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Sdělení ČASPV – 2020 – 01                                                                                   Praha 20.01.2020 

 

 
Vážení předsedové a sekretáři KASPV, vážení členové ČASPV 
 

zasíláme pravidelné Sdělení ČASPV 2020 – 01 po jednání VV ČASPV dne 13.01.2020 a dalších 
jednáních. 
 

METODICKÁ OBLAST 
 
Termínová listina centrálních akcí MR 2020 
 VV ČASPV na svém jednání schválil termínovou listinu centrálních akcí na rok 2020.  
http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/terminova-listina-centralnich-akci/ 

Z této listiny upozorňujeme na termín valné hromady ČASPV, která se uskuteční 
25.04.2020 v Praze v budově ČASPV, a na pravidelnou poradu předsedů a zástupců KASPV, 
která je naplánována na 22.11.2020 na stejné místo. 
Aktualizovanou termínovou listinu centrálních akcí ČASPV na rok 2020 naleznou zájemci na 
http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/terminova-listina-centralnich-akci/.  
Od schválení termínové listiny již došlo k několika změnám počínaje posunem termínu 
školení rozhodčích atletiky;  vložením nových akcí, např.: seminář Spiraldynamik 2x, březen, 
DS Brno. 
 
Republikové soutěže 2020 
 V Souborech ke stažení na: http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/vyhlaseni-
republikovych-soutezi/ naleznou zájemci vyhlášení republikových soutěží na rok 2020. 
 Vyhlášení obsahuje rozdělení soutěží do skupin A, B, C, podmínky pro pořádání 
soutěží a vyhlášení jednotlivých soutěží. 
 Připomínáme, že VV ČASPV rozhodl o tom, že v roce 2020 budou na republikových 
soutěžích zrušeny doplňkové soutěže krajů. 
  
Gymnastický festival – Portugalsko 2020 
 V termínu 07. – 10.07.2020 se v portugalském Lisabonu uskuteční mezinárodní 
gymnastický festival. 
 Festival je určen pro sportovce/gymnasty/tanečníky starší 18 let. Více informací 
naleznou zájemci v Souborech ke stažení na: http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2566-
gymnasticky-festival-portugalsko-2020.html.  
 
Zápolení na dálku 
 Podzimní kolo soutěže Zápolení na dálku proběhlo v termínu 18.11. – 01.12.2019, 
jejímž sponzorem se opět stala firma Spokey. Mediálním partnerem se stal internetový 
magazín Kultura 21. 
 Do soutěže se zapojilo 861 soutěžících v kategoriích mladší žactvo až dorost. 
Novinkou v tomto kole bylo vyhodnocování výsledků pomocí Google formuláře. 
 Informace o soutěži naleznou zájemci na http://www.caspv.cz/cz/projekty/zapoleni-
na-dalku/. 
 

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/aktuality/2566-gymnasticky-festival-portugalsko-2020.html
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2566-gymnasticky-festival-portugalsko-2020.html
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Superhráč 
 V období 28.10. – 06.12.2019 proběhlo další kolo soutěže na dálku Superhráč. 
 Do tohoto kola se zapojilo 36 hráčů a hráček z Královehradeckého a Pardubického 
kraje. Všem účastníkům byly poslány účastnické listy a hráčům a hráčkám na stupních vítězů 
budou rozeslány drobné ceny od sponzora soutěže firmy Spokey. 
 Informace o soutěži naleznou zájemci na 
http://www.caspv.cz/cz/projekty/superhrac/. Komise rekreačních sportů vyhlásí jarní kolo 
SUPERHRÁČe, termín bude uveden na webu ČASPV v projektu Superhráč. 
 
Letní slavnosti dospělých ve Sportcentru Doubí u Třeboně: ukončeno přihlašování, cca 180 
zájemců téměř ze všech KASPV. Účastníci budou v průběhu příprav akce postupně 
seznámeni s programem a organizací akce. 
 
Gymnastický kemp v Dobřichovicích 
 O víkendu 10. – 12.01.2020 se v dobřichovickém Jojo Gymu sešlo 50 dívek na již 4. 
ročníku kempu všeobecné gymnastiky, který připravila komise VG ČGF.  

ČASPV byla zastoupena jednou z lektorek a to vedoucí komise VG MR ČASPV 
Gabrielou Machovou. 

Více informací naleznou zájemci na: http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2582-
gymnasticky-kemp-v-dobrichovicich.html. 
 
