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Sdělení ČASPV – 2018 – 2                                                                                    Praha 19.02.2018 

 

 
Vážení předsedové a sekretáři KASPV, vážení členové ČASPV 
 

zasíláme pravidelné Sdělení ČASPV 2018 – 2 po poradě sekretářů KASPV dne 31.01.2018, po 
jednání VV ČASPV dne 12.02.2018 a dalších jednáních. 
 

METODICKÁ OBLAST 
Termínová listina centrálních akcí  2018 

Příprava a realizace akcí MR ČASPV probíhá podle stanoveného plánu. Na webovém 
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. 
Změny jsou zveřejňovány na webových stránkách ČASPV. 
 

Zápolení na dálku – jarní kolo 
 Ve dnech 12.03. – 23.03.2018 proběhne jarní kolo soutěže „Zápolení na dálku“, kterou 
jako novinku v roce 2017 připravila Komise žactva a mládeže MR ČASPV pro členy ČASPV. 
 Pro jarní kolo jsou připraveny stejné disciplíny jako na podzim. Nastala jen drobná 
změna v registraci. Bližší informace byly již rozeslány nižším článkům a jsou zveřejněny na 
http://www.caspv.cz/cz/zapoleni-na-dalku/.  
 Účastníci soutěže i organizátoři/instruktoři mohou zasílat komisi své komentáře, 
postřehy a reakce především dětí. 
  Motto jarního kola: „Trhněte s námi rekord v účasti, pozvěte svoje kamarády, ať 
společně překonáme vynikající číslo 1178 dětí z podzimního kola“. 
 Partnerem soutěže je firma Spokey, která je výrobcem sportovních potřeb. Ve 
spolupráci s touto firmou je pro zápolící děti připravena facebooková soutěž. Více podrobností 
na: http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2154-soutezime-se-spokey-a-zapolime-na-dalku-s-
komisi-zactva-a-mladeze.html.  
 
22. Festival pohybových skladeb Trnava 
 V sobotu 24.03.2018 pořádá Slovenská gymnastická federácia, sekcia Gymnastika pre 
všetkých, již 22. Festival pohybových skladeb. 
 Uzávěrka přihlášek na tento festival je 09.03.2018. Více informací naleznou zájemci na: 
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2149-festival-pohybovych-skladeb-trnava.html.  
 
Republiková soutěž RINGO 
 Na sobotu 14.04.2018 je naplánována republiková soutěž RINGO – žactvo a mládež, 
která se uskuteční v Moravské Třebové. Soutěž je určeno pro členy ČASPV i pro veřejnost. 
Pořadatelem soutěže je Komise rekreačních sportů MR ČASPV. 
 Další informace jsou zveřejněny na: http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/1383-
republikova-soutez-ringo-zactvo-a-mladez.html. Zájemci naleznou v Souborech ke stažení  
propozice a přihlášku. Uzávěrka přihlášek je 06.04.2018. 
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EKONOMICKÁ OBLAST 
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. 
 

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 informováni, na jaro 2018 je naplánována 
prezentace Sportu pro všechny. Hlavním organizátorem akcí je ČOS, resp. jednotlivé sokolské 
župy. 
 Podle informací získaných informací již župy ČOS oslovili zástupce našich KASPV, aby se 
zapojili do předsletových akcí. 
 VV ČASPV doporučuje všem krajským asociacím zapojit se do těchto akcí. 
 

GOLDEN AGE  

 Další ročník Golden Age se uskuteční v září 2018 v italském Pesaru. 
Komise seniorů a HPF zahájila přípravy na reprezentaci našich seniorů v pódiových 

skladbách. Jsou vytvořeny tři skupiny – skladby, které mají již naplánovány termíny nácviků. 
Všichni účastníci obdrželi počátkem února 2018 informační dopis. Počítá se s účastí 
padesátičlenné výpravy. 

 
VALNÉ HROMADY 2018 
VH KASPV 
 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 28.04.2018 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. 

http://www.caspv.cz/cz/slet-2018-wg-2019-eurogym-2018/slet-2018-a-wg-2019-skladba-dospelych/
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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. 
 Počty delegátů za jednotlivé KASPV byly zveřejněny ve Sdělení ČASPV – 2018 – 1. 
 Je nutné, aby sekretáři KASPV do 23.03.2018 na e-mail sekretariat@caspv.cz (H. 
Ježková) zaslali seznam delegátů, včetně adres. 
 

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 
 

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/. 
 V současné době je pro KASPV připravován manuál pro vytvoření a správu 
facebookového profilu. 
 
Časopis „Pohyb je život“ 
 Redakční rada připravuje vydání prvního čísla 22. ročníku časopisu PJŽ. Rozesílán bude po 1. 
březnu 2018. v metodické příloze naleznete: RINOGYM AIR  
 Časopis včetně metodické přílohy je zveřejněna 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.  
 

