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Sdělení ČASPV – 2018 – 5                                                                                    Praha 22.05.2018 

 

 
Vážení předsedové a sekretáři KASPV, vážení členové ČASPV 
 

zasíláme pravidelné Sdělení ČASPV 2018 – 5 po semináři MR ČASPV dne 29.04.2018, po 
jednání VV ČASPV dne 14.05.2018 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 
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. 
 
Mistrovství ČR v TeamGymu 
 Ve dnech 27. – 29.04.2018 se v Praze ve sportovní hale Jedenáctka Chodov uskutečnilo 
Mistrovství ČR v TeamGymu, jehož pořadatelem byla Česká gymnastická federace. 
 Výsledky z této soutěže naleznou zájemci na: http://www.gymfed.cz/786-mistrovstvi-
cr-teamgym-a-international-cup-2018-upraveny-casovy-rozpis-online-prenos.html. Na tomto 
odkazu jsou zveřejněny i záznamy z jednotlivých dní. 
 Blahopřejeme všem družstvům ČASPV a děkujeme za reprezentaci našeho spolku. 
 
Republiková soutěž ve sportovní gymnastice 
 O víkendu 11. – 13.05.2018 se ve Sportcentru ČASPV Doubí u Třeboně uskutečnila 
republiková soutěž ČASPV ve sportovní gymnastice. Nad touto soutěží převzala záštitu 
několikanásobná mistryně ČR Jana Komrsková. 
 Své zástupce vyslalo 13 krajů a celkové se soutěže zúčastnilo na tři stovky závodníků a 
závodnic. První místo v soutěži krajů, putovní pohár a poukázku k nákupu zboží od firmy Jipast 
získal Středočeský kraj. 
 Podrobnější informace naleznou zájemci na: http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2210-
nejvyssi-gymnasticka-soutez-caspv-2018-jiz-zna-sve-viteze.html. Kompletní výsledky soutěže 
jsou zveřejněny na: www.caspv.cz/cz/cinnosti-komise-metodicke-rady/komise-vseobecne-
gymnastiky/dokumenty. 
 
Republiková soutěž SMP Medvědí stezkou 

Soutěž se bude konat o víkendu 08.06. – 10.06.2018 v Pardubickém kraji v lokalitě 
Tesla – Vršov, Horní Bradlo. 

Technicko - organizační pokyny k soutěži jsou zveřejněny na: 
http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/867-republikova-soutez-smp-medvedi-stezkou.html.  
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Připravujeme Letní slavnosti žactva a mládeže 
Bylo ukončeno přihlašování na Letní slavnosti dětí žactva a mládeže. Program je 

sestaven. Přihlásilo se cca 116 dětí  a mládeže ze sedmi KASPV: 
http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/1386-letni-slavnosti-zactva-a-mladeze-2018.html  
 
 
 
 

EKONOMICKÁ OBLAST 
Dotace MŠMT 
 MŠMT vytvořilo pro dotace na rok 2018 novou strukturu státních dotací. Každý žadatel 
může, podle nových pravidel, podat pouze jednu žádost v jedné výzvě. ČASPV podalo žádost 
v oblasti podpory sportu pro všechny, výzva č. 2 – Organizace sportu pro všechny. 
 O žádosti nebylo dosud rozhodnuto ani ČASPV nezískala žádné nové informace. 
 

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/.  
 Pro zájemce je na: http://www.caspv.cz/cz/slet-2018-wg-2019/slet-2018-a-wg-2019-
skladba-dospelych/ v Souborech ke stažení zveřejněn nejnovější Sletový magazín. 
 
 

VALNÁ HROMADA ČASPV 
 Valná hromada ČASPV se uskutečnila v sobotu 28.04.2018 v příjemném prostředí 
Adalbertina v Hradci Králové. 
 Na VH byli pozváni delegáti ze všech 14 KASPV, zástupci přidružených subjektů, jako 
hosté sekretáři KASPV, členové metodické rady a vedoucí odborných komisí a členové 
kontrolní komise ČASPV.  

Kromě výše uvedených bylo pozváno také osm VIP hostů z MŠMT, ČUS a dalších 
partnerů. Bohužel někteří se omluvili. Naopak velmi nás potěšila účast generálního sekretáře 
ČUS Mgr. Jana Boháče a účast zástupce Královehradecké krajské ČUS. 

Podrobnější informace o obsahu a průběhu valné hromady naleznou zájemci na: 
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2202-valna-hromada-caspv.html.  

Usnesení z VH ČASPV je zveřejněno na: http://www.caspv.cz/cz/o-
nas/dokumenty/valne-hromady/.  
 

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/. 
 Byl rozeslán na KASPV manuál pro vytvoření a správu facebookového (FB) profilu. Závisí 
na vedení KASPV zda si FB profil založí. V případně dotazů – kontaktujte Radku Mothejzíkovou. 
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Časopis „Pohyb je život“ 
 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  
V tisku je 2. číslo časopisu PjŽ, které vyjde 1. června. 
 

