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1 ÚVODNÍ SLOVO PREZIDENTKY

Vážené členky, vážení členové FISAF.cz,
můj úvodník k loňské výroční zprávě byl o dobrých příbězích, které naše společnost nutně potřebuje. Byl 
o významu pravidelného pohybu v každodenním životě a prospěšnosti práce celého fitness sektoru pro 
širokou veřejnost všech věkových i výkonnostních kategorií. Myslím, že jsem nebyla sama, kdo jako 
největší nebezpečí naší práce i společnosti vnímal pandemii COVID-19. Netušili jsme, že nás čeká další 
šílená výzva v podobě válečného konfliktu jen pár set kilometrů od našich hranic. Čelíme dalšímu 
bezprecedentnímu přehodnocení žebříčku životních hodnot, každý pociťujeme na vlastní kůži dopady 
inflace, nárůstu cen energií a dalších produktů a služeb. Nabízí se otázka, zda pořád máme onen 
nevybroušený diamant v podobě pohybové aktivity důležité pro každého z nás? Mají stále naše služby 
a práce onu významnou cenu pro společnost, která bohužel zdaleka není doceněná? Troufám si říci, že ano 
a možná ještě více než kdykoliv v minulosti! Paralýza společnosti v podobě strachu, úzkosti a obav 
z budoucnosti je jedním z cílů každého agresora. Bránit se a bojovat může a měl by každý z nás. Všichni 
přispíváme finančně, materiálně, více nebo méně prožíváme neštěstí obyvatel Ukrajiny. Otázkou je, 
jak dlouho to vydržíme bez cílené ochrany vlastního zdraví fyzického i psychického. Základním pravidlem 
každého zachránce je totiž chránit sebe a své blízké a až pak jít pomáhat ostatním. Pohybová aktivita, 
pravidelný režim a trénink je jedním z hlavních nástrojů pro přežití. Navíc sport ve všech svých 
výkonnostních podobách nás posiluje, umíme se postavit k překážkám, vystoupit ze své komfortní zóny, 
zatleskat soupeři, přiznat porážku a jít do dalšího závodu, další akce. I přes všechny špatné zprávy dál 
chraňme dobrý příběh, kterým je náš sport, naše práce a také naši přátelé, kteří jsou nedílnou součástí naší 
komunity. Život je velmi pestrý a vedle smutných událostí přináší i veselé. Je jen na nás, jak budeme každou 
situaci číst a jak se k ní postavíme, zda v krizi uvidíme i příležitost.

Na našich závodech i vzdělávacích kurzech je zpět spousta hezké energie. Jsme pyšní na naše závodníky 
i děti v kroužcích Dětí na startu, jsme pyšní na naše trenéry, rozhodčí a lektory. Já osobně jsem velmi pyšná 
také na tým celé kanceláře FISAF.cz pod vedením Jitky Literové. Všichni jdeme dál krok za krokem, den za 
dnem a děláme svoji práci. Každý z nás svým dílem přispívá ke společnému výsledku. A třeba si i plní své 
sny i potřebu být na světě platný. Právě tyto parametry totiž patří k pocitu štěstí.

Děkuji vám všem za vaši práci, trpělivost, toleranci i nekonečnou energii a těším se osobní setkání 
na některé z našich letošních akcí, které vyvrcholí Mistrovstvím světa ve sportovním aerobiku a fitness 
v Ostravě na začátku listopadu.

Jana Havrdová
Prezidentka FISAF.cz



3

2FISAF.CZ - ORGÁNY A KOMISE

Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz
Ohradské nám. 1628/7a, 155 00 Praha 5 - Stodůlky

IČO: 60458054, DIČ: CZ 60458054
Bankovní spojení: 19 -1457870297/0100

Kancelář:
Prezidentka FISAF.cz:

Mgr. Jana Havrdová

Hlavní manažerka:
Jitka Literová

Manažerka vzdělávání:
Jana Hubačová

Office asistentka:
Denisa Sládková

Autorka projektu Děti na startu:
Jana Boučková

PR a komunikace s médii:
Zuzana Rybářová

www.fisaf.cz
www.ceskosehybe.cz
www.detinastartu.cz
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Výkonný výbor:
 Jana Havrdová - předseda VV a prezidentka FISAF.cz

Jitka Literová, Jana Hájková, Eva Fajfrlíková, Jitka Hofmannová, 
Jana Bízková, Jana Boučková, Dagmar Zitová 

