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Sdělení ČASPV – 2020 – 03                                                                                   Praha 17.03.2020 

 

 
Vážení předsedové a sekretáři KASPV, vážení členové ČASPV 
 

zasíláme pravidelné Sdělení ČASPV 2020 – 03 po jednání VV ČASPV dne 17.03.2020 (Skype 
konference) a dalších jednáních. 
 

 
Zrušení akcí MR VV ČASPV 

 
Vzhledem k Usnesení vlády ČR ze dne 15. 3. 2020 (č. 215) o přijetí krizového opatření 

v souvislosti s koronavirem SARS-CoV-2 a v návaznosti na všechna další opatření 
Bezpečností rady státu a vlády ČR, která směřují k omezení šíření koronaviru v České 
republice, rozhodl výkonný výbor České asociace Sport pro všechny takto: 

1. Všechny akce Metodické rady VV ČASPV (školení, semináře, republikové soutěže, 
přehlídka pohybových skladeb, pobytové akce), které byly naplánovány na období 
od 16. 3. do 30. 6. 2020 se ruší. 

2. Výjimka je prozatím pro Letní slavnosti ČASPV, které se budou nadále připravovat. 
Rozhodnutí o konání či nekonání této akce bude předmětem jednání květnového VV 
ČASPV. Do 24. 5. 2020 bude rozhodnuto. 

3. Všechny účastnické poplatky za zrušené akce budou přihlášeným osobám vráceny 
v nejbližší době. 

4. Valná hromada ČASPV, která se měla konat 25. 4. 2020 v Praze, se přesouvá na 
pozdější termín. 

5. MOVE Week 2020 – veřejně přístupné akce pod projektem MOVE Week, které jsou 
naplánovány na konec května a začátek června 2020 budou v případě realizace 
podpořeny částkou 5.000Kč/uskutečněná akce. VV ČASPV dává ke zvážení 
organizátorům akce, zda VPA akci připravovat a zrealizovat. 

6. Sportovní hry seniorů – VV ČASPV doporučuje organizátorům, kteří plánují akce pro 
seniory v květnu a červnu, aby zvážili přesun těchto akcí na pozdější (podzimní) 
termíny a o svém rozhodnutí informovali generálního sekretáře ČASPV. 

 

 

METODICKÁ OBLAST 
Soutěže na dálku 
 Vyhlášené soutěže na dálku „Zápolení na dálku“ a „Superhráč“ se uskuteční 
v průběhu 2. čtvrtletí 2020, pokud se situace s koronavirem již uklidní. 
 Přihlašování na tyto oblíbené soutěže je i nadále možné. Obě soutěže budou 
uzavřeny 14.06.2020. 

Více podrobností naleznou zájemci na: http://www.caspv.cz/cz/projekty/. 
 
Golden Age 2020 
 Organizátoři akce z Řecka rozhodnou o konání či nekonání akce rozhodnou do 
30.06.2020 a to v závislosti na vývoji situace v Evropě. 
 

http://www.caspv.cz/cz/projekty/
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EKONOMICKÁ OBLAST 
Daňové přiznání za rok 2019 
 Žádáme KASPV, aby po odevzdání 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. 
 

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. 
 

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. I v roce 2020 budou vybrané členské příspěvky rozděleny v následujícím poměru: 

20% (20 Kč ČASPV) – 30% (30 Kč KASPV) – 30 % (30 Kč RCSPV) – 20 % (20 Kč odbor) 
 Do 31.03.2020 bude evidence členské základny prováděna v současném programu od 
K. Vondruše. 
 
 

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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Nová evidence ČASPV 
 Na poradě předsedů v listopadu 2019 byla zástupcům KASPV představena nová 
evidence členské základny. 
 S ohledem na tuto skutečnost proběhlo v Praze a Brně úvodní seznámení (zaškolení) 
zástupců KASPV k této nové evidenci. 
 V průběhu března a dubna 2020 budou provedeny ještě drobné úpravy a do evidence 
budou nahrána aktuální data k 31. 3. 2020. 
Žádáme odpovědné osoby KASPV (sekretáře/manažery KASPV či určené osoby VV KASPV), 
aby do konce března 2020 založily uživatelské účty pro všechna své RCSPV. Pokud má 
některý kraj (KASPV) problém se založením uživatelských účtů – pak kontaktujte generálního 
sekretáře ČASPV, který se pokusí pomoci. 
Dále je třeba, aby každá KASPV zaslala na adresu zitko@caspv.cz  kontaktní osoby za KASPV a 
všechny RCSPV. Tyto osoby by měly být v budoucnu „pomocníkem“ pro nižší články. 
  

