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Sdělení ČASPV – 2017 – 8                                                                                    Praha 14. 10. 2017 

 

 
Vážení předsedové a sekretáři KASPV, vážení členové ČASPV 
 

zasíláme pravidelné Sdělení ČASPV 2017 – 8 po semináři Metodické rady ČASPV konané ve 
dnech 15. - 17.09.2017, po jednání VV ČASPV dne 09.10.2017 a dalších jednáních. 
 

METODICKÁ OBLAST 
Termínová listina centrálních akcí  2017 
 Na:  http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/terminova-listina-centralnich-akci/ je 
zveřejněna termínová listina centrálních akcí na rok 2017. Vzhledem k současnému pravidlu 
minimálně ekonomické vyrovnanosti (bez ztráty) u pořádaných akcí se mohou v průběhu roku 
objevit změny v této termínové listině. Z tohoto důvodu dochází k průběžné aktualizaci akcí. 
Tyto změny jsou zveřejňovány na webových stránkách ČASPV. 
 

Termínová listina centrálních akcí 2018 
 VV na svém jednání schválil termínovou listinu centrálních akcí na rok 2018. Tato listina 
je již zveřejněna na: http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/terminova-listina-centralnich-
akci/ v Souborech ke stažení. 
 Valná hromada ČASPV v roce  2018 bude konat v sobotu 28. 04. 2018 (místo bude 
ještě upřesněno). Zaznamenejte si tento datum do svých diářů. 
 
Republiková soutěž kubb-möllky-woodball 
 Open republiková soutěž kubb-möllky-woodball se konala v Mušově – Pasohlávkách o 
víkendu 6 . – 8.10.2017. 
 Do soutěže se přihlásilo celkem 32 družstev. Soutěž byla organizačně kvalitně 
připravena a jednotlivé „disciplíny“ se hrály různým systémem. 
 Výsledky a fotodokumentaci naleznou zájemci na odkazu v Komisi rekreačních sportů 
na: http://www.caspv.cz/cz/cinnosti-komise-metodicke-rady/komise-rekreacnich-sportu/vysledky-
soutezi-fotogalerie/. 

 Komise rekreačních sportů stejnou soutěž plánuje i na rok 2018. 
 
Republiková soutěž TeamGym a florbal 
 V sobotu 11.11.2017 se v Trutnově uskuteční republiková soutěž v TeamGym Junior a 
Senior. Veškeré podrobnosti naleznou zájemci na: http://www.caspv.cz/cz/kalendar-
akci/1015-republikova-soutez-caspv-teamgym-2017.html. Uzávěrka přihlášek je 28.10.2017. 
 Republiková soutěž ve florbale je naplánována na sobotu 02.12.2017 do hal Univerzity 
Pardubice. Uzávěrka přihlášek pro členy ČASPV je 24.10.2017. Více informací naleznou zájemci 
na: http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/1011-republikova-soutez-caspv-ve-florbalu.html, 
příp. na http://republika.florbalspv.cz/. 
 
Republikový sraz cvičitelů/instruktorů 
 Ve Žďáru nad Sázavou se třetí listopadový víkend (17.11. – 17.11.2017) uskuteční 
tradiční republikový sraz cvičitelů/instruktorů. 
 Do programu srazu je zařazen např. roller core, discgolf, gymball, tabata a další. 
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 Zájemci se mohou přihlásit prostřednictvím krajských sekretářů do 05.11.2017. 
Maximální počet přihlášek z kraje je 8 osob. 
 Více informací na: http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/1084-republikovy-sraz-
cvicitelu-instruktoru-caspv.html.  
 
Plavecká soutěž měst 2017 
 Ve středu 04.10.2017 proběhl již 26. ročník Plavecké soutěže měst. Soutěže se 
zúčastnilo celkem 8198 plavců všech věkových kategorií z 21 měst. 
 Více podrobností o soutěži naleznou zájemci na: http://www.caspv.cz/cz/plavecka-
soutez-mest/. 
 Další ročník soutěže je naplánován na středu 03.10.2018. 
 
Zápolení na dálku 
 Komise žactva a mládeže ČASPV připravila pro řádné členy ČASPV novou soutěž, která 
se bude skládat z tradičních i méně tradičních disciplín.  
 Soutěž bude spojovat jednak výhody soutěžení a porovnání výsledků s dětmi 
z ostatních odborů a krajů, ale také pohodlnost „domácího“ prostředí. 