Komise sportovně-technická:
Jana Hájková - předseda

Lucie Balharová, Klára Benešová, Veronika Buriš, Michaela Diviš, Josef Dvořák, 
Eva Fajfrlíková, Magdalena Husáková, Martin Pergl,  Táňa Šotková, 

Hana Šulcová, Jana Zachariášová

Komise krajských vedoucích:
Eva Fajfrlíková - předseda

Balharová Lucie, Beranová Romana, Boučková Jana, Hofmannová Jitka, Šulcová Eva
Chalupníčková Iva, Svatošová Jana, Šťastná Nikola, Trhoňová Eva, Mádrová Michaela, 

Komise trenérů:
Jitka Hofmannová - předseda

Martina Wudyová, Klára Prošková, Barbora Ptáčková, Veronika Buriš, Michaela Diviš, 
Iva  Farářová, Vlaďka Barešová, Michaela Mádrová, Sylva Košacká a Lucie Balharová

Komise vzdělávání:
Jana Bízková - předseda

Jana Boučková, Jana Hájková, Jaroslav Vobr

Komise Česko se hýbe:
Jana Boučková - předseda

Klára Jandová, Jana Bízková, Eva Trhoňová, 
Lucie Ajchlerová, Jana Boučková

Komise kontrolní:
Dagmar Zitová - předseda

Vlaďka Koreňová, Lenka Vajsová

www.fisaf.cz
www.ceskosehybe.cz
www.detinastartu.cz
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3ČLENSKÁ ZÁKLADNA

Soutěžní formy aerobiku:

Kluby: 73
Registrovaných členů: 2 326 

Trenéři: 249 
Závodníci: 2 105 
Rozhodčí: 29 

Děti na startu 2021/2022: 

Kluby/školy:  87
Sportovišť: 224
 
Registrovaných sportovců: 6 533

 

FISAF má celkem 8 859 členů.
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4 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 2021

 Výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu
ke dni 31.12.2021 (v celých tisících Kč)

Číslo Hlavní Hospodářská Celkem

řádku

5 6 7
A. Náklady 1

A. I. Spotřebované nákupy a nakupované služby 2 7 899 223 8 122
A. II. Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace 3

A. III. Osobní náklady 4 3 815 75 3 890
A. IV. Daně a poplatky 5 251 6 257
A. V. Ostatní náklady 6 712 2 714
A. VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek 7 18 0 18
A. VII. Poskytnuté příspěvky 8 46 0 46
A. VIII. Daň z příjmů 9 2 0 2

Náklady celkem 10 12 743 306 13 049

B. Výnosy 11

B. I. Provozní dotace 12 11 108 148 11 256
B. II. Přijaté příspěvky 13 1 560 0 1 560
B. III. Tržby za vlastní výkony a za zboží 14 1 706 366 2 072
B. IV. Ostatní výnosy 15 1 0 1
B. V. Tržby z prodeje majetku 16 0 0 0

Výnosy celkem 17 14 375 514 14 889

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 18 1 632 208 1 840
D. Výsledek hospodaření po zdanění 19 1 632 208 1 840

Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

12.4.2022 nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Právní forma účetní jednotky

spolek Sportovní činnosti

Maloobchod se sportovním vybavením

Mgr. Jana Havrdová

Činnosti

Označení TEXT
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 ROZVAHA ve zkráceném rozsahu
ke dni 31.12.2021 (v celých tisících Kč)

1 2

A. Dlouhodobý majetek celkem 436 4 871

A. I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 400 4 853

A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 125 125

A. III. Dlouhodobý finanční majetek celkem

A. IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -89 -107
B. Krátkodobý majetek celkem 3 544 4 738

B. I. Zásoby celkem 462 350

B. II. Pohledávky celkem 570 511

B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem 2 462 3 821

B. IV. Jiná aktiva celkem 50 56

Aktiva celkem 3 980 9 609

3 4
A. Vlastní zdroje celkem 1 883 7 508

A. I. Jmění celkem 3 785

A. II. Výsledek hospodaření celkem 1 883 3 723
B. Cizí zdroje celkem 2 097 2 101

B. I. Rezervy celkem

B. II. Dlouhodobé závazky celkem 13 22

B. III. Krátkodobé závazky celkem 818 913

B. IV. Jiná pasiva celkem 1 266 1 166

Pasiva celkem 3 980 9 609

Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání Pozn.:

spolek Sportovní činnosti

Maloobchod se sportovním vybavením

16

Součet A. až B. 20

17

18

19

Součet A.I. až A.II. 12

13

14

Součet B.I. až B.IV. 15

Součet A. až B. 11

b c

PASIVAOznačení

a

Součet B.I. až B.IV. 6

7

8

9

10

Označení

a

Součet A.I. až A.IV. 1

2

3

číslo 

řádku

12.4.2022

b c

AKTIVA
Stav k prvnímu dni 

účetního období

Stav k posled. dni 

účetního období

číslo 

řádku

Stav k prvnímu dni 

účetního období

Stav k posled. dni 

účetního období

4

5
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5 ZPRÁVY Z KOMISÍ

Složení komise:
Předseda: Eva Fajfrlíková
Členové: Balharová Lucie, Beranová Romana, Boučková Jana, Božena Čapková, Mádrová Michaela, 
Hofmannová Jitka, Chalupníčková Iva, Svatošová Jana, Šťastná Nikola, Trhoňová Eva,
Šulcová Eva, Schwarzová Michaela
 
Jednání komise:
Termín 27.5. 2020, 10. 11. 2021 - skype meeting
Aktuální problémy byly řešeny e-mailem.

Činnost komise:
Komise KKV po zrušení jarní části sezóny 2021 ihned reagovala s úpravou nového kalendáře pro nadcházející 
podzimní sezónu září–listopad 2021, do kalendáře byly přidány závody všech soutěží FISAF.cz.  Vzhledem 
k posunutí uspořádání ME, byly v kalendáři soutěží upraveny nominační závody.  
 V rámci MČR 2021 bylo uspořádáno nově pro kategorii 8-10 let republikové finále O pohár Jitky Poláškové.

Dále komise navrhla a zkompletovala termínovou listinu všech soutěží FISAF.cz (soutěží SA, FT, ATS, SAMC, 
ČSH, ČMP) pro závodní sezónu 2022. Úzce spolupracovala s komisí trenérů a komisí STK, snažila se vyjít vstříc 
a zapracovat všechny návrhy pro nadcházející soutěžní sezónu 2022.

Závodní rok 2021 byl poznamenán pandemií covid-19. Komise a organizátoři soutěží se po všech stránkách 
jak organizační, tak i technické snažili reagovat na nařízení vlády a na možnosti organizovat soutěže. V 
červnu byly operativně zorganizovány závody ve sportovním aerobiku a fitness v Brně a závod SAMC pod 
širým nebem v Železném Brodě. Na základě spolupráce s organizátory se v podzimní části soutěžní sezóny 
2021 povedla organizace všech závodů soutěží I. - III. VT, ČMP, ČSH, ATS a SAMC za přísných hygienických 
podmínek a dodržení všech nařízení vlády související s pandemií Covid-19. 

Komise ve snaze zvýšit úroveň soutěží a udržet členskou základnu závodníků, zejména v nelehké době, která 
souvisí s pandemií covid-19, navrhla ve spolupráci s komisí trenérů změny pravidel. Návrhy předala STK. 

Úkoly: 
I nadále sledovat průběh jednotlivých závodů všech soutěží. Zhodnotit úroveň závodů a na základě podnětů 
zlepšovat organizaci všech soutěží svazu. Oslovit další organizátory a tím zvyšovat atraktivitu soutěží. 

Dále pozorovat vývoj jednotlivých soutěží a popřípadě navrhovat drobné úpravy pravidel, které povedou k 
jejich stále vyšší úrovni. 

Zlepšit úroveň propagace FISAF.cz a soutěží FISAF.cz v jednotlivých krajích, zejména soutěží ČSH a ATS. 
Navázat větší spolupráci s orgány odborů sportu a AŠSK v jednotlivých krajích. 

Praha 10. 11. 2021
Zpracovala: Eva Fajfrlíková

KOMISE KRAJSKÝCH VEDOUCÍCH
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KOMISE TRENÉRŮ
Složení komise:
Předseda: Jitka Hofmannová
Členové: Michaela Diviš, Martina Wudyová, Barbora Ptáčková, Veronika Buriš, Iva Farářová, Sylva Košacká, 
Vlaďka  Barešová, Lucie Balharová a Michaela Mádrová.

