přepracování. 

 
 Úkol 4/5/2018  Zaslat seznam a počet požadovaného společného nástupového oblečení. 
  
    Z: předsedové TK AKR, SGM, SGŽ, TRA   T: 15.7.2018  
    Úkol splněn       T: 23.1.2019 
 
    Své požadavky na vybavení nástupovým oblečením předala jen TK AER.  
 

Úkol 1/7/2018 Zaslat předsedům a členům TK k doplnění současnou databázi kontaktů            
na medailisty a účastníky OH, MS a ME. 

  
 Z: Slavík        T: 18.1.2019 
 Úkol trvá   

 
Úkol 7/7/2018 Zaslat na MŠMT žádost o dotaci v rámci Výzvy POŘÍZENÍ 

SAMOSTATNÉHO MOVITÉHO MAJETKU 2019. 
  
 Z: sekretariát ČGF      T: 31.1.2019 
 Úkol trvá       T: 22.2.2019 
 
 

    Úkol 1/1/2019 Zpracovat článek pro Ročenku ČUS 2018 včetně fotografií a zaslat               
na sekretariát ČUS.             

 Z: Vojáčková       T: 16.2.2019 
 Úkol trvá  

 
Úkol 2/1/2019 Zaslat přehled registrovaných členů ČGF vedené k 31.12. 2018 kanceláři 

Managementu sportu ČUS. 
 Z: Sarichev, Šotola      T: 15.1.2019  

                                   Úkol splněn  
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Úkol 3/1/2019 Vložit do akreditačního systému dat potencionální účastníky EH 2019 

(AER, TRA, SGM, SGŽ)             
 Z: Slavík       T: 11.2.2019 
 Úkol splněn 
 
Úkol 4/1/2019 Zaslat na ČOV odhad počtu účastníků gymnastických sportů na EYOF 

2019.             
 Z: Slavík       T: 11.2.2019 
                                  Úkol splněn  
 
Úkol 5/1/2019 Zjistit možnosti a podmínky pojištění storna pobytových nákladů                       

u pojišťoven Allianz, a.s. a Kooperativa a.s..             
 Z: Vojáčková       T: 13.2.2019 

                                   Úkol trvá    
 

     Úkol 6/1/2019 Zaslat podklady pro Výroční zprávu ČGF za rok 2018.             
 Z: předsedové TK       T: 28.2.2019 

 Úkol trvá       T: 15.3.2019 
 
Úkol 7/1/2019 Informovat spolek Sportovní spolek FIT & FUN Ostrava, z.s. (IČ: 

26654989) o rozhodnutí  VV ČGF přijmout spolek za nového kolektivního 
člena ČGF.             

 Z: Šotola, Slavík      T: 7.12.2018 
 Úkol splněn 
 
Úkol 8/1/2019          Zaslat po kontrole členům VV ČGF k hlasování per rollam návrh změn znění 

Technického řádu Českého poháru TeamGym  pro rok 2019 
 Z: Slavík, Šotola       T: 18.1.2019    
 Úkol trvá       T:18.2.2019 

  
 
2. Zprávy sekretariátu ČGF 

 

 Informace z ČUS a ČOV 
 
- Konference "Pohybem ke zdravému občanovi a prosperující společnosti"  

Proběhla dne 7.2. 2019 v hotelu Pyramida v Praze. Zúčastnil se předseda MK                                

J. Chrudimský, který informoval o průběhu a závěrech konference. 

 
- Slavnostní večer Uniqa Trenér roku 2018 

V pondělí 28.1.2019 proběhl v pražské Lucerně slavnostní večer Trenér roku 2018. Do Síně 
slávy byl uveden trenér skoků na trampolíně J. Kozubek, Za ČGF se slavnostního večera 
zúčastnila Z. Vojáčková a P. Juříčková, která předávala J. Kozubkovi cenu. 
 