Na webových stánkách budou nejbližší době zveřejněny pokyny, popis jednotlivých 
soutěží a formuláře k zápisu výsledků. 
 
Golden Age 2018 
 Další, v pořadí již šestý,  Golden Age se uskuteční v termínu 16. – 21.09.2018 v italském 
Pesaro. Komise hudebně-pohybových forem již připravuje prezentaci cvičenců na tuto akci. 
 Zajímavostí je, že cvičenci ČASPV dosud zúčastnili všech předešlých šesti Golden Age, a 
to včetně toho nultého. 
 

EKONOMICKÁ OBLAST 
Dotace MŠMT 
Program III 
 14. září 2017 obdržela ČASPV finanční prostředky z Programu III. Rozdělení těchto 
finančních prostředků bylo schváleno VH ČASPV v dubnu 2017.  Dotace na AMR budou 
propláceny dle schváleného Klíče ve výši 7 Kč/člen. Formuláře a další informace k vyúčtování 
jsou v přílohách tohoto Sdělení. 
 
Program IV 
 Program IV byl již 2x vypsán a následně zrušen. V současné době byl program opětovně 
vypsán a ze strany ČASPV byla opětovně zaslána nová žádost. Nevíme však, zda nám bude 
přidělena dotace na opravy a údržbu našich TZ ČASPV – a to jsme již přes 300.000Kč na opravy 
museli vydat. Z tohoto důvodu nebude prozatím vyplacen příspěvek na aktivitu odborů ve výši 
6 Kč/člen. 
 
Program X 
 Dotace z Programu X byla již ČASPV přiznána (viz web MŠMT), avšak dosud nebylo 
doručeno Rozhodnutí (smlouva) o této dotaci. 
 Rozdělení této dotace VPA (po obdržení Rozhodnutí a finančních prostředků z MŠMT) 
pro rok 2017 bude poskytnuta na základě uzavřené smlouvy s jednotlivými KASPV, avšak 
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dotace bude oproti roku 2016 navýšena o 10%. V případě, že některá KASPV dotaci zcela 
nevyčerpá, bude nedočerpaná částka využita na pokrytí vyúčtování těch krajů, které předloží 
vyúčtování nad rámec své dotace. 
 
Povinné zveřejňování smluv 
 Zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv, stanoví, že jsou povinně zveřejňovány 
soukromoprávní a dotační smlouvy, kde je jednou ze smluvních stran Česká republika (tj. např. 
MŠMT, krajský úřad, městský úřad apod.) a hodnota plnění přesahuje 50 tis. bez DPH. 
 Bude-li tedy TJ/SK/RC/KASPV uzavírat s výše uvedenými subjekty smlouvu s uvedenou 
hodnotou plnění, pak musí být tato smlouva povinně zveřejněna v tzv. registru smluv 
(dostupný na http://smlouvy.gov.cz). Povinnost zveřejnit smlouvu má „státní“ subjekt. 
 Doporučujeme TJ/SK/RC/KASPV, aby si zveřejnění smlouvy v registru smluv 
zkontrolovaly. 
 Další informace – viz příloha Sdělení 2017_7. 
 
CASHBACK karta ČASPV 
 Jak jste již byli v minulých Sděleních informováni, je pro příznivce ČASPV je připravena 
Premium karta asociace s funkcí CASHBACK. Tato nová karta (nejde o platební kartu) naší 
organizace je pro každého příznivce ČASPV připravena zdarma jako výraz poděkování za jeho 
přízeň. Další informace naleznou zájemci na: http://www.caspv.cz/cz/cashback-karta-caspv/.   
Zájemci o tuto kartu se o ni mohou přihlásit na e-mailu: kubikova@caspv.cz.  
 Zvažte znovu svoji účast v tomto projektu. 
 

XVI. VŠESOKOLSKÝ SLET 2018 A WG 2019 
Hromadná skladba dospělých 

O předposledním zářijovém víkendu se v Doubí u Třeboně uskutečnil první nácvičný 
sraz, kterého se zúčastnilo 412 cvičenců a cvičenek. 

V průběhu srazu se podařilo nacvičit pohybovou choreografii celé skladby a také 
vyzkoušet choreografii prostorovou. Účastníci si rovněž vyzkoušeli vzorky cvičeních úborů a 
převzali si náčiní. 