PROPAGACE 
 

HUSKY 
Koncem ledna byla navázána spolupráce s firmou HUSKY – výrobcem a dodavatelem 

outdoorového vybavení a oblečení.  
Na úvodní schůzce byla domluvena propagační akce a rozsah vzájemného plnění. 

Akce je založena na vypsání výrazných slev 30 – 40 % pro naše členy a jejich rodinné 
příslušníky a přátele. Ti získají unikátní kód, na jehož základě budou moci uplatnit slevu na 
objednané zboží. V případě hromadné objednávky od odboru SPV / RCSPV / KASPV obdrží 
slevu ve výši 40% na objednané zboží. 

Při individuálních objednávkách je stanovena sleva ve výši 30%. Tato informace bude 
zveřejněna také v časopisu Pohyb je život, který vychází 1. března. Termín akce: březen 2020 

Slevy lze využít i e-shopu. 
Vzhledem k současnému uzavření prodejen, jednáme s vedením Husky o možnosti 

prodloužení termínu slevové akce. Sledujte náš web, kam umístíme informace. 

 
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. Podmínky fotosoutěže budou zachovány pro rok 2020.  
 

 

mailto:zitko@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
http://www.caspv.cz/cz/e-shop/33-casopis-pohyb-je-zivot.html
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RŮZNÉ 
Vyznamenání 
 VV ČASPV schválil návrhy na udělení vyznamenání těmto členům ČASPV: 

Bílová Marie vzorný cvičitel stříbrný odznak Teplice 

Kobosová Zuzana medaile dr. M.Tyrše  Trutnov 

Pavlová Jitka medaile dr. M.Tyrše  Hradec Králové 

Vrábelová Anežka medaile dr. M.Tyrše  Hradec Králové 

Králová Karla vzorný cvičitel stříbrný odznak Karviná 

Králová Marcela vzorný cvičitel bronzový odznak Opavsko 

Rychtářová Michaela vzorný cvičitel bronzový odznak Opavsko 

Tomanová Anna medaile dr. M.Tyrše  Blansko 

Tenorová Kamila vzorný cvičitel stříbrný odznak Blansko 

Müllerová Renata vzorný cvičitel bronzový odznak Blansko 
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. 
 
Trenérka – cvičitelka roku 2019 
 Na základě výzvy Českého olympijského výboru, Komise rovných příležitostí, VV 
ČASPV nominoval cvičitelek/instruktorek na ocenění „Trenérka/cvičitelka roku“, které byly 
navrženy 10 KASPV.  
 Slavnostní akce byla vzhledem k situaci v ČR přesunuta. Více na: 
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2623-presuny-akci-cov.html. 
 
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. 

http://www.caspv.cz/cz/o-nas/evidence-clenu/evidence-vyznamenanych/
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2623-presuny-akci-cov.html
mailto:kaspv@seznam.cz
http://doubi.treb.cz/
http://www.sportcentrumzinkovy.cz/
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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/2612-zpravodaj-cus-2-
2020.html najdete aktuální vydání Zpravodaje ČUS. 
 Doporučujeme našim členům, aby se s obsahem tohoto zpravodajem seznámili. 
 
Olympijský zpravodaj 
 Na http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2607-ctete-olympijsky-zpravodaj.html naleznou 
zájemci aktuální číslo Olympijského zpravodaje. 
 
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 řeší 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 

   
 

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/2612-zpravodaj-cus-2-2020.html
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2612-zpravodaj-cus-2-2020.html
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2607-ctete-olympijsky-zpravodaj.html
http://www.olympic.cz/pojisteni
http://www.caspv.cz/cz/o-nas/dokumenty/smlouvy/urazove-pojisteni/
http://www.caspv.cz/cz/o-nas/dokumenty/sdeleni-caspv/

