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Sdělení ČASPV – 2019 – 03                                                                                   Praha 21.03.2019 

 

 
Vážení předsedové a sekretáři KASPV, vážení členové ČASPV 
 

zasíláme pravidelné Sdělení ČASPV 2019 – 03 po jednání VV ČASPV dne 18.03.2019 a dalších 
jednáních. 
 

METODICKÁ OBLAST 
Termínová listina centrálních akcí 2019 
 Termínovou listinu centrálních akcí ČASPV na rok 2019 naleznou zájemci na 
http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/terminova-listina-centralnich-akci/. 
 
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. 
 
Republikové soutěže – příspěvek na dopravu 
 VV ČASPV na svém jednání rozhodl, že i v roce 2019 bude krajským výpravám (členům 
ČASPV) poskytnut příspěvek na dopravu na republikové soutěže dětí a mládeže a přehlídku 
pohybových skladeb. 
 Postup bude shodný jako v minulých letech. KASPV si vybere 3 z 5 republikových akcí 
(soutěží - sportovní gymnastika, atletika, SMP – Medvědí stezka, florbal a přehlídka 
pohybových skladeb) a u těchto republikových akcí jim bude doprava proplacena ze strany 
ČASPV.  
 Podmínkou proplacení je, že objednavatelem dopravy bude ČASPV a faktura za 
dopravu bude rovněž vystavena na ČASPV. V případě nejasností kontaktujte vedoucí EO 
ČASPV paní Kubíkovou. 
 
Závodní sestavy sportovní gymnastiky 
 V Souborech ke stažení a: http://www.caspv.cz/cz/cinnosti-komise-metodicke-
rady/komise-vseobecne-gymnastiky/dokumenty-komise/ naleznou zájemci aktualizované 
Závodní sestavy ženských složek a aktualizovaný dokument týkající se bonifikovaných prvků. 
 Doporučujeme všem, kteří se sportovní gymnastikou zabývají, aby se s těmito 
dokumenty podrobně seznámili. 
 
Zápolení na dálku 2019 – jarní kolo 
 Jarní kolo soutěže Zápolení na dálku proběhne v termínu 11.03 – 24.03.2019. 
Sponzorem se opět stala firma Spokey. Soutěž je otevřena i pro zájemce bez předchozí 
registrace v ČASPV (účastnický poplatek 50,- Kč, členové ČASPV zdarma). 
 Formuláře s výsledky je nutné odeslat ke zpracování nejpozději do 31.03.2019. 
 
 

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/cinnosti-komise-metodicke-rady/komise-vseobecne-gymnastiky/dokumenty-komise/
http://www.caspv.cz/cz/cinnosti-komise-metodicke-rady/komise-vseobecne-gymnastiky/dokumenty-komise/
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55+, do sedel 
 Komise seniorů MR ČASPV vyhlásila soutěž na dálku pro soutěživé seniory, kteří rádi 
jezdí na rotopedu. 
 Soutěž  byla zahájena 01.02.2019 a bude ukončena 24.04.2019. Přihlásit do soutěže 
je možné kdykoliv v průběhu konání soutěže na e-mailu: mothejzikova@caspv.cz nebo na 
telefonu 777 031 450.  
 Poté už jen stačí do 24.03.2019 a 24.04.2019 nahlásit na přihlašovací e-mail nebo 
telefon počet ujetých kilometrů. Výsledky budou průběžně zveřejňovány na webu ČASPV. 
 Sponzorem soutěže je CBS nakladatelství. 
 
