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Sdělení ČASPV – 2019 – 01                                                                                    Praha 16.01.2019 

 

 
Vážení předsedové a sekretáři KASPV, vážení členové ČASPV 
 

zasíláme pravidelné Sdělení ČASPV 2019 – 01 po jednání VV ČASPV dne 14.01.2019 a dalších 
jednáních. 
 

METODICKÁ OBLAST 
Termínová listina centrálních akcí 2019 
 VV ČASPV na svém zářijovém jednání schválil Termínovou listinu centrálních akcí 
ČASPV na rok 2019. Tuto listinu naleznou zájemci na http://www.caspv.cz/cz/kalendar-
akci/terminova-listina-centralnich-akci/. 
 
První akce Metodické rady ČASPV v novém roce 
Komise RS uskutečnila první týden v lednu v Krkonoších akreditované školení „Základy 
školního lyžování“ (vyškoleno 16 osob) a tradiční seminář sjezdového lyžování.     
 
Republikové soutěže 2019 
 V Souborech ke stažení na webových stránkách http://www.caspv.cz/cz/kalendar-
akci/vyhlaseni-republikovych-soutezi/ naleznete vyhlášení republikových soutěží na rok 
2019. 
 Vyhlášení obsahuje rozdělení soutěží do skupin A, B, C, podmínky pro pořádání 
soutěží a vyhlášení jednotlivých soutěží. Soupisky budou na webu doplněny v únoru. 
 
Letní slavnosti žactva a mládeže 

Na termín 31.05. – 02.06.2019 jsou do Sportcentra Doubí u Třeboně naplánovány 
další Letní slavnosti žactva a mládeže. 

Pro další přípravu realizace této akce je nutné, aby sekretáři KAPV do 15.03.2019 
zaslali závazné přihlášky na tuto akci. 
 
Zápolení na dálku 2018 – podzimní kolo 
 Podzimní kolo soutěže Zápolení na dálku proběhlo v termínu 19.11. – 2.12.2018, 
jejímž sponzorem se opět stala firma Spokey. Součástí byla i doprovodná facebooková 
soutěž. 
 Novinkou v tomto kole bylo rozšíření o kategorie dorostenci a dorostenky. Další 
novinkou bylo otevření soutěže i pro nečleny ČASPV. Do podzimního kola se zapojilo celkem 
1 517 soutěžících (šlo o přibližně stejný počet soutěžících jako v jarním kole). Vítězové 
jednotlivých kategorií obdrželi diplom a věcné ceny od sponzora soutěže. 
 Na jaro 2019 je plánováno další pokračování této úspěšné soutěže. Sledujte 
http://www.caspv.cz/cz/zapoleni-na-dalku/.  
 
Komise rekreačních sportů MR ČASPV připravuje pro rok 2019 soutěž herní dovednosti na 
dálku: SUPER HRÁČ (disciplíny soutěže z 5 sportů: volejbal, basketbal, kopaná, florbal, ringo). 
Organizační uskutečnění soutěže bude obdobné, jako u „Zápolení na dálku“. 

http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/terminova-listina-centralnich-akci/
http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/terminova-listina-centralnich-akci/
http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/vyhlaseni-republikovych-soutezi/
http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/vyhlaseni-republikovych-soutezi/
http://www.caspv.cz/cz/zapoleni-na-dalku/
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Mezinárodní festivaly pohybových skladeb 
 V sobotu 16.03.2019 se v Trnavě uskuteční festival pohybových skladeb. Více 
informací naleznou zájemci na: http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2361-mezinarodni-
festivaly-ps.html v souborech ke stažení (propozice, přihláška). 
 V termínu 28.06. – 03.07.2020 se v italském Riccione uskuteční Festival del Sole. 
Tento festival je největší mezinárodní událostí „Gymnastiky pro všechny“ ve Středomoří. Více 
informací se zájemci dozví na webových stránkách: 

 http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2361-mezinarodni-festivaly-ps.html 

 http://www.festivaldelsole.it/en 

 http://www.festivaldelsole.it/en/festival 

MOVE WEEK 2019 
 Další ročník Move Week se uskuteční v termínu 26.05. – 01.06.2019.  
Žádáme KASPV o informaci, zda se do tohoto projektu v roce 2019 zapojí. Sekretáři KASPV 
zašlou na adresu zitko@caspv.cz do 30. 3. 2019 informaci ve struktuře: 

- název akce/termín akce/místo konání/kontaktní osoba 
 

EKONOMICKÁ OBLAST 
Směrnice E-03/2004/14-7 
 S účinností od 01.01.2019 došlo vyhláškou ke zvýšení stravného a ke změně základní 
náhrady za používání silničních motorových vozidel. 
 Na základě této skutečnosti VV ČASPV schválil novou přílohu č. 3 Směrnice o 
cestovních náhradách, která tvoří přílohu tohoto Sdělení. 
 
Slevy na jízdném 
Připomínáme vládou ČR odsouhlasení slevy na jízdném pro osoby pod 26 let a nad 65 let 
v prostředcích hromadné dopravy (vlak, bus). 
 
