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ČESKÝ SVAZ ESTETICKÉ SKUPINOVÉ GYMNASTIKY SKUPINOVÉ 
Drnovská 39a, Vyškov, 682 01 

www.csesg.cz   
 

 

Výroční zpráva je zpracována za období počínající dnem 1. ledna 2020 a končící dnem 
31. prosince 2020 na základě vyhodnocení činnosti Českého svazu estetické skupinové 
gymnastiky, z.s. a její jednotlivá ustanovení byla předmětem jednání předsednictva ČSESG 
konaného dne 14. 10. 2021. 
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1. Obecné informace o organizaci                  
Název účetní jednotky: Český svaz estetické skupinové gymnastiky, z.s. 
Sídlo:    Drnovská 39a, Vyškov, 682 01 
IČ:    26661217    
Právní forma:   spolek  
Spisová značka:  Registrace u Krajského soudu v Brně v oddílu L, vložce 10452 
Banka:    ČSOB a.s., Vyškov, č.ú: 193542382/0300 
 

2. Hlavní a vedlejší činnost SDH 
2.1. Cíl a základní podmínky činnosti 

Český svaz estetické skupinové gymnastiky, z.s. je spolkem, který má cíl a základní 
podmínky činnosti vymezen stanovami.  

 Svaz propaguje českou estetickou skupinovou gymnastiku a prosazuje její zájmy při 
jednání s IFAGG a s dalšími mezinárodními sportovními organizacemi. Obdobnou 
činnost vyvíjí i ve styku s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České 
republiky (MŠMT ČR), krajskými, obecními a dalšími orgány státní správy, i 
s ostatními tělovýchovnými a sportovními organizacemi.  

 V zájmu celkového rozvoje estetické skupinové gymnastiky spolupracuje s dalšími 
organizacemi, které se zabývají estetickou skupinovou gymnastikou v České 
republice i v zahraničí. 

 Vytváří podmínky pro činnost členů v něm sdružených, orgánů a organizačních 
článků svazu, českou státní sportovní reprezentaci a pro sportovně talentovanou 
mládež.  

http://www.csesg.cz/
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 Organizuje a řídí přebornické, mistrovské a pohárové soutěže ČR, mezinárodní 
soutěže a soutěže s mezinárodní účastí. Z pověření IFAGG se svaz podílí na organizaci 
významných mezinárodních akcí pořádaných v České republice.  

 Jako nositel české státní sportovní reprezentace v estetické skupinové gymnastice 
pověřuje reprezentací na mezinárodních soutěžích v estetické skupinové 
gymnastice. 

 Organizačně, obsahově i personálně zajišťuje vzdělávání trenérek a rozhodčích a 
dalších specialistů estetické skupinové gymnastiky.  

 Svaz zabezpečuje tvorbu vlastních finančních prostředků a hospodářských zdrojů. 
Svaz může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou 
činnost. 

 
2.2. Podstata, předmět a hlavní okruhy (zaměření) činnosti 
Propagovat českou estetickou skupinovou gymnastiku a prosazuje její zájmy při jednání 

s IFAGG a s dalšími mezinárodními sportovními organizacemi. Trendy, výkony a požadavky na 
gymnastky se za celou dobu existence jistě v mnohém změnily, co však stále zůstává 
nezměněné, je snaha činovníků svazu vést kluby a jejich trenéry k výchově špičkových závodnic 
jak ve vztahu k výkonům, tak ve smyslu fair-play a soudržnosti kolektivu. Zajišťovat dobré 
podmínky pro kluby tak, aby gymnastky dosahovaly dobrých výsledků na domácích a 
mezinárodních soutěžích.  

Spolek neorganizoval v roce 2020 v důsledku epidemiologické situace způsobené novým 
typem koronaviru SarsCov-19 soutěžní sportovní činnost. Byl připraven plán soutěží nejprve 
na jarní sezónu a následnĕ i podzimní sezonu. S ohledem na mimořádná opatření vydaná 
Ministerstvem zdravotnictví ČR, kterými byla zcela omezena amatérská sportovní činnost, a 
nebylo možno pořádat soutěže. 

V souvislosti s pandemií COVID-19, a tím souvisejícím omezením tréninkové činnosti a odložení 
vrcholných světových a evropských soutěží na rok 2021, bylo nutné upravit plány 
reprezentace. Priorita byla dána z velké části podpoře reprezentace formou poskytnutí 
materiálního vybavení reprezentantek. Pro reprezentantky bylo pořízeno nezbytné sportovní 
vybavení využitelné pro komplexní tréninkovou přípravu i pro soutěže. 

