
ČESKÝ SVAZ MODERNÍ GYMNASTIKY, z.s.
Zátopkova 100/2 PS 40, 16900 PRAHA 6

IČ 00540480
zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddílu L, vložce 551

STANOVY
ČESKÉHO SVAZU MODERNÍ GYMNASTIKY, z.s.



1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Český svaz moderní gymnastiky, z.s. (dále jen „svaz“) má působnost na území České republiky. 
Sídlo svazu je Praha 6, Zátopkova 100/2,169 00. Oficiální zkratka svazu je ČSMG. ČSMG bylo 
přiděleno IČ: 00540480.

1.2. Svaz je spolek s vlastní právní osobností registrovaný u Městského soudu v Praze. Svaz je spolkem
s působností na území celé České republiky.

1.3. Statutárním orgánem svazu je Předsednictvo Českého svazu moderní gymnastiky, z.s. (dále jen 
„předsednictvo“), jménem předsednictva jedná samostatně předseda svazu. Předseda svazu 
zastupuje svaz navenek a jeho podpis s označením funkce připojený k názvu svazu se vyžaduje u 
písemných právních jednání. 

1.4. Svaz je nositelem české státní sportovní reprezentace v moderní gymnastice. Po vzájemné 
písemné dohodě s Českou gymnastickou federací, z.s. (ČGF) je sportovní odvětví moderní 
gymnastika prostřednictvím ČGF zastoupeno u Fédération Internationale de Gymnastique (FIG) a 
Union Européenne de Gymnastique (UEG). 

2. HLAVNÍ ÚČEL SVAZU 

2.1. Svaz propaguje českou moderní gymnastiku a prosazuje její zájmy při jednání s FIG, UEG a s 
partnerskými mezinárodními a národními organizacemi. Obdobnou činnost vyvíjí i ve styku s 
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT ČR), Českým olympijským 
výborem (ČOV), Českou unií sportu (ČUS), Českou obcí sokolskou (ČOS), Českou asociací Sport 
pro všechny (ČASPV), Asociací školních sportovních klubů (AŠSK), Českou asociací univerzitního 
sportu (ČAUS), dalšími spolky, orgány státní správy a územní samosprávy a jinými státními i 
soukromoprávními institucemi a organizacemi. Svaz v zájmu celkového rozvoje moderní gymnastiky
a zajištění činnosti svazu spolupracuje s výše uvedenými subjekty i s dalšími organizacemi, které se
zabývají moderní gymnastikou v České republice i v zahraničí.

2.2. Z pověření FIG a UEG a při respektování pravidel stanovených těmito mezinárodními organizacemi 
se svaz podílí na organizaci významných mezinárodních akcí pořádaných v České republice. 

2.3. Svaz organizuje a řídí domácí přebornické a mistrovské soutěže včetně mezinárodních a 
mezistátních soutěží pořádaných na úrovni národních gymnastických federací. 

2.4. Svaz vytváří podmínky pro činnost svých členů, organizačních článků a orgánů svazu, českou státní
sportovní reprezentaci,pro sportovně talentovanou mládež a širokou sportující základnu.

2.5. Svaz spolupracuje s Antidopingovým výborem ČR a prosazuje čistotu sportu a dodržování 
antidopingových pravidel v souladu se Světovým antidopingovým kodexem

2.6. Svaz organizačně, obsahově, kádrově zajišťuje vzdělávání trenérek a rozhodčích moderní 
gymnastiky a dalších svých členů. Vydává metodické materiály a jiné odborné publikace.

2.7. Svaz může výlučně k podpoře své hlavní činnosti nebo k hospodárnému využití svého majetku 
provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti.

2.8.  Ke zkvalitnění a podpoře své hlavní činnosti může svaz dále zřizovat anebo provozovat výchovná, 
vzdělávací, školská a obdobná zařízení ve všech možných právních formách.

3. ČLENSTVÍ VE SVAZU 

3.1. Členství ve svazu je různého druhu. S rozdílným druhem členství jsou spojena rozdílná členská 
práva a povinnosti.

3.2. Členství ve svazu je dobrovolné a rozlišuje se na:

a) kolektivní řádné členství (řádné členství, kolektivní řádný člen, řádný člen – právnická osoba)

b) kolektivní přidružené členství (přidružené členství, kolektivní přidružený člen, přidružený člen
– právnická osoba)



c) evidované členství (evidovaný člen – fyzická osoba)

d) čestné členství (čestný člen – fyzická osoba)

3.3. Kolektivním řádným členem se může stát právnická osoba (klub, oddíl s právní osobností), 
oddíly ČOS, oddíly ČUS, oddíly ČASPV, oddíly tělocvičné či tělovýchovné jednoty a jiných 
spolků/právnických osob (které je zastřešují), které sdružují osoby převážně aktivně se zabývající 
moderní gymnastikou (dále jen „oddíl“). Řádné členství vzniká po uplynutí 3 let od získání 
přidruženého členství, jestliže přidružený člen projevoval aktivní činnost, účast na soutěžích a 
členem přidruženého člena je vlastní kvalifikovaný trenér. Splnění podmínek pro získání řádného 
členství posuzuje předsednictvo svazu na základě písemné žádosti daného kolektivního 
přidruženého člena, kladné rozhodnutí předsednictva je účinné od začátku registračního období 
následujícího po takovém rozhodnutí (tj. od počátku následujícího kalendářní roku). Při nesplnění 
podmínek pro získání řádného členství může o vzniku řádného členství rozhodnout valná 
hromada.