Festival pohybových skladeb v Trnavě 
 Slovenská gymnastická federace připravuje 24. ročník mezinárodního festivalu 
pohybových skladeb. 
 Festival se uskuteční 07.03.2020 v Trnavě. Uzávěrka přihlášek je již 17.02.2020. 

Více informací naleznou zájemci na: http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2584-festival-
pohybovych-skladeb-v-trnave.html v Souborech ke stažení. 
 
Plavecká soutěž měst 2020 
 Ve středu 29.09.2020 se uskuteční 29.ročník Plavecké soutěže měst. Pro rok 2020 
byla tato soutěž zařazena pod EWoS (Evropský týden sportu). 
 Tuto akci přislíbila podpořit ČUS (finančně) i ČOV (materiálně i mediálně). 
 

EKONOMICKÁ OBLAST 
Směrnice E-03/2004/14-7 
 S účinností od 01.01.2020 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, 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. 
 
 

http://www.caspv.cz/cz/projekty/superhrac/
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2582-gymnasticky-kemp-v-dobrichovicich.html
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Daňové přiznání za rok 2019 
 Žádáme KASPV, aby v termínu do 15.04.2020 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 
Ekonomické oddělení 
 Ke konci ledna 2020 končí na ekonomickém oddělení paní Jaroslava Janečková, 
kterou na poloviční úvazek nahradí pan Pavel Lukáš. 
 V dubnu 2021 zřejmě ukončí pracovní poměr Bronislava Kubíková, proto je již nyní 
třeba začít hledat nového pracovníka na pozici vedoucího tohoto oddělení. 
 

VALNÉ HROMADY 2020 
VH KASPV 
 Do konce ledna 2020 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 2019. Dále je nutné bezodkladně zaslat na sekretariát ČASPV jména delegátů na VH 
ČASPV, vč. adresy a e-mailu, a to nejpozději do 20. 03. 2020. 
 
VH ČASPV 
 Valná hromada ČASPV se uskuteční v sobotu 25. 04. 2020 v SŠKC ČASPV v Praze.  
 
Klíč počtu delegátů na VH ČASPV 
 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. 2019. 

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. 

Pro řádnou VH ČASPV 2020 se vychází ze stavu členské základny k 31. 12. 2019 - pro 
jednotlivé KASPV a přidružené členy se stanovuje tento počet delegátů s hlasem 
rozhodujícím:  

Subjekt 
Počet 
členů 

Počet 
delegátů  

 Praha 3690 5 

Středočeský 3673 5 

Jihočeský 908 1 

Plzeňský 3649 5 

Karlovarský 805 1 

Ústecký 2639 3 
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Liberecký 3206 4 

Královéhradecký 3160 4 

Pardubický 1379 2 

Vysočina 2979 4 

Jihomoravský 3152 4 

Zlínský  1169 1 

Olomoucký 2359 3 

Moravskoslezský 2977 4 

CDO  *)  1 

ČAA  *)  1 

ČSRS  *)  1 

UJ  *)  1 

C e l k e m  50 

      *) přidružený člen 
 
 

Je nutné, aby sekretáři KASPV nejpozději do 20.03.2020 na e-mail 
sekretariat@caspv.cz  zaslali seznam delegátů, včetně adres. 
 

REJSTŘÍK MŠMT 
 Informujeme naše členy, který mají na starosti mj. i zápisy do Rejstříku sportovních 
organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení, o tom, že na webu MŠMT na: 
http://www.msmt.cz/sport-1/zmena-v-zapise-fyzickych-osob-sportovcu-a-treneru-do je ke 
stažení inovovaný Manuál k Rejstříku. 
 S koncem roku 2019 došlo ke změně ve struktuře zapisovaných dat o fyzických 
osobách (sportovcích a trenérech). Zásadní změnou je nutnost u českých státních příslušníků 
vyplnit rodné číslo. 
 Doporučujeme všem, kteří zajišťují zápis dat do tohoto rejstříku, aby si Manuál 
pročetli. 

 
Povinnosti TJ/SK – rejstříky 
 V Souborech ke stažení na: http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2574-povinnosti-tj-sk-
rejstriky.html naleznete prezentaci, kterou vypracovali odborníci z České unie sportu. 
 Prezentace se týká udržování aktuálního stavu ve spolkovém rejstříku u SK/TJ, tedy 
aktuálnost údajů (statutárních orgánů, kontrolních orgánů, dokumentů ve sbírce listin 
apod.). 
 Doporučujeme odpovědným pracovníkům TJ/SK, ale také vedení KASPV, podrobné 
prostudování a následnou realizaci požadovaných úkonů. 

