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Sdělení ČASPV 
2021_10 

 
Vážení předsedové a sekretáři KASPV, vážení členové KASPV, 
 
          zasíláme Vám pravidelné Sdělení ČASPV 2021_10 po jednání 
výkonného výboru ČASPV dne 08.11.2021 a dalších jednáních. 

Z obsahu Sdělení vybíráme: 

• Aktuální opatření ve sportu (str. 2) 

• Hodnocení republikových soutěží (str. 2, 3) 

• Ekonomická pravidla akcí MR (str. 3) 

• Dotační výzva „Můj klub 2022“ (str. 3) 

• 30. výročí ČASPV (str. 4) 

• Povinnosti spolků (str. 4) 

• Aktualizace evidence členů (str. 5) 
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METODICKÁ OBLAST 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

Termínová listina centrálních akcí - 2021 

Na http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/terminova-listina-
centralnich-akci/ naleznou zájemci aktualizovanou Termínovou 
listinu centrálních akcí (TLCA) MR na rok 2021. 

Podrobnosti k jednotlivým akcím naleznou zájemci na 
webových stránkách ČASPV v sekci „Kalendář akcí“ a na: 
http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/. 
 

Termínová listina centrálních akcí – 2022 

 VV ČASPV na svém říjnovém jednání schválil Termínovou 
listinu centrálních akcí MR ČASPV na rok 2022. Tato listina bude 
průběžně aktualizována. 
 Z termínové listiny upozorňujeme na sobotu 30.04.2021, kdy 
je plánována Valná hromada ČASPV (místo bude upřesněno). 
 

Republiková soutěž ČASPV v TeamGymu 

  V sobotu 13.11.2021 se v Trutnově v hale ZŠ J.A.Komenského uskutečnila 
předposlední letošní republiková soutěž, soutěž TeamGym 2021. 
 V závodě své umění rozhodčím i divákům předvedlo 24 týmů v 5 kategoriích. 
A jak se jednotlivé týmy umístily? Výsledky jsou zveřejněny na: 
http://www.caspv.cz/cz/cinnosti-komise-metodicke-rady/komise-vseobecne-
gymnastiky/vysledky-soutezi-t-g-fotodokumentace/. 

 

 
 
 
 

Důležité termíny 
v roce 2021: 

 
20.11.2021 
     Porada předsedů a 
zástupců KASPV - Praha 
 
27.11.2021 
     RS ve florbalu 

– Pardubice 
 
 

Aktuální opatření směrem ke sportu 
K dnešnímu dni je plané Mimořádné opatření MZ ČR ze dne 27.09.2021 č.j. MZDR 

14601/2021-25/MIN/KAN, kterým došlo k omezení obchodu a služeb s účinností od 30.09.2021. 
Toto opatření bylo aktualizováno Mimořádným opatřením MZ ČR ze dne 22.10.2021 č.j. MZDR 
14601/2021-26/MIN/KAN. 
 Výše uvedená mimořádná opatření budou od 22.11.2021 zrušena a budou nahrazena 
Mimořádným opatřením MZ ČR dne 05.11.2021 č.j. MZDR 14601/2021-27/MIN/KAN. 
 

DOPORUČUJEME tato opatření všem k prostudování. 
 

Aktuální dokumenty a výkladová stanoviska jsou dostupná na:  

• https://koronavirus.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-omezeni-maloobchodniho-prodeje-a-
sluzeb-s-ucinnosti-od-30-9-2021-do-odvolani/ 

• https://koronavirus.mzcr.cz/zmena-mimoradneho-opatreni-omezeni-maloobchodniho-
prodeje-zbozi-a-sluzeb-a-poskytovani-sluzeb-s-ucinnosti-od-1-11-2021/ 

• https://koronavirus.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-omezeni-maloobchodniho-prodeje-zbozi-
a-poskytovani-sluzeb-s-ucinnosti-od-22-11-2021/ 