Jednání komise trenérů: 
8.2.2021, 9.11.2021 (osobní schůzka), 28.2.2021, 10.11.2021 (jednání po Skypu)

Aktuální problémy byly řešeny spíše formou Skype a bylo to povídání než jednání. Důvod byl Covid – který 
uzavřel sportování na všech úrovních, proto zde byla nastolena debata, jak předávat zkušenosti 
a jak motivovat děti v trénincích.

Činnost Komise:
Komise trenérů se podílela na různých návrzích, které předávala společně s KKV na STK. Podařilo se společně 
najít řešení a zapracovat ho do soutěžního řádu.

KT zhodnotila, že všechny závody byly připraveny na vysoké úrovni, kromě Ostravy, kde bylo např. špatné 
ozvučení a závodníkům se hůře závodilo. Tohle je, ale chyba haly, a proto bylo doporučeno organizátorce, 
aby v příštím roce zajistila sportovní halu, která bude vyhovovat našim potřebám.

Komise trenérů navrhla STK:
- Počítat věkový průměr ve Fitness a Step pro 3. a 2. VT. a tím se možná podpoří větší zájem u ostatních klubů, 
kteří se na naše závody nehlásí z tohoto důvodu.
- Neomezovat počtem soutěžící v týmu ATS, ale zanechat minimum 6
-povolit přenášení stepů (trenérkou), když bude chybět závodník to je myšleno hlavně pro ČMP a 3.VT. kde se 
nečeká vysoká obtížnost. 
- KT navrhuje STK kontrolovat více starty, které jsou opět zařazovány na závody.
- KT navrhuje STK udělovat Excelent u kat. Performance, když obdrží od rozhodčích vysoké bodové 
hodnocení bez ohledu na VT.
- KT navrhuje STK aby na nominační závody byla nominována rozhodčí jenom jednou pokud má nějakou 
vazbu do některých klubů. KT si je vědoma, že nemáme až tolik rozhodčích a proto navrhuje např. na MČR 
pozvat dva rozhodčí ze zahraničí.
- KT navrhuje snížit délku hudby u kat. 8–10 let ve všech třídách na 1.30 (+ - 5 s.)
- KT úkoly plnila aktivně a konstruktivně, hlavně elektronickou formou a osobním jednáním i přes náročné 
období pandemie s velkým nasazení a snažila se prosazovat hlavně zájem a potřeby trenérů a závodníků.
- KT hodnotí spolupráci s STK, KKV, VV, ET a kanceláři Fisaf.cz za velmi úspěšnou
- Plán KT na rok 2022, aby komise pracovala ve stejném složení až na dvě členky, které požádaly o ukončení 
v KT. Jedná se: I. Farářova odchází na vlastní žádost ze zdravotních důvodů a K. Prošková z pracovních 
důvodu.

Praha 11. 11. 2021
Zpracovala: Jitka Hofmannová
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Složení komise 
Předseda: Jana Hájková
Členové: Lucie Balharová, Klára Benešová, Veronika Buriš, Michaela Diviš, Josef Dvořák, Eva Fajfrlíková, 
Magdalena Husáková, Martin Pergl, Táňa Šotková, Hana Šulcová, Jana Zachariášová
Iva Farářová se ze zdravotních důvodů vzdala členství v komisi.
                   
Jednání komise
Vzhledem ke koronavirové situaci, která způsobila kolaps jarní závodní sezóny, zasedání komise se 
neuskutečnilo. Aktuální problémy byly řešeny mailem. Setkání ve druhé polovině roku proběhlo 26. 8. a 
16. 11. online.

Činnost komise vychází z článku VI. Stanov Fisaf.cz
Komise připravuje změny pravidel ve sportovním aerobiku a fitness dle avizovaných změn na 
mezinárodním poli. Změny se týkají všech věkových kategorií a výkonnostních tříd, tzn. jednotlivých 
pravidel a Soutěžního řádu. Poslední změny byly zaslány trenérům jako „Zpráva pro trenéry“ ze zasedání 
STK dne 26. 8 2021. Další Zpráva pro trenéry se předpokládá ze zasedání STK 16. 11. 2021.
Doškolení rozhodčích proběhlo 9. 1. 2021 se zaměřením na hodnocení sportovního aerobiku a step 
aerobic. Vzhledem k tomu, že v jarním období neproběhly žádné závody, tak stínový panel se uskutečnil 
až na podzim. V srpnu se uskutečnilo nové školení rozhodčích, splněné testy už mají tři účastníci.