 
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. 

mailto:sekretariat@caspv.cz
http://www.msmt.cz/sport-1/zmena-v-zapise-fyzickych-osob-sportovcu-a-treneru-do
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2574-povinnosti-tj-sk-rejstriky.html
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2574-povinnosti-tj-sk-rejstriky.html
http://www.caspv.cz/cz/o-nas/gdpr-ochrana-osobnich-udaju/
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EVIDENCE ČLENŮ 

Aktualizace členské základny  
 VH ČASPV dne 04.05.2019 uložila odborům SPV v termínu od 01.01.2020 do 
15.03.2020 uhradit členské příspěvky za členy odboru pro rok 2020.  
 Členské příspěvky na rok 2020 byly VH ČASPV stanoveny ve výši 100,- Kč bez rozlišení 
věku. 
 Současně s úhradou členských příspěvků je nutné zasílat průběžně i opravenou 
evidenci členů. 
 Do 31.03.2020 bude evidence členské základny prováděna v současném programu od 
K.Vondruše. 
 
Nová evidence ČASPV 
 Na poradě předsedů v listopadu 2019 byla zástupcům KASPV představena nová 
evidence členské základny. 
 Tato evidence by měla být plně funkční od dubna 2020. Koncem února/začátkem 
března 2020 by se měl pro zájemce uskutečnit seminář k novému programu. 
  

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/.  

Na FB ČASPV naleznete například informace o soutěžích na dálku, upoutávky na 
připravované akce a zajímavosti z činnosti ČASPV od „oddílu po republiku.“ 
 
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 2019.  

Časopis na rok 2020 lze objednat v předplatném na: http://www.caspv.cz/cz/e-
shop/33-casopis-pohyb-je-zivot.html.  
 VV na svém jednání rozhodl o snížení ceny inzerce v časopise o 50% oproti 
současným cenám. Layout časopisu a podmínky fotosoutěže budou zachovány pro rok 2020.  
 
 

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

Bráblíková Eva medaile dr. M.Tyrše zlatý odznak Zlín 

Mlýnková Anežka medaile dr. M.Tyrše zlatý odznak Zlín 

Jurášová Ludmila medaile dr. M.Tyrše  Zlín 

Čechová Eva vzorný cvičitel zlatý odznak Kroměříž 

Gardavská Martina vzorný cvičitel zlatý odznak Kroměříž 

Říkovská Magda vzorný cvičitel zlatý odznak Kroměříž 

Gardavský Zbyněk vzorný cvičitel stříbrný odznak Kroměříž 

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
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Krčmová Leona vzorný cvičitel stříbrný odznak Kroměříž 

Říkovský Vít vzorný cvičitel stříbrný odznak Kroměříž 

Šubíková Marcela vzorný cvičitel bronzový odznak Zlín 

Ret Jaroslav medaile dr. M.Tyrše  Plzeň – jih 

Zahradníková Marie medaile dr. M.Tyrše  Trutnov 

Zahradník Oldřich medaile dr. M.Tyrše  Trutnov 

Řeháková Věra vzorný cvičitel zlatý odznak Náchod 

Servinská Ludmila vzorný cvičitel stříbrný odznak Liberec 

Legierski Bernášková Jana medaile dr. M.Tyrše zlatý odznak Litoměřice 

Kühnová Květoslava medaile dr. M.Tyrše  Litoměřice 

Cabáková Marie medaile dr. M.Tyrše zlatý odznak Ostrava 

Kleinová Eva medaile dr. M.Tyrše zlatý odznak Ostrava 

Němčíková Milada medaile dr. M.Tyrše zlatý odznak Ostrava 

Šindelová Miluška medaile dr. M.Tyrše zlatý odznak Ostrava 
Švestková Kohoutová Jiřina medaile dr. M.Tyrše  Ostrava 

Feberová Anna vzorný cvičitel zlatý odznak Karviná 

Majstrík Milan vzorný cvičitel zlatý odznak Ostrava 

Malčeková Helena vzorný cvičitel zlatý odznak Opavsko 

Mertová Martina vzorný cvičitel zlatý odznak Frýdek - Místek 

Papaková Taťána vzorný cvičitel zlatý odznak Nový Jičín 
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. 
 Na VH ČASPV v dubnu 2020 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 
31.01.2020 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 2019 
 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.  
 
