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Sdělení ČASPV – 2018 – 1                                                                                    Praha 17.01.2018 

 

 
Vážení předsedové a sekretáři KASPV, vážení členové ČASPV 
 

zasíláme pravidelné Sdělení ČASPV 2018 – 1 po jednání VV ČASPV dne 08.01.2018, po 
semináři MR ČASPV dne 13.01.2018 a dalších jednáních. 
 

METODICKÁ OBLAST 
Termínová listina centrálních akcí  2018 
 Na odkazu:  http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/terminova-listina-centralnich-
akci/ je zveřejněna termínová listina centrálních akcí na rok 2018. 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. 
 
Republikové soutěže 
TeamGym - v Trutnově proběhla 11.11. 2017 republiková soutěž v TeamGymu. Součástí 
soutěže byl také Český pohár  TeamGym – ČGF. Výsledky a fotodokumentace: 
http://www.caspv.cz/cz/cinnosti-komise-metodicke-rady/komise-vseobecne-
gymnastiky/vysledky-soutezi-t-g-fotodokumentace/ . Také v roce 2018 bude součástí 
soutěže Český pohár TeamGym- ČGF. 
Florbal – 5. ročník republikové soutěže  ve spolupráci s Pardubickou KASPV. Akce tentokráte 
pořádána v univerzitním komplexu Pardubice – dvě sportovní haly. Výsledky a 
fotodokumentace: http://www.caspv.cz/cz/cinnosti-komise-metodicke-rady/komise-
rekreacnich-sportu/vysledky-soutezi-fotogalerie/  
 
Zápolení na dálku  
Ve dnech 27.11. – 08.12.2017 proběhlo podzimní kolo soutěže „Zápolení na dálku“, kterou 
jako novinku roku 2017 připravila Komise žactva a mládeže MR ČASPV pro členy ČASPV. 
Soutěžili žactvo a mládež, členové ČASPV v 5ti disciplínách - mateřských oddílech/odborech - 
na základě přihlášení. Záznamy výkonů byly poslány k souhrnnému vyhodnocení a určení 
pořadí podle stanovených kategorií. 
 Všechny disciplíny soutěže absolvovalo celkem 1 302 dětí a do závěrečného 
vyhodnocení bylo zahrnuto 1 178 dětí (413 žáků a 765 žákyň). Pro všechny závodníky byl 
připraven účastnický list a pro vítěze jednotlivých kategorií diplom a věcné ceny. 
 Na jaro 2018 je plánováno další pokračování této úspěšné soutěže, která bude opět 
jen pro členy ČASPV. Sleduje http://www.caspv.cz/cz/zapoleni-na-dalku/.  
 
Golden Age – Pesaro – Italie (září 2018) 
Komise seniorů a HPF zahájila přípravy na reprezentaci našich seniorů v pódiových 
skladbách. Jsou vytvořeny tři skupiny – skladby. Počítá se s účastí padesátičlenné výpravy. 
 
Metodická rada zahájila přípravu programů na Letní slavnosti žactva a mládeže a 
Republikový sraz instruktorů 2018. 
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EKONOMICKÁ OBLAST 
Směrnice E-03/2004/14-7 
 S účinností od 01.01.2018 došlo ke zvýšení stravného a ke změně ve stanovení ceny 
pohonných hmot.  
 Na základě této skutečnosti VV ČASPV schválil novou přílohu č. 3 Směrnice o 
cestovních náhradách, která tvoří přílohu tohoto Sdělení. 
 
Zvýšení minimální mzdy 
 Od 01.01.2018 došlo ke zvýšení minimální mzdy na částku 12 200 Kč měsíčně (73,20 
Kč/hod.). Výše minimální mzdy se vztahuje i pro DPP. 

Příklad: DPP na organizaci akce ve výši 1 000 Kč. Aby byla splněna podmínka 
minimální mzdy, je na DPP nutno uvést max. 13 hodin práce (1000 Kč : 13 hod. = 76,90 Kč). 
Pokud bude uveden vyšší rozsah práce, nebude splněna podmínka minimální mzdy. 
 