Granty MŠMT 2019 
 Ministerstvo mládeže, školství a tělovýchovy do současné doby nevypsalo žádný 
grant pro střešní organizace, do kterého by ČASPV mohla podat žádost. 
 
Daňové přiznání za rok 2018 
 Žádáme KASPV, aby v termínu do 15.04.2019 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. 
 

PERSONALISTIKA ČASPV 
Sekretariát ČASPV 
 Koncem roku 2018 ukončila na EO pracovní poměr Markéta Ballková. Na tuto 
pracovní pozici (zkrácený pracovní úvazek) byla přijata Jaroslava Janečková. 
 Na konci února 2019 odchází do důchodu asistentka generální sekretáře Hanka 
Ježková. V současné době probíhá výběrové řízení na tuto pozici. 
 

http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2361-mezinarodni-festivaly-ps.html
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2361-mezinarodni-festivaly-ps.html
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2361-mezinarodni-festivaly-ps.html
http://www.festivaldelsole.it/en
http://www.festivaldelsole.it/en/festival
mailto:zitko@caspv.cz
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Metodická rada ČASPV 
 Na lednovém semináři MR ČASPV jmenuje předseda MR VV ČASPV za zesnulou 
Simonu Skoumalovou novou vedoucí komise PDRD Mgr. Jarmilu Stránskou. Ta bude 
kooptovat do komise PDRD ing. Dagmar Kolandovou. 
  
 

VALNÉ HROMADY 2019 
VH KASPV 
 Do konce ledna 2019 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 2018. Dále je nutné bezodkladně zaslat na sekretariát ČASPV jména delegátů na VH 
ČASPV, vč. adresy a e-mailu, a to nejpozději do 30. 03. 2019. 
 
VH ČASPV 
 Valná hromada ČASPV se uskuteční v sobotu 04. 05. 2019 v SŠKC ČASPV v Praze.  
 
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. 2018. 

Např. Plzeňská KASPV 3 692 členů – výpočet 3 692 : 800 = 4,6. Tedy 4 delegáti (4 * 
800 = 3 200), za zbývajících 492 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 3 567 4 

Středočeský 3 603 5 

Jihočeský 983 1 

Plzeňský 3 692 5 

Karlovarský 742 1 

Ústecký 2 722 3 

Liberecký 2 852 4 

Královehradecký 3 235 4 

Pardubický 1 249 2 

Vysočina 3 061 4 

Jihomoravský 3 413 5 

Zlínský 1 135 1 

Olomoucký 2 363 3 

Moravskoslezský 3 041 4 

Celkem 35 658 45 
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Je nutné, aby sekretáři KASPV nejpozději do 30.03.2019 na e-mail 
sekretariat@caspv.cz  zaslali seznam delegátů, včetně adres. 
 

 
WG 2019 
 Na webových stránkách http://www.caspv.cz/cz/slet-2018-wg-2019/wg-2019-
skladba-dospelych/ a v Souborech ke stažení jsou zveřejněny veškeré informace týkající se 
WE 2019. 
 V pondělí 07.01.2019 proběhla uzávěrka přihlášek fyzických osob do Dorbirnu na WG 
2019. 
 

REJSTŘÍK MŠMT 
Rejstřík sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení (dále jen 

Rejstřík MŠMT) je snahou o přehlednější evidenci sportovního prostředí.  
K 10. 10. 2018 byla spuštěna funkcionalita pro zápis fyzických osob (sportovců a 

trenérů). Tato fáze umožňuje hromadný zápis sdružených fyzických osob (sportovců a 
trenérů) pomocí importu souborů ve formátu CSV. 

Sekretariát ČASPV již zaregistroval do Rejstříku MŠMT náš spolek, všechny KASPV a 
většinu základních článků, které mají své IČ. 
 
Důležité informace pro naše základní články, které mají své IČ: 

1. Pro žádosti v programu MŠMT „Můj klub“ bude pro další období nutné mít v Rejstříku 
MŠMT vše v pořádku (vyplněny požadované údaje u všech fyzických členů a dbát na 
jejich pravidelnou aktualizaci) 

2. Na http://www.msmt.cz/sport-1/sport je podrobný manuál 
3. Je doporučeno, aby si „základní články s IČ“ požádaly MŠMT o přístupová hesla, viz 

https://rejstriksportu.msmt.cz/User/Zapis  a pak postupovaly podle pokynů 
4. Následně obdrží přístupová hesla a mohou si u svého TJ/SK zapisovat své členy 
5. Členové ČASPV mají kód 43 (slovy čtyřicet tři) 
6. Kvalifikovaní instruktoři (cvičitelé) se v rámci Rejstříku MŠMT mohou zahrnout do 

kategorie „trenér“ 

 
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ – GDPR 
Dokumentace GDPR 
 Na http://www.caspv.cz/cz/o-nas/gdpr-ochrana-osobnich-udaju/  v Souborech ke 
stažení jsou zveřejněny různé dokumenty týkající se GDPR. 
 Zájemci zde naleznou mj. i dokumenty týkající se nejčastěji kladených otázek 
týkajících se GDPR. 
 Doporučujeme našim členům věnovat pozornost těmto dokumentům a prostudovat 
je. 
 

