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Platná od 1. 1. 2012  
1. Aktualizace ke dni 7. 12. 2018 

2. Aktualizace ke dni 1. 1. 2021  
 

Směrnice a aktualizace jsou účinné dnem jejich zveřejnění na webových stránkách ČSMG
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1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

 
1. Český svaz moderní gymnastiky, z.s. (dále jen „ČSMG“) sdružuje:  

a) kolektivní řádné členy a kolektivní přidružené členy  
b) evidované členy s členstvím u kolektivního řádného člena nebo kolektivního přidruženého člena  
c) čestné členy 

 

2. Práva kolektivních, evidovaných i čestných členů ČSMG vyplývají ze Stanov ČSMG. 

 

3. Evidovaný člen ČSMG (fyzická osoba) může být registrován v ČSMG pouze pod jedním kolektivním 

členem (řádným nebo přidruženým). 

 

2. REGISTRACE KOLEKTÍVNÍCH ČLENŮ 

 
1. Registrace kolektivních členů se každoročně obnovuje. 

 

2. Kolektivní řádní členové a kolektivní přidružení členové se registrují tím, že zašlou přihlášku k registraci na 

sekretariát ČSMG dle pokynů P-ČSMG a zaplatí registrační poplatek ČSMG. 

 

3. Řádný termín registrace oddílů je od 1. 1. do 31. 1. každého kalendářního roku; výjimku tvoří nově 

registrovaní kolektivní přidružení členové, kteří se mohou registrovat v průběhu celého roku. 

 

4. Kolektivním přidruženým členem se stane oddíl na základě podání přihlášky a současně rozhodnutím 

předsednictva ČSMG o přijetí tohoto kolektivního přidruženého člena. 

 

3. REGISTRACE EVIDOVANÉHO ČLENA 

 
1. Registrace evidovaných členů se každoročně obnovuje v termínu od 1.1. do 31.1. 

 
2. Registrace nového evidovaného člena probíhá v průběhu celého roku, pokud se nejedná o přestup dle 

Přestupního řádu. 

 
3. Evidované členství vzniká na základě svobodné vůle jednotlivce prostřednictvím členství takové osoby u 

registrovaného kolektivního člena (řádného nebo přidruženého), resp. evidovaní členové se registrují 
prostřednictvím kolektivních členů (řádných či přidružených). To znamená, že kolektivní člen může jako 
evidované členy při registraci přihlásit pouze ty, kteří jsou již jeho vlastními členy a jsou s touto registrací 
srozuměni. Tedy, že vyjádřili svobodnou vůli k evidovanému členství v ČSMG. 

 
4. Při registraci či změně registrace u nově vyškolených trenérů a rozhodčích, potvrzuje vedoucí školící akce 

výši získané nebo obnovené kvalifikace. Seznam nově vyškolených trenérů a rozhodčích zašle vedoucí 
školitel sekretariátu ČSMG do týdne od konání akce. Zároveň je povinností kolektivního člena, pod kterým 
je rozhodčí či trenér registrován, zaslat žádost o registraci či změnu registrace do měsíce od konání akce. 

 
5. Dokladem o evidovaném členství je potvrzení ČSMG o přijetí registrace a registrační průkaz.  

- Kolektivní člen (řádný či přidružený) je povinen požádat sekretariát ČSMG o vystavení zataveného 

registračního průkazu v případech vyžadovaných směrnicemi ČSMG (Program soutěží, Soutěžní 

řád), v ostatních případech je povinen svým členům vystavit oddílový průkaz.  
- Zatavený registrační průkaz závodnic vystavený sekretariátem ČSMG je platný od data vydání 

příslušného roku a dalších 5 let. 

- Bez obnovy registrace předepsanou formou a zaplaceného ročního registračního poplatku je 

průkaz neplatný. 

 

6. Kolektivní členové (řádní či přidružení) jsou povinni vést věrohodný registr evidovaných členů a provádět 

obnovu registrace evidovaných členů v předepsané formě a předepsaných termínech. ČSMG si vyhrazuje 

právo na kontrolu zaslaných údajů a kolektivní i evidovaní členové jsou povinni poskytnout součinnost. 

 

7. ČSMG má právo odmítnut registraci evidovaného člena, který nesplňuje podmínky pro nespornou registraci 

– např. z důvodu vyloučení, vícečetné registrace od kolektivních členů (řádných či přidružených) apod.  
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4. ČESTNÉ ČLENSTVÍ 

 
1. Čestným členem se stane fyzická osoba, na základě doporučení a nominace předsednictvem ČSMG. 

 
2. Čestné členství vzniká na základě splnění obou těchto podmínek: rozhodnutí valné hromady a akceptace 

čestného členství osobou, která byla jako čestný člen navržena, resp. schválena.  
 

5. OBLASTI A OBLASTNÍ KOMISE ČSMG 

 
1. Na utvoření příslušné oblasti moderní gymnastiky, jako územně určené administrativní a organizační 

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

 
2. Počet a územní působnost oblastí jsou schvalovány valnou hromadou ČSMG. Výkonnými orgány oblastí  

ČSMG jsou oblastní komise. Oblastní komise jsou voleny valnými hromadami oblastí. 
 