3.4. Kolektivním přidruženým členem se stane oddíl na základě podání přihlášky a současně 
rozhodnutím předsednictva svazu o přijetí tohoto kolektivního přidruženého člena. Přihláška musí 
být písemná, součástí musí být kopie platného znění vlastních stanov a výpisu ze spolkového 
rejstříku ne staršího tří měsíců. Stanovy nesmí být v rozporu s účelem a hlavní činnosti svazu. V 
případě rozhodnutí předsednictva o nepřijetí za člena, může se oddíl, jehož přihláška byla 
zamítnuta, odvolat. Odvolání se adresuje předsednictvu svazu, o odvolání rozhoduje valná 
hromada na svém nejbližším zasedání. Předsednictvo bez odkladu postoupí odvolání spolu 
s vyjádřením předsednictva revizní komisi. Revizní komise vydá k rozhodnutí o nepřijetí své 
stanovisko a postoupí je valné hromadě, jejíž rozhodnutí je konečné.

3.5. Evidovaný člen -  fyzická  osoba  s členstvím  u  kolektivního  řádného  člena  nebo  kolektivního
přidruženého  člena,  splňující  podmínky  pro  evidenci.  Evidované  členství  vzniká  na  základě
svobodné  vůle  jednotlivce  prostřednictvím  členství  takové  osoby  u  kolektivního  člena  svazu
(řádného  nebo  přidruženého).  Každý  evidovaný  člen  může  být  u  svazu  registrován  pouze
prostřednictvím jednoho kolektivního člena (řádného nebo přidruženého).

3.6. Čestným členem se může stát fyzická osoba, která se významnou měrou zasloužila o rozvoj 
moderní gymnastiky, doporučená a nominovaná předsednictvem svazu, a to na základě 
rozhodnutí valné hromady a po současné akceptaci členství takto navrženým čestným členem. O 
odejmutí čestného členství rozhoduje valná hromada na základě doporučení předsednictva svazu.
Čestný člen nemá povinnost platit členské příspěvky/registrační poplatky.

3.7. Vznik členství a přestupy členů mohou být upraveny registračním a přestupním řádem svazu.

3.8. Členství zaniká:

a) vystoupením na základě písemné žádosti člena, neobnovením registrace a evidence anebo 
neuhrazením registračních poplatků/členských příspěvků;

b) vyloučením dle článků 3.9. a 3.10. stanov svazu;

c) zánikem kolektivního člena nebo úmrtím evidovaného či čestného člena

d) ukončením členství evidovaného člena u kolektivního řádného nebo kolektivního 
přidruženého člena. Pokud dojde ve lhůtě jednoho roku k jeho nové registraci/evidenci ve 
svazu pod jiným řádným nebo přidruženým kolektivním členem, než pod nímž byl v době 
ukončení členství registrován, bude to považováno za přestup dle registračního a 
přestupního řádu.

3.9. Návrh na vyloučení člena má právo předložit valné hromadě předsednictvo svazu, 
disciplinární komise, revizní komise nebo kolektivní člen (řádný nebo přidružený). Valná hromada 
může rozhodnout o vyloučení člena, pokud jsou dány důvody uvedené v čl. 3.10. těchto stanov.

3.10. Předsednictvo  svazu  má  právo  na  základě  návrhu  revizní  či  disciplinární  komise  pozastavit
členství evidovaného člena nebo kolektivního člena (řádného nebo přidruženého), příp. též výkon
funkce  evidovaného  člena,do  konání  nejbližší  valné  hromady  zejm.  při  znevážení  jména,
postavení a prestiže svazu včetně jeho představitelů, pro neplnění základních povinností člena,
pro  porušení  stanov  svazu,  pro  úmyslné  porušení  svazových  či  obecně  závazných  právních



předpisů majících za následek způsobení škody či  nehmotné újmy svazu, pro zvlášť závažné
provinění neslučitelné s členstvím ve svazu,  např.  pro úmyslnou trestnou činnost,  disciplinární
delikty,  přestupky  a  porušení  antidopingových  pravidel.  Členové  svazu  mohou dát  podnět  na
pozastavení členství jiného člena revizní nebo disciplinární komisi.

Členové  svazu  s pozastaveným  členstvím,  resp.  pozastaveným  výkonem  funkce  mají  do
rozhodnutí valné hromady pozastavena všechna členská práva, a to zejména:

a) nemohou se účastnit soutěží a akcí pořádaných svazem a územními orgány svazu (jakýchkoliv
akcí – mj. soutěží, školení, doškolení, seminářů, valných hromad aj.),

b) nemohou se účastnit soutěží pořádaných členskými národními federacemi UEG a FIG,

c) nemohou se účastnit soutěží a akcí pořádaných UEG a FIG

d) nemohou kandidovat do funkce člena orgánů svazu.

V případě pozastavení členství se rozhodnutí o pozastavení členství v písemné podobě zasílá 
kolektivnímu členu a evidovanému členu na adresu jeho sídla/adresy bydliště nebo na jeho 
elektronickou adresu, kterou svazu poskytl. V ostatním se práva a povinnosti člena 
s pozastaveným členstvím řídí registračním a přestupním řádem ČSMG.

O následném vyloučení člena s pozastaveným členstvím rozhoduje nejbližší valná hromada; návrh 
na vyloučení předkládá nejbližší valné hromadě předsednictvo, pokud tak neučiní, může tak učinit 
revizní či disciplinární komise.

