
SMĚRNICE O NAKLÁDÁNÍ S FINANČNÍMI CENAMI 
ZA UMÍSTĚNÍ  PŘI REPREZENTAČNÍCH STARTECH. 
 
 
Směrnice ČSMG č.6. 
 
1. Za reprezentační start se považuje každý start českých gymnastek, při 
kterém podával ČSMG /dále jen svaz/ oficiální přihlášku bez ohledu, zda 
jmenovaná je na seznamu reprezentantek – seniorek, juniorek - , a zda-li svaz 
hradil nebo nehradil náklady spojené s přípravou a účastí na příslušné soutěži. 
 
2 .Vyplácení finanční odměny gymnastkám za účast a umístění se řídí interním 
sdělením FIG ze dne 9.5.1990. Z něj vyplývá, že dle reglementu FIG ”O přijetí za člena“, 
se nesmí gymnastky účastnit závodů za peněžitou o úhradu / startovné/. 
Toto rozhodnutí je  platné i pro soutěže UEG. Sdělení popisuje přesný popis při 
vyplácení odměny následovně: 

a. peněžitá odměna za umístění musí být vyplacená zúčastněné federaci, 
ne gymnastce 

b. pořádající federace musí FIG ohlásit každou částku nad 1000CHF na 
jednu gymnastku. Současně musí pořádající federace předem v rozpise 
upozornit zúčastněné pozvané federace na místní daňové zákony 

c. vyplacení gymnastkám v hotovosti může být provedeno pouze 
s formálním schválením jejich federace 

d. při porušení těchto pravidel bude gymnastka diskvalifikována 
 
3. Povinnosti vedoucí delegace, resp. trenérky je zajistit okamžité předání takto      
získaných  prostředků na sekretariát svazu. 
 
4. Předsednictvo svazu předem rozhodne o podílu svazu z takto získaných 
finančních prostředků. Přitom se vychází ze zásady : 

a. 10% využije svaz pro přípravu sportovně talentované mládeže 
b. 30% využije mateřský oddíl na přípravu a starty příslušné 

závodnice 
c. 60%  má právo mateřský oddíl využít jako finanční nebo 
materiální  odměnu pro příslušnou závodnici a trenérky podílející se 
na přípravě. 
 

5. Povinnost všech zúčastněných stran je příslušné finanční ceny danit ve 
smyslu platných právních norem (pozn. peněžité odměny za umístění při 
soutěžích v členských zemích EU jsou daněny pořadatelem soutěže). 
 
6. V případě, kdy se reprezentantka účastní domácích pohárových soutěží, 
připadá celá finanční odměna za umístění klubu a závodnici. 
 
7. Povinností všech zúčastněných stran je příslušné finanční ceny danit ve 
smyslu příslušných právních norem. 
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