- Úrazové pojištění členů sportovních spolků   
ČOV uzavřela s Pojištovnou VZP, a.s smlouvu o úrazovém pojištění členů sportovních 
spolků. Toto pojištění se vztahuje rovněž na členy ČGF. Pojištěnými osobami nejsou 
profesionální sportovci a účastníci činností, které nejsou organizovány některým 
z pojištěných subjektu (členové sportovních svazů sdružených v ČOV, ČUS a členové ČOS). 

 
 

 Informace z FIG a UEG 
 
- Věkový limit pro juniorskou kategorii pro skoky na trampolíně, duble mini trampolínu a tumbling  

Dne 28.1. 2019 informovala dopisem UEG o změně věkového limitu pro juniorskou kategorii      
pro skoky na trampolíně, double mini trampolínu a tumbling. Nový věkový limit je13-16 let. 
Změna bude platné od ME 2020 ve Švédsku. 
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- Schůze TK TRA UEG 

Ve dnech 17.-20.1. 2019  proběhla v Praze v hotelu K+K Central pracovní schůze členů TK 
TRA UEG pod vedením jejího předsedy V. Zemana, který informoval VV ČGF o jejím průběhu. 

 

 Informace  plánu výstavby NTC 
   

R. Slavík informoval  stavu příprav výstavby NTC  v areálu Olympu ve Stromovce. Nadále 
probíhají v dvoutýdenních intervalech pracovní schůzky na Olympu. Dne 18.12. 2019 proběhla 
na magistrátu za účasti ředitele Olympu J. Berana, S. Brandové a R. Slavíka schůzka                        
s V. Šimralem (člen Rady hl.m. Prahy), na které se obě strany informovaly o krocích 
podnikaných v přípravě výstavby NTC a deklarovaly společný zájem ČGF, Olympu a hl.m. 
Prahy  na výstavbě NTC.    

 

 Gymnastický ples 2019 +  Gymnasta roku 2018 
 

R. Slavík informoval o stavu příprav I. Gymnastického plesu, který pořádá ČGF ve spolupráci 
s ČSMG. Ples proběhne v sobotu 2.3. 2019 ve velkém sále v Národním domě na Smíchově                           
(nám. 14. října 82/16, 150 00  Praha 5).  

 
VV ČGF byl seznámen se jmény sportovců a trenérů, kteří převezmou ocenění 
gymnasty/gymnastky roku (SGŽ, SGM, TRA, AER, MG), trenér/ka roku, kolektiv/tým/družstvo 
roku (TG, AER, AKR) a dále se jmény významných osobností české gymnastiky, které budou 
uvedeny do Síně slávy.  

 

 Informace o hospodaření ČGF za rok 2018 
 

R. Slavík informoval o předběžném výsledku hospodaření za rok 2018, které bude ztrátové 
s ohledem na větší počet významných soutěží (ME, MEJ a MS), z nichž některé byly také 
prvními kvalifikačními soutěžemi pro OH 2020. Přesnější data budou známá v 2. polovině února 
2019 po účtování státních dotací MŠMT (termín do 15.2. 2019). 

 

 Informace o dotacích MŠMT na rok 2019 
 

R. Slavík informoval, že je v současné době neoficiálně známá jen částka přidělená ČGF 
v rámci Výzvy REPRE 2019: 2.654.000 Kč, což by měl být nepatrný nárůst o 126.000 Kč oproti 
dotaci v roce 2018. 
 
MŠMT zveřejnilo dne také Výzvu ORGANIZACE SPORTU 2019 – POHYB A ZDRAVÍ.Bohužel 
však dle zveřejněných podmínek nepatří ČGF jako sporovní svaz nezi oprávněné žadatele na 
rozdíl od ČOS  a ČASPV. 