3.11. V případě ukončení členství nevzniká nárok na vrácení registračních poplatků / členských příspěvků
kolektivnímu členu (řádnému nebo přidruženému) a evidovanému členu ani povinnost vrátit 
přidělenou dotaci poskytnutou z vlastních zdrojů svazu. Tímto není dotčena povinnost splacení 
půjčky či jiného závazku vůči svazu a vrácení zapůjčeného materiálu svazu, ani povinnost řádného 
vyúčtování a případné vrácení dotace poskytnuté ze státního či jiného veřejného rozpočtu, případně
z jiných účelových dotací.

4. ZÁKLADNÍ PRÁVA ČLENA SVAZU 

4.1 Každý člen svazu má právo:

a) být informován o záměrech, akcích a činnosti svazu,

b) být pravidelně na valných hromadách svazu seznamován se zásadami a výsledkem 
hospodaření svazu,

c) účastnit se soutěží, školení, doškolení, seminářů a dalších akcí pořádaných svazem, 

d) vznášet dotazy a podávat podněty k činnosti svazu orgánům svazu všech úrovní,

e) být pozván na jednání orgánů svazu, které o členu jednají,

f) ukončit členství ve svazu. 

4.2. Kolektivní řádný člen má právo hlasovat na valné hromadě (svazu či oblasti) prostřednictvím 
delegáta s hlasem rozhodujícím.

Delegátem reprezentujícím na valné hromadě kolektivního řádného člena může být pouze 
evidovaný člen registrovaný pod tímto kolektivním řádným členem starší 18-ti let. 

4.3. Kolektivní přidružený člen má právo účastnit se valné hromady prostřednictvím delegáta s hlasem 
poradním.

Delegátem reprezentujícím na valné hromadě kolektivního přidruženého člena může být pouze 
evidovaný člen registrovaný pod tímto kolektivním přidruženým členem starší 18-ti let. 

4.4. Čestný člen má právo účastnit se valné hromady s hlasem poradním.

4.5. Evidovaní členové vykonávají svá práva prostřednictvím kolektivního člena pod kterým jsou 
registrováni.

4.6. Evidovaní členové registrovaní pod kolektivním řádným členem starší 18-ti let mají právo být voleni 
do  všech republikových orgánů svazu a územních orgánů svazu.



4.7. Evidovaní členové registrovaní pod kolektivním přidruženým členem starší 18-ti let mají právo být 
voleni jako členové odborných komisí s výjimkou revizní komise a disciplinární komise.

5. ZÁKLADNÍ POVINNOSTI ČLENA SVAZU 

5.1. Člen je povinen: 

a) přispívat dle svých schopností a možností k propagaci, rozvoji a k prestiži české moderní 
gymnastiky;

b) respektovat tyto stanovy a svazové řády, směrnice a jiné předpisy platné a účinné obecně či ad 
hoc;
c) řádně platit stanovené registrační poplatky / členské příspěvky a jiné finanční závazky;
d) plnit usnesení orgánů svazu;
e) spolupracovat s orgány a sekretariátem svazu;
f) dodržovat zásady sportovní etiky, chovat se a jednat tak, aby nebylo poškozováno dobré jméno 
svazu a jeho představitelů;
g) kolektivní člen je povinen vést věrohodnou a prokazatelnou matriku (registraci) svých členů – 
fyzických osob; poskytovat o tom orgánům a sekretariátu svazu informace a příslušná statistická 
šetření (výkazy); je povinen vyřazovat nečleny ze své evidence;
h) podílet se na tvorbě příjmů svazu a spolupracovat při vyúčtování dotací z veřejných zdrojů.

6. ODDÍLY MODERNÍ GYMNASTIKY 

6.1. Základním článkem svazu jsou „oddíly“ moderní gymnastiky specifikované v článku 3.3. těchto 
stanov.  Oddíly mohou být ustanoveny buď jako samostatné právnické osoby nebo se může jednat 
o oddíly bez vlastní právní osobnosti působící v rámci jiné právnické osoby. V případech, kdy je 
tomu zapotřebí, jedná za oddíly bez vlastní právní osobnosti osoba oprávněná jednat za právnickou
osobu, v  níž je oddíl začleněn (jejíž je součástí). 

6.2. Hlavními úkoly oddílů moderní gymnastiky jsou: 

a) zajišťovat a řídit sportovní přípravu;

b) pořádat soutěže moderní gymnastiky včetně zajišťování vlastního národního a mezinárodního 
sportovního styku;

c) připravovat a vychovávat závodnice pro budoucí trenérskou, rozhodcovskou a funkcionářskou 
práci;

d) propagovat moderní gymnastiku a další formy pohybových aktivit;
e) zabezpečovat tvorbu vlastních finančních zdrojů;
f) plnit povinnosti kolektivních řádných členů a kolektivních přidružených členů svazu, příp. zajistit 
splnění těchto povinností prostřednictvím oprávněných zástupců právnické osoby, v níž je oddíl 
začleněn (jejíž je oddíl součástí).

7. ÚZEMNÍ JEDNOTKY A ORGÁNY SVAZU, PŮSOBNOST A PRAVOMOCI ÚZEMNÍCH ORGÁNŮ, 
JEJICH ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

7.1. Oblasti a příslušnost k oblastem
7.1.1. Na utvoření příslušné oblasti moderní gymnastiky, jako územně určené administrativní a 

organizační jednotky svazu, se podílí registrované oddíly (kolektivní řádní a přidružení členové) se 
sídlem (působením) na území dané oblasti (dále jen „oblast“).