 
 
 

http://www.caspv.cz/cz/o-nas/evidence-clenu/evidence-vyznamenanych/
mailto:moravskoslezky@caspv.cz
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Zápisy z jednání VV KASPV 
 Upozorňujeme sekretáře KASPV, že zápisy z jednání VV KASPV je nutné zasílat pouze 
na e-mail: kaspv@seznam.cz. Současné by měl být dodržován počet jednání VV dle stanov 
příslušné KASPV. 
 Pro snadnější zpracování a archivaci členem VV ČASPV doporučujeme zápisy VV 
KASPV od ledna 2020 začít číslovat od 1. 
 
Sportcentra ČASPV 
 ČASPV nabízí svým členům pobyty ve sportcentrech ČASPV, které zaručují spokojený 
pobyt s pestrým zázemím služeb pro všechny zájemce s možnostmi rozmanitého sportovního 
využití v outdooru i indooru. 
 Podrobnosti o sportcentrech sledujte na stránkách ČASPV: 

 Sportcentrum ČASPV v Doubí u Třeboně – http://doubi.treb.cz/ 
o cena za ubytování pro rok 2020 byla zvýšena o 15Kč/os/noc 

 Sportcentrum ČASPV Žinkovy u Plzně - http://www.sportcentrumzinkovy.cz/ 
o Ceny pro rok 2020 zůstávají stejné jako v roce 2019 

 
Sekretáři/manažeři KASPV již obdrželi kompletní ceníky našich sportcenter pro rok 

2020. 
VV ČASPV na svém jednání odsouhlasil ceník ubytování ve „služebních“ prostorech 

ČASPV. Cena za ubytování ve služebních prostorech zůstává stejná jako v přechozích letech. 
 
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.  
 Další informace o datové schránce naleznou zájemci v příloze Sdělení 2019-03. 
 

Zpravodaj ČUS 
 V Souborech ke stažení na http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2579-zpravodaj-cus-10-
2019.html najdete aktuální vydání Zpravodaje ČUS. 
 Doporučujeme našim členům, aby se s obsahem tohoto zpravodajem seznámili. 
 

Operační systém Windows 7 
 V první polovině ledna 2020 byla oficiálně ukončena podpora pro operační systém 
Windows 7. Z toto důvodu nebude možné stahovat žádné aktualizace.  

Více informací na: https://www.novinky.cz/internet-a-pc/software/clanek/podpora-
windows-7-se-chyli-ke-konci-aktualizace-nabidne-microsoft-za-uplatu-40295883. 
 
 

mailto:kaspv@seznam.cz
http://doubi.treb.cz/
http://www.sportcentrumzinkovy.cz/
https://www.ceskaposta.cz/sluzby/egovernment/datove-schranky/zrizeni-datove-schranky
https://www.ceskaposta.cz/sluzby/egovernment/datove-schranky/zrizeni-datove-schranky
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2579-zpravodaj-cus-10-2019.html
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2579-zpravodaj-cus-10-2019.html
https://www.novinky.cz/internet-a-pc/software/clanek/podpora-windows-7-se-chyli-ke-konci-aktualizace-nabidne-microsoft-za-uplatu-40295883
https://www.novinky.cz/internet-a-pc/software/clanek/podpora-windows-7-se-chyli-ke-konci-aktualizace-nabidne-microsoft-za-uplatu-40295883
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Airtrack 
 V současné době je možné ještě si rezervovat AIRTRACK na rok 2020. Přesný postup 
rezervace a podmínky naleznou zájemci na: http://www.caspv.cz/cz/airtrack-kin-ball/.  

Pro rok 2020 již zbývají poslední volné termíny. 
 
Úrazové pojištění 
 S účinností od 01.02.2019 se změnily 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 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/.  
 
 
Archiv Sdělení ČASPV 
 Na webovém odkazu http://www.caspv.cz/cz/o-nas/dokumenty/sdeleni-caspv/ 
naleznou zájemci archiv Sdělení ČASPV od ledna 2012. 
 
 

Mgr. Miroslav Zítko 
předseda ČASPV 

 Libor Pečenka 
člen VV ČASPV 
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