Po nácviku byl všem cvičencům zaslán další informační dopis. 
Více informací na: http://www.caspv.cz/cz/slet-2018-wg-2019-eurogym-2018/slet-

2018-a-wg-2019-skladba-dospelych/.  
  
Prezentace sportu pro všechny 
 Jak jste již byli v minulých Sděleních informováni, na jaro 2018 je naplánována 
prezentace sportu pro všechny. Hlavním organizátorem akcí je ČOS, resp. jednotlivé sokolské 
župy. 
 Ze strany ČOS je přislíbeno koncem září 2017, příp. začátkem října 2017, předání 
kontaktů na „štáby“ jednotlivých krajských prezentací. Bližší informace nebyly ČASPV dosud 
sděleny. 
 VV ČASPV doporučuje všem krajským asociacím zapojit se do těchto akcí. 
 

EUROGYM 2018 

 Po úspěšném EUROGYMu 2016, který proběhl v Českých Budějovicích, připravuje 
technická komise Gymnastics for All UEG další akci – EUROGYM 2018, který se bude konat 
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v terminu 15. – 18.07.2018 v belgickém Liege. Motto akce zní „Let´s dream together“ (Pojďme 
společně snít). 
 Další informace o této akci budou průběžně zveřejňovány na: 
http://www.caspv.cz/cz/slet-2018-wg-2019-eurogym-2018/eurogym-2018/.  
 

PROPAGACE 
Trička ČASPV 
 ČASPV  nabízí možnost nákupu „chytrých“ triček ČASPV (trička s QR kódem) a to jak 
v tyrkysové barvě, tak ve žluté barvě, ale již v omezených velikostech. 
 EO nabízí možnost si trička objednat písemně na e-mailu: kubikova@caspv.cz nebo na 
tel. číslech 242 480 321, 777 700 488. 
 Další informace i na e-shopu na: http://www.caspv.cz/cz/e-shop/.  
 

Facebook ČASPV 
 ČASPV informuje o zajímavých akcích a událostech také na facebookových stránkách. 
Sledujte upoutávky a zajímavosti z činnosti ČASPV na odkazu: 
https://www.facebook.com/CeskaAsociaceSportProVsechny/. 
 
Časopis „Pohyb je život“ 
 V září 2017 bylo do schránek našich instruktorů/cvičitelů doručeno další číslo časopisu 
Pohyb je život s metodickou přílohou „Pojedeme Vltavu“ aneb „Co Čech, to nejen muzikant“. 

Na odkazu http://www.caspv.cz/cz/casopis/ naleznou zájemci aktuální číslo časopisu i 
jednotlivá vydání časopisu a metodických příloh od roku 2008. 

 
RŮZNÉ 
Veřejné slyšení v Senátu 
 26. 09. 2017 se v Senátu  Parlamentu ČR uskutečnilo veřejné slyšení s názvem „BE 
ACTIVE – Pohyb jako elixír života“. 
 V překrásném historickém (rytířském) sále Senátu se slyšení zúčastnilo zhruba 100 
posluchačů a 12 přednášejících.  
 Přednášky i fotografie z akce naleznou zájemci na: http://fisaf.cz/konference-2017/. 
Doporučujeme našim členům se s přednáškami seznámit. 
 
Seminář „Aktivní v každém věku“ 
 Na základě dlouhodobé spolupráce ČASPV a FTK UP Olomouc se ve čtvrtek 26.10.2017 
uskuteční seminář zaměřený na pohybové aktivity a zdravý životní styl seniorů. Akce se sestává 
převážně z praktických workshopů. 
 Více o akci na: https://akce.ftk.upol.cz/chystane-akce/seminar-aktivni-v-kazdem-
veku/. Program semináře je zveřejněn v Souborech ke stažení na: 
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2053-aktivni-v-kazdem-veku-xii.html.  
 
Problematika ochrany osobních údajů 
 Evropská komise vydala 27.04.2016 „Obecné nařízení na ochranu osobních údajů“ 
neboli GDPR (General Data Protection Regulation), což je dosud nejvíce uceleným souborem 
pravidel na ochranu osobních údajů na světě.  
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 GDPR se dotkne každého, kdo shromažďuje nebo zpracovává osobní údaje Evropanů a 
začne platit 25. května 2018.  
 Sledujte nově vzniklou stránku na našem webu ČASPV v části „O nás“ 
(http://www.caspv.cz/cz/o-nas/gdpr-ochrana-osobnich-udaju/).   
 Česká legislativa se teprve připravuje. Předpokládáme výrazné seznámení s novou 
úpravou ochrany osobních údajů na poradě předsedů 05.11.2017. 
 