Plán pro rok 2022
Doškolení rozhodčích proběhne 8. 1. 2021 se zaměřením na změny mezinárodních a českých pravidel 
platných od roku 2022 a na rozhodování fitness aerobic.  

SPORTOVNĚ-TECHNICKÁ KOMISE

Praha 20. 11. 2021
Zpracovala: Jana Hájková
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Složení komise:
Předseda komise: Jana Boučková
 Členové komise: Klára Jandová, Jana Bízková, Eva Trhoňová a Lucie Ajchlerová

Jednání komise
Společné setkání, korespondenčně, nebo telefonicky. 

Činnost komise      
 Činnost komise: Česko se hýbe - postupová kola a celorepublikové finále, propagace zdravého životního 
stylu a činnosti svazu jako celku. Soutěže ČMP, SAMC, ATS.
 - Děti  na startu - zajišťování školení, otevírání středisek, propagace, reklama.
 - Hry všestrannosti DNS, Sport-mánie.
 - Jarní programu školení a soutěží opět ovlivněna nouzovým stavem a vládním omezením. Přístup  
jednotlivých středisek se velmi lišil. V MŠ a homogenních skupinách trenéři s dětmi pravidelně trénovali.

Činnost a školení Děti na startu
Leden - březen 
Doplnění pomůcek do vybraných středisek DNS - žíněnky, kontrolní a konzultační činnost.

13. 3. 2021                   První on-line školení DNS - zaměřeno na správné stravování sportujících dětí, 
                                       zdravá záda
31.03. - 01.04. 2021   První dvoudenní školení on-line pro nové zájemce z Lubence
06.06. 2021                  SOUTĚŽ SAMC na fotbalovém hřišti v Železném Brodě
21.06. 2021                  Školení na klíč DNS Semily
27.08. 2021                  Inspirativní školení Praha Petřiny
28.08. - 29.08. 2021   Dvoudenní školení DNS Praha Petřiny
29.08. 2021                  Školení na klíč DNS Havlíčkův Brod
31.08. 2021                  Školení na klíč DNS Pěnčín
01.09. 2021                  Propagační akce Česko se hýbe v Semilech
03.09. 2021                  Propagační akce Česko se hýbe v Železném Brodě
11.09. - 12.09. 2021   Dvoudenní školení DNS Praha Klánovice
12.09. 2021                  On-line školení - zaměřeno na správné stravování sportujících dětí
12.09. 2021                  SOUTĚŽ  SAMC, ČSH, ČMP, ATS Poděbrady
17.09. 2021                  Školení na klíč DNS Kladno
24.09. 2021                  Propagace DNS DD Sázava s ČOV
26.09. 2021                  SOUTĚŽ  SAMC, ČSH, ČMP, ATS Semily
08.10. 2021                  SOUTĚŽ  SAMC, ČSH, ČMP, ATS Louny
15.10. 2021                  SOUTĚŽ  SAMC, ČSH, ČMP, ATS Ostrava
23. 10.- 24.10. 2021   Republikové finále ČMP, SAMC, soutěžní kolo ATS, ČSH
30.10. 2021                  Školení na klíč DNS Nučice Praha
13.11. 2021                  Školení na klíč DNS Jihlava

KOMISE ČESKO SE HÝBE
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Praha 28. 11. 2021
Zpracovala: Jana Boučková
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Složení komise:
Předseda: Mgr. Jana Bízková
Členové: Jana Boučková, Jana Hubačová, PaedDr. Jana Hájková, Ing. Jaroslav Vobr               

Jednání komise: komise se pravidelně scházela on - line z důvodu epidemiologické situace v ČR, 
konzultace potřebného také probíhala přes WhatsApp a přes emailovou komunikaci.