Prioritou bylo rovněž udržení a zvyšování požadované sportovní výkonnosti speciální 
(gymnastické) i kondiční. Trenéři gymnastiky i kondiční trenéři zodpovídající za přípravu 
reprezentačních týmů juniorek a seniorek, které byly nominovány na ME v Moskvě a MS v Sofii 
a na soutěže IFAGG Trophy tamtéž a na světové poháry a další mezinárodní soutěže kategorie 
A (veškeré soutěže byly těsně před jejich plánovaným konáním nakonec zrušeny), se zaměřily 
na udržení kondice a gymnastické a jiné tréninkové přípravy reprezentantek - členek 
reprezentačních týmů. V roce 2020 vyžili trenéři a reprezentantky naplno veškerá období a 
možnosti, kdy jim regulérní příprava byla umožněna, pochopitelně za dodržení všech předpisů 
týkajících se restrikcí stanovených v souvislosti s pandemií COVID-19. V době restriktivních 
opatření nedošlo k přerušení přípravy, nýbrž pod vedením odborníků trenérů probíhala 
(probíhá) nepřetržitě, a to on-line formou, která je pro všechny časově i technicky náročná.  

Spolek se soustředil na nesoutěžní sportovní činnost a vytvářel pro ni materiální a organizační 
zajištění chodu svazu. Cílem bylo vybavit svaz technikou potřebnou pro zajištění soutěží a 
školení a seminářů (zejm. odpovídající dataprojektor s promítacím plátnem a dalšími k tomu 
potřebnými komponenty, nosiče dat pro reprodukci soutěžní hudby, pravidel, prezentací a 



3 

 

jiných dat pro členy svazu, zejm. trenéry, školitele, rozhodčí, administrativu, členy orgánů 
národních i mezinárodních atd.) – vybavení svazu uvedeným materiálem bylo dlouhodobě 
potřebné, bylo v příp. úspory prostředků plánováno.  

Spolek se rovnĕž soustředil na propagaci související s aktivitami svazu. 

 

 Školení rozhodčích a trenérů 
Dne 18. 1. 2020 proběhlo školení rozhodčích krátkého programu. Školení se účastnilo 18 
rozhodčích, přičemž 16 jich úspěšně absolvovalo závěrečnou zkoušku. 
Mezinárodní rozhodčí CSESG se účastnili online mezinárodních kurzů určených pro rozhodčí a 
pořádaných IFAGG. 
 

 Reprezentace ČR  
Reprezentace ČR nebyla v roce 2020 v důsledku epidemiologické situace způsobené novým 
typem koronaviru SarsCov-19 napříč celým svĕtem realizována. Veškeré soutĕže byly zrušeny 
– Mistrovství Evropy v Moskvĕ, Mistrovství svĕta v Sofii a veškeré Svĕtové poháry. 
 
Spolek spolupracoval s orgány státní správy a samosprávy a s ostatními spolky i jednotlivci. 

 
3) Struktura organizace 
Nejvyšším orgánem CSESG, z.s. je valná hromada. Nejvyšším výkonným orgánem je 
předsednictvo, jehož předsedkyní je Ing. Renáta Vrbová a místopředsedkyní MUDr. Kateřina 
Kapounková. Ve sledovaném období nedošlo ke změně ve struktuře organizace, ani ve složení 
statutárních orgánů. 
 
4) Členská základna          
CSESG, z.s. evidoval v tomto sledovaného období 533 členů v následující struktuře:  

 Děti a mládež 

(do 18 let) 
Dospělí, trenérky a 

rozhodčí 

(nad 18 let) 

 
476 57 

 

5) Hospodaření spolku 
"ČSESG, z.s. v průběhu roku financoval svoji činnost ze členských příspěvků, 

z účastnických poplatků na Mistrovství ČR a školení a zejména 
z dotačních programů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (programy Repre a 
Organizace sportu)." 

Veškeré náklady (příjmy) a výnosy (výdaje) odpovídají plánu na uvedené období. 
Spolek vykazuje dostatek finančních prostředků pro realizaci své hlavní činnosti v následujícím 
období. 

Spolek účtuje v podvojném účetnictví. 
Podrobnější informace o hospodaření organizace ve sledovaném období jsou uvedeny 

v přílohách této výroční zprávy. 
 

Příloha č.1: VZZ a rozvaha 
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Schváleno Valnou hromadou Českého svazu estetické skupinové gymnastiky dne 7. 11. 2021 
usnesením v bodě č.XX zápisu, hlasování č.XX.  
  

Sestavila Renáta Vrbová 

 

 

 

 

Dne 1. 10. 2021 
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