7.1.2. V odůvodněných případech je možné udělit výjimku z místní příslušnosti oddílu k dané oblasti (zejm.
pokud historicky některý oddíl patřil k jiné oblasti). O udělení výjimky rozhoduje předsednictvo a 
následně schvaluje (potvrzuje) valná hromada na základě písemné žádosti oddílu (kolektivního 
řádného nebo přidruženého člena). Při zamítnutí žádosti předsednictvem se lze odvolat k valné 
hromadě.

7.1.3. Počet a územní působnost oblastí jsou schvalovány valnou hromadou svazu.

7.2. Orgány územních oblastí svazu
7.2.1. Orgány územní oblasti svazu jsou:

a)    valná hromada oblasti jako nejvyšší orgán oblasti 
b)    oblastní komise jako orgán výkonný



7.2.2. Podřízenost orgánů územních oblastí
Orgány územních oblastí jsou podřízeny republikovým  orgánům svazu  na úseku: 

a) přebornických soutěží (mimo soutěží končících na úrovni oblasti);

b) vzdělávání trenérek a rozhodčích;
c) hospodaření a účelného využívání státních finančních prostředků;

d) v dalších případech stanovených stanovami, řády, směrnicemi, příp. dalšími platnými a účinnými 
předpisy svazu a rozhodnutími republikových orgánů svazu.

7.3. Oblastní komise
7.3.1. Oblastní komise jsou výkonnými orgány oblastí a řídí činnost oblastí.
7.3.2. Oblastní komise jsou voleny valnými hromadami oblastí.
7.3.3. Volební období oblastních komisí je čtyřleté.
7.3.4. Oblastní komise musí být minimálně čtyřčlenné ve složení: předseda oblasti/oblastní komise, 

předseda komise rozhodčích, předseda sportovně technické komise a předseda trenérsko-
metodické komise. O počtu členů a složení oblastních komisí rozhodují příslušné valné hromady 
oblastí; vždy musí být dodrženo minimální složení dle předchozí věty tohoto článku stanov.

7.3.5. Oblastní komise rozhodují o všech věcech, pokud nejsou vyhrazeny valné hromadě oblasti. 
Naplňují usnesení valných hromad oblastí a svazových orgánů.

7.3.6. Hlavními úkoly oblastních komisí jsou: 

a) organizovat a řídit přebornické soutěže;

b) organizačně a kádrově zabezpečovat školení trenérek a rozhodčích;

c) propagovat moderní gymnastiku a další formy pohybových aktivit;

d) úzce spolupracovat s republikovými orgány svazu;

e) schvalovat členy jednotlivých odborných komisí na úrovni oblasti;
e) další působnost vymezuje valná hromada svazu, tyto stanovy, řády, směrnice, příp. další platné a
účinné předpisy svazu.

7.3.7. Pokud není stanoveno jinak, platí pro svolávání a jednání oblastních komisí a pro kooptaci členů 
oblastních komisí přiměřeně pravidla pro svolávání a jednání předsednictva svazu a kooptaci jeho 
členů.

7.4. Valná hromada oblasti

7.4.1. Valná hromada oblasti se svolává jedenkrát ročně nebo tehdy, jestliže o to požádá 1/3 kolektivních 
členů (řádných i přidružených) oblasti.

7.4.2. Na jednání valné hromady oblasti má právo vyslat každý kolektivní řádný člen se sídlem na území 
dané oblasti jednoho delegáta s hlasem rozhodujícím a každý kolektivní přidružený člen se sídlem 
na území dané oblasti jednoho delegáta s hlasem poradním. Delegát musí být ve svazu 
registrován/evidován za kolektivního člena (řádného nebo přidruženého), který jej vysílá, zastoupení
jinými osobami na základě plných mocí není možné. Každý delegát se před zahájením valné 
hromady musí prokázat delegačním lístkem podepsaným osobou oprávněnou jednat za člena a 
dokladem totožnosti.

7.4.3. Valnou hromadu oblasti svolává předseda oblasti/předseda oblastní komise. 
7.4.4. Valná hromada oblasti rozhoduje o zásadních otázkách, zejména: 

a) projednává zprávu o činnosti a hospodaření oblasti;

b) schvaluje rozpočet a plán činnosti oblasti;
c) stanoví počet členů a složení oblastní komise (viz. čl. 7.3.4. stanov svazu); volí a odvolává členy 
oblastní komise.

7.4.5. Pokud není stanoveno jinak, platí pro svolávání a konání valných hromad oblastí přiměřeně pravidla
pro svolávání a konání valných hromad svazu.

8. REPUBLIKOVÉ ORGÁNY SVAZU, JEJICH HLAVNÍ ÚKOLY A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 

Orgány svazu tvoří:
a) valná hromada svazu jako orgán nejvyšší
b) předsednictvo jako orgán výkonný a statutární v souladu s čl. 1.3. těchto stanov
c) revizní komise jako orgán kontrolní

d) disciplinární komise 



8.1. Valná hromada svazu

8.1.1. Nejvyšším orgánem svazu je valná hromada a svolává se jedenkrát ročně nebo tehdy, když o to 
požádá nejméně 1/3 registrovaných oddílů svazu – tzn. kolektivních řádných členů nebo 
kolektivních přidružených členů svazu. 