Daňové přiznání za rok 2017 
 Žádáme KASPV, aby v termínu do 15.04.2018 zaslaly na EO ČASPV kopii daňového 
přiznání, včetně všech povinných příloh, výsledovky a rozvahy v plném rozsahu. 
 Pokud některá KASPV nepodává daňové přiznání na finanční úřad, zašle na EO kopii 
výsledovky a rozvahy z účetnictví po uzávěrce roku. 
 
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 

Více informací na: http://www.caspv.cz/cz/slet-2018-wg-2019-eurogym-2018/slet-
2018-a-wg-2019-skladba-dospelych/.  
  
Blok ČASPV  
 Pro pódiová vystoupení byl ČASPV vytvořen blok skladeb, který se bude skládat ze 
skladby seniorů („Brekekeke“), tří skladeb z Třebíče (TeamGym, aerobik) a jedné skladby 
z Prahy. 
 
Prezentace sportu pro všechny 
 Jak jste již byli v minulých Sděleních ČASPV informováni, na jaro 2018 je naplánována 
prezentace sportu pro všechny. Hlavním organizátorem akcí je ČOS, resp. jednotlivé sokolské 
župy. 
 Ze strany ČOS bylo přislíbeno předání kontaktů na „štáby“ jednotlivých krajských 
prezentací. Bližší informace nebyly ČASPV dosud sděleny. 
 VV ČASPV doporučuje všem krajským asociacím zapojit se do těchto akcí. 
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VALNÉ HROMADY 2018 
VH KASPV 
 Do konce ledna 2018 je nutno na sekretariát ČASPV (sekretariat@caspv.cz) nahlásit 
termíny konání VH jednotlivých KASPV společně s případnou žádostí o delegaci člena VV 
ČASPV na tuto VH. 
 Po VH KASPV zašlou sekretáři KASPV na sekretariát ČASPV schválenou Výroční zprávu 
za rok 2017. Dále je nutné bezodkladně zaslat na sekretariát ČASPV jména delegátů na VH 
ČASPV, vč. adresy a e-mailu, a to do 23.03.2018. 
 
VH ČASPV 
 Valná hromada ČASPV se uskuteční v sobotu 28.04.201 v Adalbertinu v Hradci 
Králové. 
 
Klíč počtu delegátů 
 VV ČASPV schválil klíč ke stanovení počtu delegátů z KASPV tak, že za každých 800 
členů = 1 delegát, nad dalších 400 členů další delegát. Při stanovení počtu delegátů bylo 
vycházeno z členské základny k 31.12.2017. 

Např. Plzeňská KASPV 3 743 členů – výpočet 3743 : 800 = 4,6. Tedy 4 delegáti (4 * 800 
= 3200), za zbývajících 523 členů další delegát. Celkem 5 delegátů. 
 V případě, že mezi delegáty KASPV nebude její předseda a sekretář, budou oba 
pozváni jako hosté. 
  

Kraj Celkem členů Počet delegátů 

Praha 3 505 4 

Středočeský 3 394 4 

Jihočeský 958 1 

Plzeňský 3 743 5 

Karlovarský 754 1 

Ústecký 2 558 3 

Liberecký 2 478 3 

Královehradecký 2 958 4 

Pardubický 1 299 2 

Vysočina 3 333 4 

Jihomoravský 3 638 5 

Zlínský 1 190 1 

Olomoucký 2 407 3 

Moravskoslezský 3 069 4 

Celkem 35 284 44 

 
Je nutné, aby sekretáři KASPV do 23.03.2018 na e-mail sekretariat@caspv.cz (H. Ježková) 
zaslali seznam delegátů, včetně adres. 
 

 
 

mailto:sekretariat@caspv.cz
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EVIDENCE ČLENŮ 

Aktualizace členské základny  
 VH ČASPV dne 22.04.2017 uložila odborům SPV v termínu od 01.01.2018 do 
15.03.2018 uhradit členské příspěvky za členy odboru pro rok 2017.  
 Členské příspěvky na rok 2018 byly VH ČASPV stanoveny ve výši: 

 dospělí členové (ročník 1999 a starší) – 100,- Kč 

 děti a mládež (ročník 2000 a mladší) – 50,- Kč 
 Současně s úhradou členských příspěvků je nutné zasílat průběžně i opravenou 
evidenci členů (část c), článek IV., bod 3). 
 