SUPER HRÁČ 
 Komise rekreačních sportů MR ČASPV připravuje soutěž herní dovednosti na dálku: 
SUPER HRÁČ (disciplíny soutěže z 5 sportů: volejbal, basketbal, kopaná, florbal, ringo).  
Organizace, přihlašování do soutěže bude probíhat tak, že vedoucí přihlásí své cvičence - 
oddíl elektronicky na adresu superhrac@caspv.cz  (určeno pro kategorie: mladší žáci/žákyně 
II. – dorostenci/dorostenky). Současně s přihláškou obdrží zájemci registrační formulář s 
nezbytnými údaji pro zapsání výkonů svých cvičenců (pro potřeby zpracování výsledkové 
listiny) a poté jim v průběhu určeného časového období (cca 14 – 21 dní) změří výkony 
v jednotlivých disciplínách, které pošlou ke zpracování na adresu superhrac@caspv.cz . 
Informace k přihlašování do soutěže a dokumenty ke stažení budou umístěny včas na webu 
www.caspv.cz .  
 Podrobný manuál k soutěži vyšel 1. 3. 2019 v prvním čísle časopisu Pohyb je život: 
http://www.caspv.cz/cz/casopis/ . Komise rekreačních sportů předpokládá  přihlašování - 
registraci do konce dubna a zahájení 1. kola k 1. 5. 2019. První kolo je připravováno pouze 
pro členy ČASPV. 
 
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 – pokud akci plánují 

 NEBO pošlou informaci „v roce 2019 neplánujeme akci pod projektem MOVE 
Week“ 

 
Přehlídka pohybových skladeb 
 Komise HPF MR ČASPV ve spolupráci s městem Litoměřice pořádá „Republikovou 
přehlídku pohybových skladeb“. Tato přehlídka bude součástí oslav 800. letého výročí 
královského města Litoměřice a proběhne pod záštitou starosty Mgr. Ladislava Chlupáče. 
 Podrobnější informace jsou zveřejněny na: http://www.caspv.cz/cz/kalendar-
akci/1608-republikova-prehlidka-pohybovych-skladeb.html.  
 Uzávěrka pro zasílání přihlášek a účastnických poplatků je 13.05.2019. 
 
Choreo-challenge 2019 
 Pro rok 2019 Komise žactva a mládeže připravuje již druhé kolo soutěže pro mladé 
choreografy. 

mailto:mothejzikova@caspv.cz
mailto:superhrac@caspv.cz
mailto:superhrac@caspv.cz
http://www.caspv.cz/
http://www.caspv.cz/cz/casopis/
mailto:zitko@caspv.cz
http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/1608-republikova-prehlidka-pohybovych-skladeb.html
http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/1608-republikova-prehlidka-pohybovych-skladeb.html
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 Pro letošní rok došlo i k drobným změnám v propozicích – 1 soutěžní skladba, soutěž 
otevřena i pro nečleny ČASPV a užití pomůcek při prezentaci skladby. 
 Uzávěrka soutěže bude 01.11.2019. Více informací na e-mailu: 
mothejzikova@caspv.cz.  
 
Mami, tati – HOP 
 Komise žactva a mládeže připravilo rodinnou výzvu nejen pro členy ČASPV. Jde o 
rodinnou výzvu ve skákání přes švihadlo, kdy budou soutěžit 3 členné týmy s minimálně 2 
generacemi. Sponzorem výzvy je firma SPOKEY (www.spokey.eu/cs/)  
 Soutěž bude vyhlášena 08.04.2019 a bude probíhat v průběhu Move Weeku 
v termínu 27.05. – 02.06.2019. 
 
Festival pohybových skladeb v Trnavě 
 V sobotu 16.03.2019 se ve slovenské Trnavě uskutečnil 23. ročník mezinárodního 
festivalu pohybových skladeb, který pořádala Slovenská gymnastická federace. 
 Festivalu se zúčastnilo 50 skupin ze 4 zemí (Maďarsko, Litva, ČR a Slovensko). Českou 
republiku a ČASPV reprezentovala skupina 19 cvičenek a cvičenců v choreografii s názvem 
„Hvězdný rej“, autorky Aleny Přehnilové. Tato choreografie obdržela od poroty zlatou 
medaili, pohár a diplom. 

 
EKONOMICKÁ OBLAST 
Slevy na jízdném 
 Připomínáme, že vláda ČR odsouhlasila slevy na jízdném pro osoby pod 26 let a nad 
65 let v prostředcích hromadné dopravy (vlak, bus). Doporučujeme těmto osobám využívat 
tyto slevy. 
 