 
 

 Hodnocení OSpS, SpS, SCM, VSCM za rok 2018 
 

R. Slavík seznámil VV ČGF s hlavními zásadami pro návrh realistického rozpočtu ČGF na rok 
2019. Bude zohledněn cyklus vrcholných soutěží (MS, ME, OH, kvalifikační SP pro OH, apod.) 
u jednotlivých gymnastických sportů. Při návrhu rozpočtu bude muset být také počítáno 
s významnými změnami ve výši finančních prostředků u jednotlivých dotačních programů 
MŠMT (REPRE, TALENT, ORGANIZACE SPORTU).  
 
V souvislosti s kontrolou čerpání rozpočtu informoval o změnách zavedených na sekretariátu 
ČGF s počátkem roku 2019. 
 

 Informace Matriční komise 
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 Ostatní zprávy sekretariátu 
 

- Závod OH nadějí 2018 ve sportovní gymnastice - napomenutí FIG 
R. Slavík informoval o varovném dopisu FIG, který se týká organizace Závodu OH nadějí 2018 
ve sportovní gymnastice pořádaný v Liberci. Výtka se týká nedodržení pravidel pro účast            
a počet mezinárodních rozhodčích u soutěží zařazených v kalendáři FIG. 
 
Dle sdělení v dopise může tato skutečnost vést k projednání porušení pravidel ze strany 
Disciplinární komise FIG s doporučením zákazu pořádaní mezinárodních soutěží ve sportovní 
gymnastice mužů zařazených v kalendáři FIG na dobu 1 roku. 
 
V této souvislosti doporučil R. Slavík TK SGM a TK SGŽ, aby společně s pořadateli zvážili 
nutnost zařazení Závodu OH nadějí 2019 do kalendáře FIG V případě, že bude rozhodnuto 
závod zařadit do kalendáře FIG je nutné zajistit dodržení všech pravidel a povinností 
vyplývajících ze zařazení závodu do kalendáře FIG. To se týká všech mezinárodních soutěží 
zařazených do kalendáře FIG a pořádaných na území ČR, tj. Czech Aerobic Open (AER), 
Grand Prix Brno (MG), Mezinárodní závod přátelství (TRA), Sokol Grand Prix de Gymnastique 
(SG) a Závod OH nadějí (SG). 
 

Úkol 1/2/2019 TK SGM, TK SGM a zástupci pořadatele v Liberci rozhodnou o zařazení 
mezinárodní soutěže ve sportovní gymnastice juniorů a juniorek „Závod 
OH nadějí 2019“ do kalendáře FIG.            

        Z: Kocián, Slavík, Vojáčková    T: 31.3.2019 
  

3. Návrh na přijetí nových kolektivních členů ČGF 
 

     BubbleGym, z.s. (IČ: 06973965) 
Spolek ke své žádosti doložil vyplněný a podepsaný formulář „Oprávnění zástupci odílu“, 
aktuální výpis ze spolkového rejstříku a Stanovy spolku. VV ČGF rozhodl o přijetí spolku 
BubbleGym, z.s. za nového kolektivního člena ČGF.  

Usnesení 1/2/2019  VV ČGF přijímá spolek BubbleGym, z.s.  (IČ: 06973965) za nového 
kolektivního člena ČGF. 

pro-proti-zdr.: 5-0-2 
 
     Úkol 2/2/2019 Informovat spolek BubbleGyma, z.s. (IČ: 06973965) o rozhodnutí              

VV ČGF přijmout spolek za nového kolektivního člena ČGF.             
 Z: Šotola, Slavík      T: 15.2.2019 
 
 
4. Zprávy z komisí 
 

 Technická komise sportovní gymnastiky mužů (TK SGM) 
 

V. Kocián, předseda TK SGM, informoval o činnosti komise za uplynulé období. V sobotu 
19.1.2019 se uskuteční schůze TK SGM v Kolíně, na kterém budou projednány konečné verze 
plánů přípravy reprezentačních výběrů ČR juniorů a mužů na rok 2019.   
 