Činnost komise vychází z článku VII. Stanov FISAF.cz: 
   
 Hlavní výsledky činnosti v roce 2020-2021
· Komise se zaběhla pěkně, spoustu věcí pravidelně konzultuje, má uchopitelné nápady.  
- Členové komise promptně řešili nastalé situace související s protiepidemiologickými opatřeními. Často 
se měnily podmínky pro pořádání kurzů, snažili se v rámci projektu DNS o podporu široké veřejnosti v 
zapojení do pohybu, pro děti hledali inspirativní aktivity, či vytvářeli vlastní. 
- Jarní měsíce omezily organizaci vzdělávacích akcí, část byla přesunuta na letní měsíce a vzhledem k 
možnostem realizována. Problémem byla nejen epidemická situace, ale také menší zájem veřejnosti. 
Komise vzhledem k situaci také shledává velký potenciál v budoucnosti online kurzů a snaží se zaměřit 
tímto směrem, část kurzů se podařilo překlopit do on-line prostoru. Zájem veřejnosti byl veliký, např. Tělo 
bez bolesti bylo vyprodáno kompletně. 
- Novinky pro rok 2022 – příprava odpoledních kurzů pro pedagogické pracovníky a snaha o akreditaci 
těchto kurzů – možnost financování ze šablon. Komise si tím slibuje vyšší účast a zapojení pedagogů. Dále 
se soustředí na zdravotní workshopy – jóga, pilates, tejpování, první pomoc apod. 
- Jana Hubačová komunikovala s MŠMT kolik hodin v rámci kurzů FISAF můžeme převést do online 
podoby. Praxe a zkoušky podle pravidel MŠMT musí proběhnout vždy prezenčně. Byla podána žádost na 
MŠMT ČR, aby část našich kurzů mohla být vedena distanční formou. Tato záležitost je stále v procesu. 
- Komise nadále řešila vstupní investice on – line kurzů, uvědomuje si, že budou nemalé, ale hotový kurz 
se může prodat několikrát, stále vylepšovat, na druhou stranu se ušetří na nájemném učeben a 
tělocvičen, tisku.
- Aktivně komise spolupracuje s agenturou AmazeMedia na propagaci vzdělávacích kurzů, propagujeme 
naše kurzy na FB profilu Škola fitness profesionálů FISAF.cz a jiných FB skupinách (Náměty a inspirace pro 
1. – 5. třídu, atd…) a rozesíláme informační hromadné emaily s informacemi o naší škole. 
- V roce 2021 bylo zorganizováno – 29 workshopů – z toho 11 online +  4 rekval. kurzy.

KOMISE VZDĚLÁVÁNÍ

Praha 20. 11. 2021
Zpracovala: Jana Bízková
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KONTROLNÍ KOMISE

Složení komise 
Předseda: Dagmar Zitová
Členové: Vlaďka Koreňová, Lenka Vajsová 
                        
Jednání komise:
Termíny: 1. 9. 2021, korespondenčně květen a listopad 2021 

Činnost komise vychází z článku X. Stanov Fisaf.cz
Kontrolní komise provádí revize hospodaření VV FISAF.cz; za tím účelem spolupracuje s odborníky a 
odbornými institucemi, zejména provádějícími audit hospodaření;
Kontroluje plnění usnesení přijatých Valnou hromadou FISAF.cz;
Kontrolní komise postupuje svá průběžná zjištění podle čl. 1 výkonnému výboru FISAF.cz, který je 
povinen se jimi zabývat.

OBECNÁ ČINNOST KOMISE
Komise průběžně kontrolovala účetní a finanční operace, stav hospodaření s finančními prostředky, právy 
a majetkem FISAF.cz. 
Komise doporučila upřesňovat rozpočet ihned po zjištění výše dotací MŠMT, sponzorů a z dalších zdrojů 
financování svazu. 
Komplexně kontrolovala činnost FISAF.cz včetně správnosti, funkčnosti a aktuálnosti základních 
dokumentů FISAF.cz. 
Upozorňovala na platnost dokumentů uvedených na webových stránkách FISAF.cz. 
Kontrolovala činnost Výkonného výboru FISAF.cz a odborných komisí FISAF.cz.
Průběžně v roce 2021 podávala zprávy Výkonnému výboru FISAF.cz a v případě zjištěných nedostatků 
navrhovala jejich řešení.