8.1.2. Na jednání valné hromady má právo vyslat každý kolektivní řádný člen jednoho delegáta s hlasem 
rozhodujícím a každý kolektivní přidružený člen jednoho delegáta s hlasem poradním. Delegát musí
být registrován za oddíl, který jej vysílá, zastoupení jinými osobami na základě plných mocí není 
možné. Každý delegát se před zahájením valné hromady musí prokázat delegačním lístkem 
podepsaným osobou oprávněnou jednat za člena a dokladem totožnosti.

8.1.3. Valnou hromadu svazu svolává předseda svazu. 

8.1.4. Valná hromada rozhoduje o zásadních otázkách, zejména: 

a) rozhoduje o zrušení, přeměně, zániku svazu;

b) schvaluje úpravy, změny a doplňky stanov;

c) rozhoduje o samostatnosti svazu nebo jeho zániku formou sloučení s jiným spolkem (subjektem);

d) rozhoduje o vstupu do národních a mezinárodních sportovních či jiných organizací a sdružení;

e) stanovuje počet a územní působnost oblastí a bližší působnost oblastních komisí;

f) projednává a schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření svazu, zprávu revizní komise a 
disciplinární komise;

g) schvaluje plán činnosti svazu;

h) schvaluje zásady hospodaření svazu;

i) volí a odvolává předsedu svazu a další členy předsednictva svazu;

j) volí a odvolává členy revizní a disciplinární komise;

k) rozhoduje o vyloučení člena svazu;
l) schvaluje znak a logo svazu.

8.1.5. Volební řád vymezuje způsob voleb a početní a funkční složení volených orgánů. 

8.1.6. Průběh valné hromady je určen programem a jednacím řádem. 

8.1.7. Valná hromada je oprávněna jednat a usnášet se, je-li přítomna alespoň ¼ ze všech delegátů s 
hlasem rozhodujícím; tzn. jsou-li přítomni delegáti s hlasem rozhodujícím zastupující alespoň ¼ 
kolektivních řádných členů svazu.

8.2. Předsednictvo svazu 

8.2.1. Předsednictvo svazu je výkonným orgánem svazu. Svojí činností je povinno naplňovat usnesení 
valné hromady svazu. Volební období předsednictva svazu je čtyřleté. 

8.2.2. Předsednictvo je oprávněno rozhodovat ve všech věcech, pokud nejsou vyhrazeny valné hromadě. 

8.2.3. Hlavní úkoly předsednictva svazu jsou: 

a) jmenovat zástupce svazu do ČUS, příp. do jiných organizací dle čl. 2.1. těchto stanov;

b) pořádat (pověřovat pořadatelstvím) mezinárodní a mezistátní soutěže konané v České republice;
c) řídit mistrovské soutěže a pověřovat členy svazu jejich pořadatelstvím;

e) schvalovat systém mistrovských a přebornických soutěží;

d) zabezpečovat vzdělávání trenérek a rozhodčích;

f) podporovat programy pro širokou gymnastickou základnu a pro nezávodní složky oddílů;

g) schvalovat plány sportovní přípravy reprezentačních družstev a družstev sportovně talentované 
mládeže;

h) jmenovat reprezentační družstva a družstva sportovně talentované mládeže;

i) pověřovat trenérky vedením reprezentačních družstev a družstev sportovně talentované mládeže,
schvalovat jejich realizační týmy;

j) schvalovat nominace závodnic a vedení výprav na oficiální mezinárodní soutěže;

k) ve smyslu zásad schválených valnou hromadou zpracovávat a schvalovat rozpočet. Tyto zásadní
ekonomické dokumenty svazu a pravidla daná právními předpisy a stanovená příslušnými státními 
institucemi respektovat při hospodaření s majetkem svazu a s finančními prostředky;



l) zabezpečovat tvorbu vlastních zdrojů;

m) zpracovávat plán činnosti svazu a předkládat valné hromadě ke schválení;

n) vytvářet sekretariát svazu;
o) prostřednictvím sekretariátu svazu organizačně a programově zajišťovat činnost svazu a valnou 
hromadu a jednání dalších orgánů svazu;
p) schvalovat svazové řády, směrnice a jiné vnitřní předpisy svazu.

8.2.4. Předsednictvo svazu je nejméně sedmičlenné, maximálně devítičlenné a tvoří jej:
 
 předseda svazu 
 předsedové odborných komisí 

- komise mezinárodních vztahů a reprezentace 
- komise ekonomiky, marketingu a propagace 
- komise sportovně talentované mládeže 
- komise rozhodčích 
- komise sportovně technická 
- komise trenérsko-metodická 
- komise všeobecné gymnastiky 
- komise estetické gymnastiky 

8.2.5. Zástupce předsedy svazu zastupuje předsedu svazu v době jeho nepřítomnosti nebo přechodné 
nemožnosti funkci předsedy svazu vykonávat. Zástupcem předsedy svazu je jeden z předsedů 
odborných komisí. Zástupce předsedy svazu volí na svém prvním jednání/zasedání předsednictvo 
ze svého středu. Je-li z jakéhokoliv důvodu ukončena funkce stávajícího zástupce předsedy svazu, 
předsednictvo zvolí nového zástupce předsedy svazu na nejbližším jednání/zasedání poté, co se 
předsednictvo o ukončení funkce zástupce předsedy svazu dozvědělo.