Propagační předměty 
 Propagační komise na základě požadavků z krajů připravila vak (batůžek) na záda (cena 
pro děti na republikové soutěže). Tento batůžek již obdrželi vítězové republikové soutěže ve 
sportovní gymnastice. 
 Upozorňujeme organizátor soutěží na možnost využít šablony „zvacích plakátů“ a 
šablon diplomů. Všechny tyto materiály jsou k dispozici u sekretářů KASPV a jsou k dispozici i 
pro RC a TJ/SK. 
 

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

Nogolová Irena vzorný cvičitel zlatý odznak Karviná 

Hauptová Dana vzorný cvičitel stříbrný odznak Karviná  

Sikorová Lenka vzorný cvičitel bronzový odznak Karviná 

Remešová Anna  vzorný cvičitel stříbrný odznak Pardubice 

Švecová Eva vzorný cvičitel stříbrný odznak Pardubice 

Záruba Jaroslav vzorný cvičitel stříbrný odznak Pardubice 

Žižka Jiří vzorný cvičitel bronzový odznak Pardubice 
Pozn.: Jména vyznamenaných jsou uvedena bez titulů. 
 

Nabídka na ubytování – Doubí 
 ČASPV nabízí svým členům možnost ubytování ve služebních prostorách Sportcentra 
ČASPV Doubí u Třeboně a Sportcentra ČASPV Žinkovy u Nepomuku. 
 Více o volných termínech naleznou zájemci na: 
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2166-nabidka-na-ubytovani-ve-sluzebnich-prostorach-
caspv-doubi.html.  
 
Problematika ochrany osobních údajů - GDPR 
 Vedení ČASPV se GDPR zabývá již řadu měsíců a učinilo desítky kroků, o kterých jste 
pravidelně informováni (založení stránek o GDPR na našem webovém portálu, úprava našeho 
webu, příprava směrnice ČASPV, příprava vzorové směrnice pro KASPV, formuláře apod.).
 Minulý týden byly sekretářům a předsedům KASPV rozeslány dva formuláře 
„Informace o zpracování osobních údajů1“. Jeden z těchto formulářů je určen pro základní 
články, které jsou zároveň součástí České unie sportu a druhý z formulářů je určen pro 
samostatné základní články našeho spolku. 
 Důležité kroky, které je nutné učinit: 

1) rozeslat formuláře na kontaktní osoby (většinou předsedy) základních článků 
(TJ/odbor/SK) 

                                                           
1 Formuláře vycházejí ze vzorového formuláře, který zpracovali odborníci z ČUS/ČOV/ČOS a následně byly 

upraveny pro potřeby našeho spolku. 

http://www.caspv.cz/cz/casopis/
http://www.caspv.cz/cz/e-shop/33-casopis-pohyb-je-zivot.html
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2166-nabidka-na-ubytovani-ve-sluzebnich-prostorach-caspv-doubi.html
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2166-nabidka-na-ubytovani-ve-sluzebnich-prostorach-caspv-doubi.html


                                                                                                                        Sdělení ČASPV – 2018 – 5 
 

4 
 

2) informovat členy o zpracování jejich osobních údajů v rámci základního článku 
3) informovat o nutnosti podepsat formuláře (platí pro nové i stávající členy 
4) formuláře s podpisy je třeba bezpečně uložit v základním článku (tj. v TJ/odboru/SK) a 

to v uzamykatelném stole/skříni/trezoru, nebo naskenované a uložené v chráněném 
úložišti 
Vzorové formuláře tvoří přílohu tohoto Sdělení. 

 
 Sledujte také stránku na našem webu ČASPV v části „O nás“ 
(http://www.caspv.cz/cz/o-nas/gdpr-ochrana-osobnich-udaju/).  Na této stránce jsou 
umístěny mj. odpovědi na nejčastější otázky a výše uvedené formuláře. 
    

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 již 
datovou schránku zřídila. 
 

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 
 Zavedení rejstříku významně posílí statistické informace ze sportovního prostředí. 
Rejstřík bude neveřejný informační systém, do kterého budou mít povinnost zapisovat údaje 
ty sportovní organizace, které žádají o podporu ze státního rozpočtu. 
 V průběhu roku budou informace o tomto rejstříku průběžně zveřejňovány ve Sdělení. 
 

Zpravodaj ČUS 
 V Souborech ke stažení na http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2204-zpravodaj-cus-
duben-2018.html   najdete aktuální vydání Zpravodaje ČUS. 
 Doporučujeme našim členům, aby se s obsahem tohoto zpravodajem seznámili. 
 

Airtrack 
 Od úterý 15.05.2018 je možné si rezervovat AIRTRACK na rok 2019. Přesný postup 
rezervace a podmínky naleznou zájemci na: http://www.caspv.cz/cz/airtrack-kin-ball/.  
 V příloze tohoto Sdělení naleznou zájemci i výpůjční řád. 
 
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. 
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 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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