-  Plány přípravy reprezentačních výběrů ČR juniorů a mužů na rok 2019  
VV ČGF projednal a schválil konečnou verzi Plánů přípravy reprezentačních výběrů ČR               
ve sportovní gymnastice juniorů a mužů na rok 2019 s výhradou ke změnám rozpočtu                    
dle možností ČGF.    

  
Usnesení 2/2/2019  VV ČGF schválil Plány přípravy reprezentačních výběrů ČR ve sportovní 

gymnastice juniorů a mužů na rok 2019 s výhradou ke změnám rozpočtu 
dle možností ČGF.    

.  pro-proti-zdr.: 8-0-0 
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- Extraliga družstev,9.12. 2018, Brno  
     

 Technická komise sportovní gymnastiky žen (TK SGŽ) 
  

R. Slavík, pověřený vedením TK SGŽ, informoval o činnosti komise za uplynulé období. TK 
SGŽ na své schůzi dne 4.2. 2019 projednala a schválila konečné verze Plánů přípravy 
reprezentačních výběrů ČR juniorek a žen na rok 2019, které byly připomínkovány členy 
realizačních týmů.  
 

- Plány přípravy reprezentačních výběrů ČR juniorek a žen na rok 2019  
VV ČGF projednal a schválil konečnou verzi Plánů přípravy reprezentačních výběrů ČR                
ve sportovní gymnastice juniorek a žen na rok 2019 s výhradou ke změnám rozpočtu dle 
možností ČGF.    
 
Usnesení 3/2/2019  VV ČGF schválil Plány přípravy reprezentačních výběrů ČR ve sportovní 

gymnastice juniorek a žen na rok 2019 s výhradou ke změnám rozpočtu               
dle možností ČGF.    

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

 
- Školení rozhodčích sportovní gymnastiky žen  

Komise rozhodčích TK SGŽ pořádá v Praze ve dnech 11.-13.1.2019 a 8.-10.2.2019 školení 
rozhodčích, I.,  II. a III.  třídy. Na školení rozhodčích I. a II. třídy je přihlášeno 13 rozhodčích             
a na školení rozhodčích III. třídy cca 50 zájemců.  

 
- Seminář  ke změnám a doplňkům mezinárodních pravidel FIG a Závodního programu  

V neděli 13.1.2019 proběhne v Praze  seminář ke změnám a doplňkům mezinárodních pravidel 
FIG a Závodního programu sportovní gymnastiky žen, na který je přihlášeno cca 70 trenérů              
a rozhodčích. 

 

 Technická komise TeamGym (TK TG) 
  

P. Gryga informoval o činnosti TK TG za uplynulé období. 
 

- Plány přípravy reprezentačních výběrů ČR v TeamGymu na období 2019-2020  
VV ČGF projednal a schválil konečnou verzi Plánů přípravy reprezentačních výběrů ČR                
ve sportovní gymnastice juniorek a žen na rok 2019 s výhradou ke změnám rozpočtu dle 
možností ČGF.    

 
- Technický řád Český pohár TeamGym - úpravy 

S ohledem na skutečnost, že návrh změn technického řádu byl zaslán předsedou TK TG 
elektronickou poštou hodinu před zahájením schůze VV ČGF,  doporučil  R. Slavík přítomným 
členům VV ČGF hlasovat o schválení návrhu změn později per rollam, poté, co pracovníci 
sekretariátu ČGF prověří, že navrhované změny nejsou v rozporu s platnými směrnicemi  a řády 
ČGF.       

 

 Technická komise akrobatické gymnastiky (TK AKR)  
 

- Plán přípravy reprezentačního výběru juniorů ČR  na rok 2019  
VV ČGF projednal a schválil konečnou verzi Plánu přípravy reprezentačního výběru juniorů 
ČR v akrobatické gymnastice s výhradou ke změnám rozpočtu dle možností ČGF.    