8.2.6. Předsednictvo svazu zodpovídá za činnost zejména na úsecích:
- mezinárodních vztahů 
- státní sportovní reprezentace moderní gymnastiky
- ekonomiky 
- marketingu a propagace 
- sportovně talentované mládeže 
- sportovních center mládeže a sportovních středisek 
- rozhodčích a vzdělávání rozhodčích 
- přebornických a mistrovských soutěží 
- vydávání metodických materiálů a vzdělávání trenérů 
- volného programu moderní gymnastiky
- základního programu a kombinovaného programu moderní gymnastiky
- základní, nesoutěžní gymnastiky, a dalších forem zájmové gymnastiky pro mládež a dospělé 
- estetické skupinové gymnastiky včetně spolupráce s ČSESG

Činnosti jednotlivých komisí dále upravuje organizační a jednací řád svazu.

8.2.7. Předsednictvo je usnášeníschopné za přítomnosti nadpoloviční většiny svých členů. Předsednictvo 
rozhoduje / přijímá usnesení nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů; v případě rovnosti hlasů
rozhoduje hlas předsedy. V obdobích mezi zasedáními předsednictva rozhodují společně o 
závažných a neodkladných záležitostech předseda, zástupce předsedy svazu a další člen 
předsednictva. Předseda svazu má možnost využít i institutu korespondenčního či elektronického 
hlasování všech členů předsednictva. Jednání předsednictva se řídí organizačním a jednacím 
řádem, příp. dalšími vnitřními předpisy svazu.

8.2.8. Ukončení činnosti předsedy svazu 
a) Je-li z jakéhokoliv důvodu/jakýmkoliv způsobem (s výjimkou uplynutí funkčního období) 

ukončena funkce předsedy svazu, přebírá funkci předsedy svazu zástupce předsedy svazu do 
doby řádného zvolení nového předsedy svazu. Nový předseda svazu bude zvolen na nejbližší 
valné hromadě svazu. 

b) Odmítne-li zástupce předsedy svazu převzít funkci předsedy svazu, je ukončena rovněž funkce 
zástupce předsedy svazu a jeho funkce předsedy odborné komise. V tomto případě je povinností
zbývajících členů předsednictva do 2 měsíců svolat  valnou hromadu, kde se zvolí celé nové 
předsednictvo. Do svolání valné hromady řeší neodkladné záležitosti zbývající členové 
předsednictva svazu společně. 

8.2.9. Je-li z jakéhokoliv důvodu/jakýmkoliv způsobem (s výjimkou uplynutí funkčního období) ukončena 
funkce člena předsednictva (předsedy odborné komise), má předsednictvo povinnost na tuto funkci 
kooptovat nového člena předsednictva. Ke kooptaci takového člena je potřeba souhlasu 



nadpoloviční většiny zbývajících členů předsednictva svazu. Kooptaci neobsazených funkcí musí 
předsednictvo provést do 2 měsíců od uvolnění funkce. Kooptované členy potvrdí nejbližší valná 
hromada. Pokud byl člen předsednictva, jehož funkce byla ukončena, také zástupcem předsedy 
svazu, zvolí předsednictvo nového zástupce předsedy svazu dle čl. 8.2.5 těchto stanov. V případě 
pozastavení výkonu funkce dle čl. 3.10. těchto stanov bude na místo člena předsednictva, jehož 
výkon funkce byl pozastaven, kooptován náhradní člen, a to dočasně – po dobu pozastavení 
výkonu funkce. Funkční období kooptovaných členů předsednictva uplyne společně s funkčním 
obdobím ostatních členů předsednictva zvolených na valné hromadě.

8.2.10.Je-li z jakéhokoliv důvodu/jakýmkoliv způsobem (s výjimkou uplynutí funkčního období) 
jednorázově ukončena funkce současně 3 a více členů předsednictva, je předseda svazu 
(vykonává-li svoji funkci) povinen do 2 měsíců svolat valnou hromadu svazu, kde se zvolí celé nové 
předsednictvo. Není-li funkce předsedy svazu obsazena, přechází tato povinnost na jeho zástupce. 
Do svolání valné hromady řeší neodkladné záležitosti předseda svazu nebo jeho zástupce ve 
spolupráci se zbývajícími členy předsednictva. 

8.2.11. Sekretariát svazu

K zajištění své činnosti a k zabezpečení administrativního chodu svazu si předsednictvo svazu 
zřizuje a personálně obsazuje sekretariát. Pracovníci sekretariátu jsou v pracovně právním vztahu 
se svazem. 

Předseda svazu vůči pracovníkům sekretariátu svazu vykonává práva a povinnosti 
zaměstnavatele. 

8.2.12. Předsednictvo si k zajištění své činnosti vytváří a personálně obsazuje odborné komise, poradní 
sbory a pracovní skupiny a určuje rozsah a podmínky jejich činnosti.

8.3. Revizní komise

8.3.1. Revizní komise je kontrolní orgán svazu, který nepodléhá předsednictvu a výsledky své činnosti 
předkládá valné hromadě. Revizní komise je 5-ti členná. Schází se nejméně dvakrát ročně. 

8.3.2. Revizní komise je volena na valné hromadě a její funkční období je čtyřleté. Musí být dodržen 
požadavek, že každý člen revizní komise je z jiné oblasti. Na prvním jednání/zasedání si revizní 
komise zvolí svého předsedu.