EVIDENCE ČLENŮ 

Aktualizace členské základny  
 VH ČASPV dne 28.04.2018 uložila odborům SPV v termínu od 01.01.2019 do 
15.03.2019 uhradit členské příspěvky za členy odboru pro rok 2019.  

mailto:sekretariat@caspv.cz
http://www.caspv.cz/cz/slet-2018-wg-2019/wg-2019-skladba-dospelych/
http://www.caspv.cz/cz/slet-2018-wg-2019/wg-2019-skladba-dospelych/
http://www.msmt.cz/sport-1/sport
https://rejstriksportu.msmt.cz/User/Zapis
http://www.caspv.cz/cz/o-nas/gdpr-ochrana-osobnich-udaju/
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 Členské příspěvky na rok 2019 byly VH ČASPV stanoveny ve výši: 

 dospělí členové (ročník 2000 a starší) – 100,- Kč 

 děti a mládež (ročník 2001 a mladší) – 50,- Kč 
 Současně s úhradou členských příspěvků je nutné zasílat průběžně i opravenou 
evidenci členů. 
 

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/. 
  
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 2018. Časopis na rok 2019 
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: 

Pecka Jiří medaile dr. M. Tyrše  Příbram  

Dostálová Ludmila vzorný cvičitel zlatý odznak Nymburk 

Klímová Iva vzorný cvičitel stříbrný odznak Třebíč 

Odehnalová Andrea vzorný cvičitel stříbrný odznak Třebíč 

Křížová Jana vzorný cvičitel bronzový odznak Třebíč 

Holešová Alenka medaile dr. M. Tyrše  Karviná 
Pozn.: Jména vyznamenaných jsou uvedena bez titulů. 

 
 Na VH ČASPV v květnu 2019 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 
31.01.2019 zaslat návrhy Hance Těhanové (e-mail: moravskoslezsky@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. 
 
Trenérka – cvičitelka roku 2018 
 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) 
 Abychom zabránili nejasnostem a nepříjemným zmatkům v nominacích, naleznete 
v příloze tohoto Sdělení podklad pro nominace. 
 Podrobné informace již byly rozeslány sekretářům KASPV. Upozorňujeme na 
domluvený systém, tj. že cvičitelky ČASPV musí být nominovány přes KASPV a schváleny VV 
ČASPV.  

https://www.facebook.com/CeskaAsociaceSportProVsechny/
http://www.caspv.cz/cz/casopis/
http://www.caspv.cz/cz/e-shop/33-casopis-pohyb-je-zivot.html
http://www.caspv.cz/cz/e-shop/33-casopis-pohyb-je-zivot.html
mailto:moravskoslezky@caspv.cz
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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.  
 

 
Zápisy z jednání VV KASPV 
 Upozorňujeme sekretáře KASPV, že zápisy z jednání VV KASPV je nutné zasílat pouze 
na e-mail: kaspv@seznam.cz.  
 Pro snadnější zpracování a archivaci členem VV ČASPV doporučujeme zápisy VV 
KASPV od ledna 2019 začít číslovat od 1. 
 
 
Zpravodaj ČUS 
 V Souborech ke stažení na http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2363-zpravodaj-
cus.html najdete aktuální vydání Zpravodaje ČUS. 
 Doporučujeme našim členům, aby se s obsahem tohoto zpravodajem seznámili. 
 

Airtrack 
 V současné době je možné ještě si rezervovat AIRTRACK na rok 2019. Přesný postup 
rezervace a podmínky naleznou zájemci na: http://www.caspv.cz/cz/airtrack-kin-ball/.  
  
  
Úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti trenérů 
 Smlouva o úrazovém pojištění sportovního prostředí, kterou podepsali zástupci ČOV 
s Pojišťovnou Kooperativa, a.s. bude ukončena 31. 1. 2019.  V současné době probíhá 
výběrové řízení na nového poskytovatele. Smlouva s novým poskytovatelem produktu by 
měla navazovat od 1. 2. 2019. Nemělo by se stát, že členové ČASPV a dalších sportovních 
organizací budou bez skupinového úrazového pojištění. O výsledku vás budeme informovat. 
  
 

Smlouvy s INTERGRAMem a OSA 
 Obě dvě smlouvy jsou rovněž zveřejněny na webových stránkách ČOV. Vedení ČOV 
jedná s OSA a INTERGRAMem o prolongaci smlouvy. Do jednání je zapojeno i MŠMT, které 
poskytuje finanční prostředky Českému olympijskému výboru na úhradu těchto smluv. 
 
 

Mgr. Miroslav Zítko 
předseda ČASPV 

 Libor Pečenka 
člen VV ČASPV 

 

https://www.ceskaposta.cz/sluzby/egovernment/datove-schranky/zrizeni-datove-schranky
https://www.ceskaposta.cz/sluzby/egovernment/datove-schranky/zrizeni-datove-schranky
mailto:kaspv@seznam.cz
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2363-zpravodaj-cus.html
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2363-zpravodaj-cus.html
http://www.caspv.cz/cz/airtrack-kin-ball/