Propagační předměty 
 Propagační komise na základě požadavků z krajů připravuje vak na záda (cena pro děti 
na republikové soutěže), šablony „zvacích plakátů“ a šablony diplomů pro republikové soutěže 
(SG, atletika…) 
 

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

Heinová Věra medaile dr. M.Tyrše zlatý odznak Teplice 

Neumann Teodor medaile dr. M.Tyrše zlatý odznak Litoměřice 

Forman Viktor medaile dr. M.Tyrše  Chomutov 

mailto:sekretariat@caspv.cz
https://www.facebook.com/CeskaAsociaceSportProVsechny/
http://www.caspv.cz/cz/casopis/
http://www.caspv.cz/cz/e-shop/33-casopis-pohyb-je-zivot.html
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Herdenová Marta medaile dr. M.Tyrše  Teplice 

Krejčová Božena medaile dr. M.Tyrše  Chomutov 

Poláková Jitka medaile dr. M.Tyrše  Teplice 

Kubicová Miroslava vzorný cvičitel zlatý odznak Chomutov 

Slabyhoud Pavel vzorný cvičitel zlatý odznak Chomutov 

Slabyhoudová Jiřina vzorný cvičitel zlatý odznak Chomutov 

Krupičková Miluše vzorný cvičitel stříbrný odznak Litoměřice 

Pišvejcová Blanka vzorný cvičitel stříbrný odznak Litoměřice 

Vaněčka Zdeněk vzorný cvičitel stříbrný odznak Chomutov 

Lysoňková Věra vzorný cvičitel bronzový odznak Chomutov 

Veruňková Lucie vzorný cvičitel bronzový odznak Litoměřice 

Havrlantová Marie medaile dr. M.Tyrše zlatý odznak Nový Jičín 

Nováková Milada medaile dr. M.Tyrše zlatý odznak Ostrava 

Ševčíková Isolda medaile dr. M.Tyrše zlatý odznak Ostrava 

Havranová Helena medaile dr. M.Tyrše  Nový Jičín 

Lustig Drahomír medaile dr. M.Tyrše  Nový Jičín 

Choiková Milada vzorný cvičitel zlatý odznak Ostrava 

Polášek Petr vzorný cvičitel zlatý odznak Nymburk 

Bořková Marta medaile dr. M.Tyrše zlatý odznak Vsetín 

Stanečková Jaroslava medaile dr. M.Tyrše zlatý odznak Vsetín 

Dvořák Otakar medaile dr. M.Tyrše  Vsetín 

Gazdová Eva vzorný cvičitel zlatý odznak Vsetín 

Mojžíšková Juliana vzorný cvičitel zlatý odznak Vsetín 

Pecharová Jitka  vzorný cvičitel stříbrný odznak Vsetín 

Krupová Ilona vzorný cvičitel bronzový odznak Vsetín 

Černá Bronislava vzorný cvičitel zlatý odznak Třebíč 

Sobotková Věra vzorný cvičitel zlatý odznak Třebíč 

Šalbabová Eva vzorný cvičitel zlatý odznak Třebíč 

Ostrý Lubomír vzorný cvičitel stříbrný odznak Třebíč 

Špačková Věra vzorný cvičitel stříbrný odznak Třebíč 

Netolická Jana vzorný cvičitel stříbrný odznak Žďár nad Sázavou 
Pozn.: Jména vyznamenaných jsou uvedena bez titulů. 
 

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. Jeho cílem je zvýšit úroveň ochrany osobních 
údajů a posílit práva občanů EU v této oblasti. 
 GDPR se dotkne každého, kdo shromažďuje nebo zpracovává osobní údaje Evropanů a 
začne platit 25. května 2018.  
 VV ČASPV připravuje směrnici pro ČASPV, KASPV, RC s právní osobností, příp. pro 
odbory.  VV zpracuje jednoznačný postup, jak s chráněnými údaji pracovat na všech úrovních 
 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.  
  

http://www.caspv.cz/cz/o-nas/gdpr-ochrana-osobnich-udaju/
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Datová schránka 
 Na poradě sekretářů KASPV byli sekretáři krajů seznámeni s možnostmi datové 
schránky, která umožňuje velmi jednoduchou, rychlou a bezplatnou komunikaci se všemi 
státními úřady bez nutnosti zasílání ověřených dokumentů či osobního doručování na 
podatelny. 
 Veškeré informace o zřízení datové schránky najdou zájemci na stránkách České pošty 
(https://www.ceskaposta.cz/sluzby/egovernment/datove-schranky/zrizeni-datove-
schranky).  
 Doporučujeme KASPV projednat a zvážit možnost zřízení datové schránky. ČASPV si 
v minulých dnech již datovou schránku zřídila. 

Pozn. V minulém Sdělení jste byli informováni o připravovaném rejstříku sportovních 
organizací. Přístup do tohoto rejstříku bude možný jen s využitím datové schránky. 
 

Spolkový rejstřík - kontrola  
 Ke dni 30.01.2018 byla na www.justice.cz provedena kompletní kontrola osob dle IČ 
z evidence odborů ČASPV ve Spolkovém rejstříku. 
 Sekretářům KASPV byl zaslán seznam chyb. Doporučujeme, aby sekretáři KASPV na 
tato pochybení upozornili předsedy odborů SPV. Odbory by na nedostatky měly upozornit 
vedení mateřských TJ/SK. V případě samostatných odborů musí nedostatky odstranit činovníci 
odboru SPV. 
 

Airtrack 
 Od středy 24.05.2017 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. 
 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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