KONKRÉTNÍ ČINNOST KOMISE
Komise doporučila 
- zasílat kanceláři rozpočty závodů konkrétním organizátorem
- sjednotit úpravu a účel zprávy ze závodů (zasílá ředitel závodu a hlavní rozhodčí)
- vyřešit kvalifikace trenérů (upozornit na zahrnutí do nákladů pouze kvalifikované trenéry)
- aktualizovat dle Stanov Disciplinární řád a předpis k využívání loga svazu   
- zveřejnit podmínky nahlížení do zápisů komisí (Registrační řád, přes kontrolní komisi)
- předsedové komisí zkontrolují zápis z jednání komise obsahující volbu předsedy komise a 
místopředsedy (zástupce)
- upravit počty členů komisí na aktivní členy (zejména STK, trenéři)
- podpora online vzdělávání
- evidovat rekvalifikace v rámci spolupráce s úřady práce
- kladně hodnotí digitalizaci registračního systému a celkové úpravy
- podporovat kluby, které organizují střediska Děti na startu
- dále rozvinout Sportmánii, jako pokračování Dětí na startu

Praha 4. 11. 2021
Zpracovala: Dagmar Zitová
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Na základě rozhodnutí mezinárodní organizace Fisaf International se uskutečnilo v době covidové 
pandemie Mistrovství Evropy 2021 pouze pro kategorii sportovního aerobiku. Soutěž proběhla v jednom 
dnu ve sportovní hale v Agenu.

Francouzští organizátoři, kteří takovou soutěž organizovali poprvé, vytvořili dobré podmínky pro závodníky.

Naše výprava reprezentantů se svými trenéry se vydala na ME s předstihem a po dlouhé době jeli téměř 
všichni závodníci a trenéři společným autobusem, který vyjížděl ze Zlína a po cestě nabíral postupně celou 
výpravu. Celkem se ME zúčastnilo 41 závodníků, 12 trenérů a 10 rodičů.

První zastávku měli všichni v Paříži, kde strávili 1 den. Celá výprava nám zasílala krásné fotky z rychlé 
prohlídky nejatraktivnějších míst Paříže.

V soutěžní den ME 2021, kterým byla neděle 28. 11., předvedli závodníci skvělé výkony a celé ME proběhlo za 
velké pomoci moderátorky Vlaďky Koreňové a zpracovatele výsledků p. Dvořáka hladce.

Celkem naše výprava získala 9 zlatých, 8 stříbrných a 6 bronzových medailí. 

Po ukončení soutěže naše výprava opět nastoupila do autobusu a čekala na ní dlouhá cesta zpátky, která byla 
velmi radostná. Proběhla oslava medailí, a dle reakcí trenérů i závodníků do byla skvělá jízda, i když pro 
závodníky ze Zlína skončila v pondělí 29. 11. ve 23 hod. 

MISTROVSTVÍ EVROPY 2021

Agen - Francie
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V roce 2021 došlo k překlopení všech registračních procesů Českého svazu aerobiku a fitness na nový systém 
s názvem IS FISAF, který byl z 85% financován dotací na movité investice od Národní sportovní agentury. 
Registrační systém se během roku 2021 odzkoušel na registraci pro soutěže a následně i v projektu 
Děti na startu. Systém postupně procházel dalším vývojem a vylepšením, aby vyhovoval požadované 
funkcionalitě nejen svazovému administrátorovi, ale hlavně koncovému uživateli, tedy administrátorům 
registrovaných klubů ve FISAF.cz.

V systému nyní lze:
ź registrovat a editovat členy klubu
ź vystavit si potvrzení o registraci klubu a jeho členů
ź sledovat historii výsledků závodníků
ź sledovat propozice soutěží
ź podávat žádosti na sekretariát
ź sledovat svazové zprávy
ź editovat své aktivní sportoviště
ź exportovat tabulku pro účely vykázaní členské základny do rejstříku sportu
ź exportovat členy do excelových tabulek
ź přidat administrátora klubu, který může jen nahlížet (nikoliv editovat)

Také máte možnost:
ź stahovat dokumenty
ź vidět přehled svých smluv s FISAF.cz
ź zobrazit licenci trenéra a rozhodčího

Na webových stránkách FISAF.cz lze vidět veřejné výpisy:
ź seznam registrovaných rozhodčích
ź seznam registrovaných klubů (soutěže)
ź seznam registrovaných klubů (Děti na startu)
ź seznam registrovaných sportovišť projektu Děti na startu
ź kalendář soutěží

Dále se pracuje na:
ź automatizaci přestupů a hostování závodníků
ź možnosti požádat o hostování trenéra pro účely zobrazení ve FRF
ź vzniku ekonomiky - vystavování faktur a jejich přehled v klubové sekci
ź a další doplňky pro kancelář FISAF.cz jako například modul pro svolání Valné hromady, evidenci  

volených orgánů FISAF či vytvoření nominace na základě výsledků

7 IS FISAF

Praha 20. 12. 2021
Zpracovala: Denisa Sládková