3. Aktuální složení oblastních komisí ohlašuje oblast každoročně na sekretariát ČSMG na předepsaném 
formuláři v termínu od 1. 1. do 31. 1. příslušného kalendářního roku. V případě změn ve složení oblastních 
komisí je změnu zapotřebí ohlásit sekretariátu ČSMG do 14-ti dnů. 

 

6. PLATNOST REGISTRACE 
 

1. Členství zaniká:  
a) vystoupením na základě písemné žádosti člena, neobnovením registrace či evidence anebo 

neuhrazením registračních poplatků/členských příspěvků ani v dodatečné lhůtě třiceti (30) dnů po 

doručení výzvy k úhradě;  
b) vyloučením dle článků 3.9. a 3.10. stanov ČSMG;  
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 13 měsíců jeho nové registraci/evidenci v ČSMG 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. 
 

2. Pokud nenastanou v průběhu příslušného kalendářního roku okolnosti dle článku 6. odstavce 1. tohoto 

Registračního řádu, doba platnosti registrace kolektivního člena (řádného či přidruženého) a evidovaného 

člena je do 31.1. roku následujícího po roku vzniku platné registrace. 
 

3. O odejmutí čestného členství rozhoduje valná hromada na základě doporučení předsednictva ČSMG. 

 

7. POPLATKY ZA REGISTRACI 
 

1. Poplatky za registraci:  
b) Registrační poplatky činí na jednoho evidovaného člena a kalendářní rok 100,- Kč.  
c) Poplatek za vystavení nového zataveného registračního průkazu činí 50,- Kč.  
d) Poplatek za výzvu dle článku 6. odst.1. písm. a) tohoto Registračního řádu činí 500,- Kč. 

 
2. Poplatky za registraci / členské příspěvky jsou povinni zaslat hromadně za své evidované členy kolektivní 

členové (řádní i přidružení) v řádném termínu do 10.2. v roce, kdy je prováděna registrace. V případě 

registrace mimo řádný registrační termín (noví členové, přestupy) musí být platba provedena nejdéle do 14 

dnů od zaslání takové registrace. 

 

3. Čestný člen nemá povinnost platit registrační poplatky/členské příspěvky. 

 

8. REGISTRACE CIZINCŮ / ZÁVODNIC 
 

1. Registrace je možná:  
a) U cizinek závodnic s dlouhodobým pobytem na území ČR.  
b) U cizinek závodnic s trvalým pobytem na území ČR. 
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2. Závodnice cizinky, které se chtějí zúčastnit přebornických a mistrovských soutěží ČR se musí 

registrovat podle tohoto registračního řádu. 
 

3. Registrační průkaz závodnice cizinky platí na jeden kalendářní rok, není-li jinak omezeno mateřskou 

národní gymnastickou federací. 
 

4. Postup při registraci cizinek a startu cizinek v přebornických a mistrovských soutěžích nesmí být v rozporu s 

příslušnými pravidly a předpisy FIG, která mají přednost. 

 

9. REGISTRACE CIZINCŮ / TRENÉRŮ, ROZHODČÍCH 
 

1. Cizinec, který žádá o registraci trenéra nebo rozhodčího a neúčastnil se školení v rámci ČSMG, musí 

současně přiložit notářsky ověřený opis potvrzení o získané kvalifikaci vydané mateřskou národní 

gymnastickou federací, resp. ověřený doklad o absolvování sportovní školy se specializací moderní 

gymnastika. 
 

2. Cizinec působící u řádného nebo přidruženého kolektivního člena na základě pracovní smlouvy nebo na 

základě jiného smluvního vztahu nemusí být registrován v ČSMG. Veškeré vztahy mezi cizincem a 

kolektivním členem jsou dané legislativou České republiky a jejich vzájemným smluvním vztahem. 
 

3. Pobyt cizince (trenér / expert), který je pozván ČSMG ke krátkodobému či dlouhodobému pobytu, je  
zajišťován v rámci platné legislativy České republiky a dohody, resp. smlouvy mezi cizincem a ČSMG. 

 

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

1. Výklad registračního řádu je oprávněna provádět STK ČSMG. 
 

2. Případy registrace, které nejsou v souladu s Registračním řádem, řeší předsednictvo ČSMG. 

 

3. V případě, že předsednictvo ČSMG shledá případ sporným, či se jedná o spor mezi členy, postupuje případ 

Revizní komisi. 
 

4. Podmínkou registrace je splnění podmínek GDPR ze strany evidovaného člena. Kolektivní členové (řádní a 

přidružení) nesou odpovědnost za registraci a jsou povinni registrovat pouze ty evidované členy, kteří 

podepsali všechny souhlasy a splnili všechny ostatní GDPR požadavky. 
 

5. ČSMG má právo kontrolovat správnost zasílaných registračních údajů. 
 

5. Tato Směrnice nabyla platnost dnem 1.1.2012. Aktualizace a nové úplné znění této Směrnice nabyly 

platnosti dne 1.1.2021, účinnosti dnem zveřejnění na webových stránkách ČSMG.  
 
 
 
 

Jiří Herian  
Předseda  

Českého svazu moderní gymnastiky, z.s. 

 

Aneta Ježová 

Předsedkyně Sportovně-technické komise 

Českého svazu moderní gymnastiky, z.s. 
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