PROPAGACE 
Trička ČASPV 
 ČASPV  nabízí možnost nákupu „chytrých“ triček ČASPV (trička s QR kódem) a to jak 
v tyrkysové barvě (pouze velikosti XL a XXL) a ve žluté barvě.  
 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“ 
 Koncem roku 2017 jste do svých schránek dostali čtvrté číslo časopisu Pohyb je život. 
Součástí tohoto čísla je i metodická příloha s názvem „Hudba a pohyb“. 
 Časopis včetně metodické přílohy je zveřejněn i na webových stránkách ČASPV. 
 Na odkazu http://www.caspv.cz/cz/casopis/ naleznou zájemci jednotlivá vydání 
časopisu a metodických příloh v rozsahu březen 2008 – prosinec 2017. Časopis na rok 2018 
lze objednat v předplatném na: http://www.caspv.cz/cz/e-shop/33-casopis-pohyb-je-
zivot.html.  
 

RŮZNÉ 
Vyznamenání 
 VV ČASPV schválil návrhy na udělení vyznamenání těmto členům ČASPV: 

Ušalová Dana medaile dr. M.Tyrše  Litoměřice 

Jelínková Irena medaile dr. M.Tyrše zlatý odznak Opavsko 
Pozn. Jména vyznamenaných jsou uvedena bez titulů. 

 
 Na VH ČASPV v dubnu 2018 budou oceněným instruktorům (cvičitelům) slavnostně 
předávány medaile dr. M. Tyrše, zlatý odznak. Pokud máte ve svých řadách instruktora 
(cvičitele), kterému byste chtěli na VH ČASPV tuto medaili předat, je nutné nejpozději do 
31.01.2018 zaslat návrhy Hance Těhanové (e-mail: moravskoslezky@caspv.cz).  
 Navržená vyznamenání budou následně schválena VV ČASPV. V případě, že návrhy 
budou zaslány až po výše uvedeném datu, nebudou moci být ocenění instruktoři (cvičitelé) 
na VH ČASPV pozváni. 

mailto:kubikova@caspv.cz
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Trenérka – cvičitelka roku 2017 
 Český olympijský výbor, Komise rovných příležitostí, zaslal Výzvu k nominaci na další 
ročník „Trenérka/cvičitelka roku“. Tato Výzva byla rozeslána na všechny střešní organizace 
(ČUS, ČOS…) a sportovní svazy (příloha Sdělení č. 2) 
 Abychom zabránili nejasnostem a nepříjemným zmatkům v nominacích, naleznete 
v příloze č. 3 podklad pro nominace. 
 Podrobné informace již byly rozeslány sekretářům KASPV. Upozorňujeme na 
domluvený systém, tj. že cvičitelky ČASPV musí být nominovány přes KASPV a VV ČASPV.  
 
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.  
 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.  
 Další informace byly zaslány zástupcům KASPV po poradě předsedů. 
 
Rejstřík sportovních organizací 

MŠMT v první polovině roku 2018 plánuje vznik Rejstříku sportovních organizací a to 
v souladu se zákonem č. 115/2001 Sb. V praxi by mělo jít o rejstřík organizací žádajících o 
podporu ze státního rozpočtu  a sportovců, trenérů a sportovních zařízení. Rejstřík by měl 
být spuštěn ke dne 30.06.2018 

Další informace o připravovaném Rejstříku bude možné najít na webových stránkách 
MŠMT, kde v sekci „SPORT“ vznikne nová záložka „Rejstřík sportu“, kde budou průběžně 
zveřejňovány informace o zavádění. 

Úvodní seminář se bude konat ve středu 21.03.2018 v prostorách MŠMT. 
Další informace budou rovněž průběžně zveřejňovány ve Sděleních. 
 

Zpravodaj ČUS 
 Na http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2119-zpravodaj-cus.html v Souborech ke 
stažení 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 skoro naplněné, neotálejte s rezervací. 
 
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. 

http://www.caspv.cz/cz/o-nas/gdpr-ochrana-osobnich-udaju/
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2119-zpravodaj-cus.html
http://www.caspv.cz/cz/airtrack-kin-ball/


                                                                                                                        Sdělení ČASPV – 2018 – 1 
 

6 
 

 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.  
 

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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