• https://www.cuscz.cz/novinky/aktualni-opatreni-ve-vztahu-ke-sportu.html  

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/
http://www.caspv.cz/cz/cinnosti-komise-metodicke-rady/komise-vseobecne-gymnastiky/vysledky-soutezi-t-g-fotodokumentace/
http://www.caspv.cz/cz/cinnosti-komise-metodicke-rady/komise-vseobecne-gymnastiky/vysledky-soutezi-t-g-fotodokumentace/
https://koronavirus.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-omezeni-maloobchodniho-prodeje-a-sluzeb-s-ucinnosti-od-30-9-2021-do-odvolani/
https://koronavirus.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-omezeni-maloobchodniho-prodeje-a-sluzeb-s-ucinnosti-od-30-9-2021-do-odvolani/
https://koronavirus.mzcr.cz/zmena-mimoradneho-opatreni-omezeni-maloobchodniho-prodeje-zbozi-a-sluzeb-a-poskytovani-sluzeb-s-ucinnosti-od-1-11-2021/
https://koronavirus.mzcr.cz/zmena-mimoradneho-opatreni-omezeni-maloobchodniho-prodeje-zbozi-a-sluzeb-a-poskytovani-sluzeb-s-ucinnosti-od-1-11-2021/
https://koronavirus.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-omezeni-maloobchodniho-prodeje-zbozi-a-poskytovani-sluzeb-s-ucinnosti-od-22-11-2021/
https://koronavirus.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-omezeni-maloobchodniho-prodeje-zbozi-a-poskytovani-sluzeb-s-ucinnosti-od-22-11-2021/
https://www.cuscz.cz/novinky/aktualni-opatreni-ve-vztahu-ke-sportu.html
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Republikové soutěže ČASPV – podzim 2021 

Na podzim 2021 plánuje MR ČASPV ještě 1 republikovou soutěž a to florbal. 
Soutěž je naplánována na sobotu 27.11.2021. 

Propozice a další dokumenty k soutěži jsou zveřejněny Souborech ke stažení 
na: http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/1806-republikova-soutez-caspv-
florbal.html. 
 Uzávěrka přihlášek je ve středu 17.11.2021. 
 

Republikový sraz instruktorů ČASPV 
 Po roční odmlce způsobené pandemií se o víkendu 12. – 13.11.2021 uskutečnil republikový 
sraz instruktorů ČASPV. Instruktoři se sjeli do rekreačního areálu ve Zbraslavicích, aby zde načerpali 
novou inspiraci pro svou činnost. 
 Podrobnější zpráva o tomto sportovním víkendu je zveřejněna na 
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2931-setkani-krajskych-africkych-kmenu-ve-zbraslavicich.html.  
 

EKONOMICKÁ OBLAST 
 

Ekonomická pravidla 

 VV ČASPV na svém jednání schválil Ekonomická pravidla pořádání akcí MR ČASPV pro rok 2022. 
Schválená pravidla budou zveřejněna v průběhu listopadu 2021 na webu ČASPV. 

Schválená pravidla rovněž upravují poskytnutí dotací na dopravu výpravám KASPV u tří 
vybraných akcí z pěti vyjmenovaných: atletika, SMP – Medvědí stezkou, gymnastika, florbal, 
republiková přehlídka pohybových skladeb. 

Podmínkou pro poskytnutí dotací je dostatek finančních prostředků z dotací Národní 
sportovní agentury. 

Žádáme KASPV, aby výběr tří soutěží určených pro poskytnutí dotace na dopravu projednaly 
na VV a svůj výběr sdělily na sekretariát ČASPV. 

 

Dotační výzva „Můj Klub 2022“ 

V pátek 01.10.2021 vyhlásila Národní sportovní agentura dotační výzvu „Můj klub 2022“. 
Výzva je zaměřena na podporu sportovních klubů a tělovýchovných jednot, které se věnují sportování 
dětí a mládeže od 3 do 20 let. 

Ve výzvě je alokována částka 1 600 mil. Kč. Příjem žádostí bude probíhat v období od 
21.10.2021 do 30.11.2021. 

Žádost je zpracovávána prostřednictvím formuláře elektronické žádosti, která je součástí 
Rejstříku sportu, který je dostupný na www.rejstriksportu.cz.  