8.3.3. Členem revizní komise nemůže být člen oddílu (kolektivního řádného nebo přidruženého člena), 
který je pravidelně významnou měrou dotován ze svazových nebo státních finančních prostředků 
poskytovaných prostřednictvím svazu. Jedná se o oddíly(kolektivní řádné či přidružené členy) jimž 
byla přidělena sportovní střediska a sportovní centra mládeže.

8.3.4. Je-li z jakéhokoliv důvodu/jakýmkoliv způsobem (s výjimkou uplynutí funkčního období) ukončena 
funkce člena revizní komise, má revizní komise povinnost do 2 měsíců kooptovat nového člena 
revizní komise. Je-li ukončena funkce předsedy revizní komise, nejprve zbylí členové zvolí ze svého
středu předsedu revizní komise, pak následně kooptují chybějícího člena revizní komise. 
Kooptované členy revizní komise potvrdí nejbližší valná hromada svazu. V případě pozastavení 
výkonu funkce dle čl. 3.10. těchto stanov bude na místo člena revizní komise, jehož výkon funkce 
byl pozastaven, kooptován náhradní člen, a to dočasně – po dobu pozastavení výkonu funkce. 
Funkční období kooptovaných členů revizní komise uplyne společně s funkčním obdobím na valné 
hromadě zvolených členů revizní komise.

8.3.5. Revizní komise je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny svých členů. Revizní 
komise rozhoduje / přijímá usnesení nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů; v případě 
rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího. Předseda revizní komise má možnost využít i institutu
korespondenčního či elektronického hlasování všech členů revizní komise. Jednání revizní komise 
může být dále upraveno v organizačním a jednacím řádu, příp. dalších vnitřních předpisech svazu.

8.3.6. Předseda nebo člen revizní komise má právo požádat o přizvání na schůzi předsednictva svazu k 
přednesení závěrů revizních zpráv vyplývajících z činnosti revizní komise. Členové revizní komise 
mají právo se zúčastnit jednání orgánů svazu.

8.3.7. Kontrolní a revizní činnost je zaměřena zejm. na tyto hlavní oblasti: 
a) kontrola plnění usnesení valné hromady;
b) kontrola činnosti orgánů svazu a činnosti členů svazu ve svazových záležitostech;
c) kontrola dodržování pravomocí orgánů svazu daných stanovami, jednotlivými řády, směrnicemi a 
dalšími vnitřními předpisy svazu;
d) kontrola hospodaření s finančními prostředky a majetkem svazu;
e) vyřizování stížností v rozsahu vymezeném předmětem jejich kontrolní činnosti;



f) řešení sporů dle čl. 12.2. a 12.3. těchto stanov;
g) řešení disciplinárních deliktů, pokud je jim toto řízení v odůvodněných případech postoupeno 
anebo nebylo řešeno jiným orgánem svazu.

8.3.8. Revizní komise má právo navrhnout předsednictvu pozastavení členství (příp. vyloučení člena) dle
čl. 3.10. těchto stanov či navrhnout valné hromadě vyloučení člena dle čl. 3.9. těchto stanov. 

8.3.9. V případě odstoupení všech členů předsednictva, resp. ukončení jejich funkcí z jakéhokoliv 
důvodu/jakýmkoliv způsobem (s výjimkou uplynutí jejich funkčního období), je revizní komise 
povinna do 2 měsíců svolat mimořádnou valnou hromadu, kde se zvolí celé nové předsednictvo. 
Do svolání mimořádné valné hromady řeší neodkladné záležitosti členové revizní komise 
společně.

8.4. Disciplinární komise

8.4.1. Disciplinární komise je disciplinární orgán svazu, který nepodléhá předsednictvu a výsledky své 
činnosti předkládá valné hromadě. Disciplinární komise je minimálně tříčlenná, počet členů 
stanovuje valná hromada tak, aby byl vždy lichý. disciplinární komise se schází dle potřeby.

8.4.2. Disciplinární komise je volena na valné hromadě a její funkční období je čtyřleté. Musí být dodržen 
požadavek, že každý člen disciplinární komise je z jiné oblasti. Na prvním jednání/zasedání si 
disciplinární komise zvolí svého předsedu.

8.4.3. Je-li z jakéhokoliv důvodu/jakýmkoliv způsobem (s výjimkou uplynutí funkčního období) ukončena 
funkce člena disciplinární komise, má disciplinární komise povinnost do 2 měsíců kooptovat nového 
člena disciplinární komise. Je-li ukončena funkce předsedy disciplinární komise, nejprve zbylí 
členové zvolí ze svého středu předsedu disciplinární komise, pak následně kooptují chybějícího 
člena disciplinární komise. Kooptované členy disciplinární komise potvrdí nejbližší valná hromada 
svazu. V případě pozastavení výkonu funkce dle čl. 3.10. těchto stanov bude na místo člena 
disciplinární komise, jehož výkon funkce byl pozastaven, kooptován náhradní člen, a to dočasně – 
po dobu pozastavení výkonu funkce. Funkční období kooptovaných členů disciplinární komise 
uplyne společně s funkčním obdobím na valné hromadě zvolených členů revizní komise.

8.4.4. Disciplinární komise má právo navrhnout předsednictvu pozastavení členství (příp. vyloučení člena) 
dle čl. 3.10. těchto stanov a má právo navrhnout valné hromadě vyloučení člena dle čl. 3.9. těchto 
stanov.