Granty MŠMT 2019 
 MŠMT v roce 2019 vyhlásilo několik dotačních programů. Mezi těmito programy je i 
dotační program – Výzva - „Organizace sportu – POHYB A ZDRAVÍ“.  
 ČASPV do tohoto dotačního programu podalo projekt pod názvem „Pohybem ke 
zdraví a kondici“. Projekt je rozdělen do 7 částí, které mj. zahrnují VPA, republikové soutěže, 
školení a vzdělávání, seniory apod. 
 
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. 
 

VALNÉ HROMADY 2019 
VH KASPV 
 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 

mailto:mothejzikova@caspv.cz
http://www.spokey.eu/cs/
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 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. 

VV ČASPV doporučuje, aby mezi delegáty KASPV byl její předseda. 
 V případě, že mezi delegáty KASPV nebude její sekretář, bude pozván jako host. 
 

Kraj Počet delegátů 

Praha 4 

Středočeský 5 

Jihočeský 1 

Plzeňský 5 

Karlovarský 1 

Ústecký 3 

Liberecký 4 

Královehradecký 4 

Pardubický 2 

Vysočina 4 

Jihomoravský 5 

Zlínský 1 

Olomoucký 3 

Moravskoslezský 4 

Celkem 45 

 
Je nutné, aby sekretáři KASPV nejpozději do 30.03.2019 na e-mail 

sekretariat@caspv.cz  zaslali seznam delegátů, včetně adres. Dalšími 5 delegáty s hlasem 
rozhodujícím budou zástupci „přidružených členů“ (UJ, CDO, ČSTS, ČSRS, ČAPR) 

 
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 
WG 2019. 
 Koncem ledna 2019 a začátkem března 2019 proběhla jednání organizačního výboru  
WG 2019, kterého se za ČASPV zúčastnil předseda M.Zítko. Z projednávaných témat 
vybíráme: 

 skladba ČASPV bude ubytována ve škole ve Feldkirchu (včetně hromadné skladby 
ČOS a OV WG ČGF) 

 doprava bude zajištěna z Prahy do Dorbirnu a zpět 

 prostřednictvím ČGF byla organizátorům zaslána oficiální hudba skladby ČASPV a 
její popis v angličtině 

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/


                                                                                                                        Sdělení ČASPV – 2019 – 03 
 

5 
 

 natočeno video (prodloužení skladby ze Sletu), které bylo rozesláno vedoucím 
skupin a umístěno na web ČASPV: http://www.caspv.cz/cz/wg-2019/  

 secvičné skladby ČASPV je naplánováno na duben 2019 a červen 2019 do Doubí u 
Třeboně 

 

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“ 
 
 Počátkem března 2019 byl sekretářům KASPV zaslán podrobný návod na uložení 
členů do rejstříku MŠMT. 

 
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. 
 
Novinky GDPR 
 Mezi vedením ČUS a Úřadem na ochranu osobních údajů proběhlo jednání týkající se 
ochrany osobních údajů. 
 Bližší informace z tohoto jednání a další aktuality, včetně dalších odkazů naleznou 
zájemci na: http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2398-novinky-gdpr.html.  

 
 

http://www.caspv.cz/cz/wg-2019/
http://www.msmt.cz/sport-1/sport
https://rejstriksportu.msmt.cz/User/Zapis
http://www.caspv.cz/cz/o-nas/gdpr-ochrana-osobnich-udaju/
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2398-novinky-gdpr.html
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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 – březen 2019. 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: 

Ludvíková Jarmila medaile dr. M. Tyrše  Trutnov 

Hlávková Květuše vzorný cvičitel bronzový odznak Hradec Králové 

Fraisová Zdeňka vzorný cvičitel stříbrný odznak Ostrava 

Kynčlová Zdeňka vzorný cvičitel stříbrný odznak Ostrava 

Mokrá Zdena vzorný cvičitel zlatý odznak Nymburk 
Pozn.: Jména vyznamenaných jsou uvedena bez titulů. 

 
 Upozorňujeme, že návrhy na vyznamenání členů je možné podávat v průběhu celého 
roku. Na http://www.caspv.cz/cz/o-nas/evidence-clenu/evidence-vyznamenanych/ je možné 
najít přehled vyznamenaných. 
 