Veřejný rejstřík a Sbírka listin 
 Upozorňujeme TJ/SK/RC/KASPV, které jsou zapsány ve spolkovém rejstříku,  na 
povinnost ukládat následující dokumenty do Veřejného rejstříku a Sbírky listin: 

 Účetní uzávěrky za roky 2015 a 2016 (účetní závěrka za rok 2014 nemusí být 

zveřejněna, bude-li však uvedena není na závadu). Pozn. účetní uzávěrku by měla 

schválit valná hromada spolku. 

 Výroční zprávu spolku za rok 2016. 

 Jakékoliv další změny ve statutárním orgánu, kontrolní komisy, změny adresy spolku 

– formou „Inteligentního formuláře Spolkového rejstříku“ - 

https://or.justice.cz/ias/ui/podani 

 
POZOR: Při neuvedení těchto údajů rejstříkový soud vyzve spolek k doplnění v přiměřené 
lhůtě, případně může spolek sankcionovat pokutou! 
 
Způsob uložení: 

 Velmi jednoduché je použití datové schránky spolku (ta je zřízena spolku na základě 

jeho žádosti na Czech Pointu zdarma) prostým převedením do PDF formátu a 

odesláním rejstříkovému soudu. 

 Zasláním dokumentů na rejstříkový soud e-mailem s elektronickým podpisem (složité 

a placené, el. podpis nutno každý rok aktualizovat). 

 Zasláním poštou na CD. 
 
Porada předsedů 2017 
 V souladu s usnesením VH ČASPV se v neděli 05. 11. 2017 uskuteční pracovní porada 
zástupců KASPV. Pozvánka s návratkou byla jednotlivým KASPV zaslána v úterý 10.10.2017. 
 Uzávěrka přihlášek je 30.10.2017. Případné náměty je možno zasílat na 
pecenka@plzen.eu a současně na kaspv@seznam.cz.  
 
Zpravodaj ČUS 
 Na https://www.cuscz.cz/o-nas/zpravodaj-cus.html najdete nové vydání Zpravodaje 
ČUS. 
 Doporučujeme našim členům, aby se s obsahem tohoto zpravodajem seznámili. 
 
Airtrack 
 Od středy 24.5.2017 je možné si rezervovat AIRTRACK na rok 2018. Přesný postup 
rezervace a podmínky naleznou zájemci na: http://www.caspv.cz/cz/airtrack-kin-ball/.  
 POZOR!!! Termíny na rok 2018 se již začínají plnit, neotálejte s rezervací. 
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Úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti trenérů 
 Od 01.01.2017 je uzavřena nová smlouva o úrazovém pojištění sportovního prostředí, 
kterou podepsali zástupci ČOV s Pojišťovnou Kooperativa, a.s. Tato smlouva se vztahuje i na 
všechny účastníky akcí, které pořádá ČASPV/KASPV/RCSPV/ odbory SPV. 
 Na http://www.caspv.cz/cz/aktuality/1921-pojisteni-urazu-a-odpovednosti.html 
v Souborech ke stažení naleznete informační leták s bližšími informacemi o obou typech 
pojištění, včetně odkazu na webové straky s doplňujícími informacemi. 
 ČASPV nebude hromadně sjednávat pojištění odpovědnosti pro statutární zástupce 
KASPV, příp. odboru. Zájemci o toto pojištěni si musí pojištění sjednat samostatně. (Pozn. 
v minulém Sdělení bylo chybně uvedeno „…pro instruktory….“. Za tuto chybu se omlouváme.) 
 

Smlouvy s INTERGRAMem a OSA 
 Obě dvě smlouvy jsou rovněž zveřejněny na webových stránkách ČOV. Smlouva 
s INTERGRAMem je uzavřena na dobu neurčitou. Dodatek ke smlouvě s OSA byl podepsán 
v dubnu 2015. 
 
 
 

Mgr. Miroslav Zítko 
předseda ČASPV 

 Libor Pečenka 
člen VV ČASPV 
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