8.4.4. Disciplinární komise je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny svých členů. 
Disciplinární komise rozhoduje / přijímá usnesení nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů; v 
případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího. Předseda disciplinární komise má možnost 
využít i institutu korespondenčního či elektronického hlasování všech členů disciplinární komise. 
Jednání disciplinární komise může být dále upraveno v organizačním a jednacím řádu,  
v disciplinárním řádu, svazových směrnicích, příp. dalších interních předpisech svazu.

9. SMĚRNICE 

9.1. Svazové směrnice a řády jsou zásadní závaznou normou, upravující činnost svazu ve specifických 
oblastech. Specifická činnost svazu může být upravena i v dalších interních předpisech svazu.

9.2. Směrnice, řády, příp. další interní předpisy svazu projednává a schvaluje předsednictvo svazu.

9.3. Směrnice, řády a další interní předpisy svazu nabývají platnosti dnem vyznačeným v textu, 
podmínkou její platnosti je však jejich zveřejnění na internetové stránce svazu. Směrnice, řády a 
další interní předpisy svazu nesmí mít zpětnou účinnost. 

10. MAJETEK A HOSPODAŘENÍ 

10.1. Majetek svazu tvoří finanční fondy, hmotný majetek, pohledávky a jiná majetková práva. 

10.2. Zdrojem prostředků svazu jsou: 

a) členské příspěvky členů 

b) státní a jiné dotace 

c) příjmy z hospodářské činnosti 

d) příjmy z tělovýchovné, sportovní činnosti 



e) dary, příspěvky sponzorů 

f) jiné příjmy 

10.3. Podmínky, za kterých se hospodaří s majetkem svazu, jsou upraveny obecně platnými předpisya 
směrnicemi svazu. 

10.4. S jednotlivci a právnickými osobami, které chtějí přispívat na činnost svazu, uzavírá předsednictvo 
svazu dohodu (smlouvu), ve které se podrobně vymezují práva a povinnosti smluvních stran. 

10.5. Svaz neručí za závazky organizačních článků svazu, svých členů a naopak. 

11. ÚČETNICTVÍ SVAZU 

11.1. Účetnictvím musí procházet všechny příjmy a výdaje svazu. U všech jednotlivých položek musí být 
specifikován důvod platby. 

11.2. Nejméně jedenkrát ročně musí být účetnictví svazu kontrolováno revizní komisí. Pro účely kontroly 
jsou sekretariát a předsednictvo svazu povinni poskytnout členům revizní komise součinnost a 
umožnit jim kontrolní činnost.

12. ŘEŠENÍ SPORŮ UVNITŘ SVAZU 

12.1. Řešení sporu mezi kolektivním členem (řádným či přidruženým)a jeho evidovaným členem je v plné 
pravomoci příslušného orgánu daného kolektivního člena, resp. právnické osoby, jejíž tento 
kolektivní člen součástí; ledaže by se jednalo o záležitost spadající do kompetence svazu. 

12.2. Řešení sporů mezi kolektivními členy (řádnými či přidruženými) navzájem a sporů mezi evidovaným
členem a kolektivním členem, k jehož organizaci evidovaný člen nepřísluší je v kompetenci revizní 
komise.  

12.3. Řešení sporů mezi kolektivními členy (řádnými či přidruženými) nebo evidovanými členy a 
územními orgány svazu je v kompetenci revizní komise.

13. ZRUŠENÍ, PŘEMĚNA, ZÁNIK SVAZU 

13.1. O zrušení, přeměně a zániku svazu rozhoduje 2/3 většina delegátů s hlasem rozhodujícím 
přítomných v době usnášení na valné hromadě.

13.2. V případě zrušení svazu bez právního nástupce bude provedena jeho likvidace za účelem 
vypořádání majetku. Likvidátora jmenuje valná hromada. Likvidační zůstatek po provedení likvidace 
může být použit pouze k veřejně prospěšným cílům s tím, že přednostně bude nabídnut právnické 
osobě s účelem a statutem obdobným účelu a statutu svazu. Jestliže svaz obdržel účelově vázané 
plnění ze státního či jiného veřejného rozpočtu (dotace, grant apod.), naloží likvidátor s příslušnou 
částí likvidačního zůstatku podle rozhodnutí příslušného orgánu poskytovatele tohoto účelově 
vázaného plnění. 

13.3. V případě přeměny svazu dojde k uzavření smlouvy o dané přeměně s právním nástupcem, 
stanovení rozhodného dne, ke zpracování výkazu majetku a závazků zúčastněných právnických 
osob, vyhotovení zprávy o hospodářských i právních důvodech přeměny zanikajícího svazu. Tyto 
musí schválit 2/3 většina delegátů valné hromady svazu s hlasem rozhodujícím přítomných v době 
usnášení na valné hromadě. 

13.4. Účinnost zrušení, přeměny a zániku svazu nastává dnem zápisu do veřejného rejstříku. 

14. ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ 

14.1. Statut svazu byl registrován MV ČR dne 6. 6.1990 pod číslem VSP/1-1130/90. 

14.2. Svaz byl zapsán dne 1.1. 2014 u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 551. 

14.3. Veškerá činnost svazu nesmí být v rozporu s obecně závaznými předpisy České republiky. 

14.4. Změna stanov byla schválena valnou hromadou ČSMG dne 24. 2. 2018.

14.5. Členství všech oddílů, které jsou kolektivním  členem ČSMG ke dni 24. 2. 2018 se přeměňuje na 
kolektivní řádné členství. 

14.6. Individuální členství s příslušností k oddílu se ke dni 24. 2. 2018 přeměňuje na evidované členství.