Převzetí záštity 
 VV na svém jednání 18.03.2019 schválil Směrnici ČASPV č. O – 08/2019 Převzetí 
záštity.  Tuto směrnici naleznete v příloze tohoto Sdělení. 
 Směrnice stanovuje pravidla a zásady, podle kterých se řídí převzetí záštity ČASPV či 
převzetí záštity předsedy ČASPV na akcích ČASPV, KASPV, RCSPV, Odborů SPV či akcích 
přidružených subjektů. 
 Směrnice vstoupila v platnost od 19.03.2019 
  
Nabídka ubytování ve Sportcentru ČASPV v Doubí 
 ČASPV je vlastníkem několika sportovních zařízení. Nejatraktivnější lokalitou je 
Sportcentrum ČASPV v Doubí u Třeboně. 
 Vedení ČASPV nabízí aktuálně několik volných termínů v „Okálu“ a ve dvou 
„lektornách“. 
 Zájemci o pobyt mohou kontaktovat B. Kubíkovou (e-mail: kubikova@caspv.cz).  
 
Datová schránka 
 Na poradě sekretářů KASPV byli sekretáři krajů seznámeni s možnostmi datové 
schránky, která umožňuje velmi jednoduchou, rychlou a bezplatnou komunikaci se všemi 

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/o-nas/evidence-clenu/evidence-vyznamenanych/
mailto:kubikova@caspv.cz


                                                                                                                        Sdělení ČASPV – 2019 – 03 
 

7 
 

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.  
 Další informace o datové schránce naleznou zájemci v příloze tohoto Sdělení. 
 
 
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. 
 
Užívání státních symbolů 
 ČASPV obdrželo dopis MŠMT týkající se užívání státních symbolů při sportovních 
událostech. 
 Více informací je zveřejněno na: http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2387-uzivani-
statnich-symbolu.html. 
 Doporučujeme organizátorům sportovních soutěží, aby se s tímto materiálem 
seznámili. 
 
Zpravodaj ČUS 
 V Souborech ke stažení na http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2395-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/.  
 Volné termíny airtracku pro Moravu: 16. – 30.06.2019, 01. – 15.08.2019 a 1. – 
31.12.2019. Volné termíny pro Čechy: 1. – 31.10.2019 a 1. – 31.12.2019. 
 Rezervace airtracku na rok 2020 budou spuštěny ve středu  15.05.2019 ve 12 hod. Na 
dřívější rezervace nebude brán zřetel. 
 
Zvýhodněná nabídka pro členy ČASPV  
 V příloze tohoto Sdělení najdete tabulku s vybranými produkty firmy SPOKEY za 
zvýhodněné ceny. 
 Objednávat je možné prostřednictvím e-mailu: mothejzikova@caspv.cz. Akce platí do 
31.03.2019. 
 
Úrazové pojištění 
 S účinností od 01.02.2019 se mění podmínky Úrazového pojištění členů sportovních 
spolků, které je sjednáno prostřednictvím ČOV a platí pro celé sportovní prostředí. 
Pojišťovna Kooperativa, která úrazové pojištění zajišťovala, ukončila s ČOV ke dni 31.01.2019 
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spolupráci. Veškeré vzniklé nároky na pojistná plnění (úrazy) do 31.01.2019 zůstávají stále 
v gesci této pojišťovny až do vyřešení. 
 Veškeré vzniklé nároky (úrazy) na pojistná plnění od 01.02.2019 bude řešit Pojišťovna 
VZP. Podrobnější informace o pojištění naleznou zájemci na www.olympic.cz/pojisteni.  
 Informační leták k úrazovému pojištění sjednanému u Pojišťovny VZP a formulář 
„Oznámení o škodné události“ naleznou zájemci  Souborech ke stažení na 
http://www.caspv.cz/cz/o-nas/dokumenty/smlouvy/urazove-pojisteni/.  
 
 

Se smutkem v srdci informujeme, že dne 11.03.2019 zemřel ve věku 80 let dlouholetý člen 
výkonného výboru České asociace Sport pro všechny, dlouholetý předseda Karlovarské 
KASPV a hlavně bezva člověk Václav Krůta. 

Vašku - budeš nám moc chybět 

ČEST JEHO PAMÁTCE 

 
Mgr. Miroslav Zítko 
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 Libor Pečenka 
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