 
Usnesení 4/2/2019  VV ČGF schválil Plán přípravy reprezentačního výběrů ČR juniorů                

v akrobatické gymnastice na rok 2019 s výhradou ke změnám rozpočtu dle 
možností ČGF.    

.  pro-proti-zdr.: 8-0-0 
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 Technická komise aerobiku (TK AER) 
 
- Výcvikové tábory širších reprezentačních výběrů 
  4.-6.1. 2019, Liberec - kategorie SEN a AG2 (20 závodnic z 6 klubů) 
  18.-20.1. 2019, Praha - kategorie ND a AG1 (34 závodnic z 8 klubů) 
 

- Czech Aerobic Open 2019 
13. ročník proběhne poprvé v Praze ve Wellness hotelu Step ve dnech 8.-10.3.2019. Závod je 
zařazen do kalendáře FIG. V rámci závodu proběhne také Mistrovství ČR. K dnešnímu dni je 
přihlášeno 14 zemí (AUT, CHN, CZE, BLR, GER, HUN, ITA, KAZ, LTU, MDA, ROU, RUS, 
SVK, UKR).  

 
- Plán přípravy reprezentačních výběrů  ČR v aerobiku  na rok 2019  

VV ČGF projednal a schválil konečnou verzi Plánu přípravy reprezentačních výběrů ČR 
v aerobiku (SEN, AG2, AG1) na rok 2019 s výhradou ke změnám rozpočtu dle možností ČGF.   
 

Usnesení 5/2/2019  VV ČGF schválil Plán přípravy reprezentačního výběrů ČR v aerobiku              
na rok 2019 s výhradou ke změnám rozpočtu dle možností ČGF.    

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

 

 Technická komise skoků na trampolíně (TK TRA) 
 
- Plán přípravy reprezentačních výběrů  juniorů a seniorů ČR  na rok 2019  

VV ČGF projednal a schválil konečnou verzi Plánu přípravy reprezentačních výběrů juniorů       
a seniorů ČR ve skocích na trampolíně na rok 2019 s výhradou k rozpočtu dle možností ČGF.  
 
Usnesení 6/2/2019  VV ČGF schválil Plán přípravy reprezentačních výběrů ČR juniorů               

a seniorů ve skocích na trampolíně na rok 2019 s výhradou ke změnám 
rozpočtu dle možností ČGF.    

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

 
- Nominace na závod Světového poháru, 20.-21.4. 2019, Minsk / BLR 
  Z. Frydrychová, A. Sült, trenér: P. Dufek, rozhodčí:  Mišáková 
 
Usnesení 11/1/2019 VV ČGF bere na vědomí nominaci na závod Světového poháru                      

ve skocích na trampolíně v Minsku / BLR (20.-21.4. 2019). 
 
 

 Komise Všeobecné gymnastiky (KVG) 
 

Přítomní členové VV ČGF obdrželi Zápis č. 3/2018 ze schůze KVG (11.12. 2018, Praha).                    
O činnosti KVG a OV WG v uplynulém období informoval sportovní manažer M. Šotola. 
 

 

 Metodická komise (MK) 
 

J. Chrudimský, předseda MK,  podal informace o stavu příprav učebních textů pro e-learning 
v rámci školení trenérů (viz Úkol 12/1/2016). 
 

 
5. Volba 2. místopředsedy ČGF  

 
Volba 2. místopředsedy byla odložena na schůzi VV ČGF dne 17.4. 2019. 
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6. Různé 
 
- Podkladové materiály pro jednání VV ČGF: 

Následující členové VV ČGF požádali, aby jim podkladové materiály nebyly tisknuty, ale jen   
zasílány elektronicky: B. Svatošová, J. Chrudimský, A. Malá, V. Kocián. 

 

 

 

 

 

Příští schůze VV ČGF se uskuteční ve středu 17.4. 2019 od 12.00 hodin v Praze. 

 

 

 

 

 

_______________________________ 
Roman Slavík, zapisovatel 
 

 

 