Potenciálním žadatelům doporučujeme, aby se podrobně seznámili s náležitostmi žádosti o 
poskytnutí (bod 10 výzvy). Nově mezi náležitosti žádosti patří: 

• úplný výpis z evidence skutečných majitelů dle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných 
majitelů, ve znění pozdějších předpisů, 

o výpis lze získat přímo https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik, kde se lze přihlásit 
prostřednictvím datové schránky nebo e-identity 

• potvrzení, že žadatel je bezdlužnou osobou (samostatný formulář na webových stránkách 
NSA) 
Aktuální znění výzvy, včetně dodatků, je zveřejněno na: https://agenturasport.cz/muj-klub-

2022/. Doporučujeme všem žadatelům, aby si nejprve Výzvu, vč. dodatků, důkladně prostudovali. 
Podle dodatku č. 1 Výzvy je po elektronickém podání nutné vždy vygenerovat žádost PDF a 

doručit NSA do lhůty (čl. 5.3 Výzvy) jedním ze způsobů uvedených bodě 11.7 odst. 2 až 4 Výzvy 
 

 

 

http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/1806-republikova-soutez-caspv-florbal.html
http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/1806-republikova-soutez-caspv-florbal.html
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2931-setkani-krajskych-africkych-kmenu-ve-zbraslavicich.html
http://www.rejstriksportu.cz/
https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik
https://agenturasport.cz/muj-klub-2022/
https://agenturasport.cz/muj-klub-2022/
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Ceníky TZ pro rok 2022 

Nájemci TZ (Doubí u Třeboně a Žinkovy) stanovili ceníky, vč. 
ceníku za služební prostory, na rok 2022. 

Ve Sportcentru ČASPV Doubí u Třeboně ponechal nájemce ceny 
ubytování i stravování ve stejné výši jako v roce 2021. Z důvodu 
neznáme ceny od dodavatele energií pro rok 2022 není prozatím určena 
výše platby za pronájem haly. 

 Nájemce Sportcentra ČASPV Žinkovy u Nepomuku zvýšil ceny u celodenního stravování, 
ubytování, osvětlení a vytápění a v sauně. Ceníky budou zaslány na KASPV. 

 

30. výročí ČASPV 
 

V roce 2022 oslaví ČASPV 30. výročí od svého vzniku. Na základě této skutečnosti vypracovala 
Propagační komise ČASPV koncept a harmonogram oslav 30. výročí. 

Oslavy by měly probíhat v průběhu celého roku na všech soutěžních, vzdělávacích i 
pobytových akcích od „ústředí“ (akce MR) přes akce KASPV – RCPSV – odbory SPV. 

Celé oslavy by měly vyvrcholit Slavnostním společenským setkáním s doprovodným 
programem, který je plánován na polovinu listopadu 2022. 

O podrobnostech oslav budete informováni prostřednictvím sekretářů KASPV a Sdělení. 

REJSTŘÍKY 
 

Spolkový rejstřík - aktualizace  
 V Souborech ke stažení na 
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2661-aktualizace-
spolkoveho-rejstriku.html naleznete dva materiály od 
NSA, které připomínají povinnost aktualizovat Veřejný 
(spolkový) rejstřík. 
 Doporučujeme odpovědným pracovníkům 
TJ/SK, ale také vedení KASPV, podrobné prostudování 
a následnou realizaci požadovaných úkonů.  

 

Povinnosti spolků vzhledem k OZ 

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace připravila návodné informace s cílem pomoci 
řešit aktuální potřeby spolků ve vztahu k povinnostem vyplývajícím z občanského zákoníku. 
 Podrobnější informace jsou dostupné pro zájemce na: 
http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/aktuality/jak-postupovat-v-pripade-neplneni-zakonnych-
povinnosti-ze-strany-spolku-ve-vztahu-k-obcanskemu-zakoniku-188150/ 

Doporučujeme odpovědným pracovníkům podrobné prostudování a i případnou následnou 

realizaci požadovaných úkonů. 

Evidence skutečných majitelů 

 Ve Sděleních v roce 2020 (např. ve Sdělení 2020_10) jste byli informováni o povinnosti zápisu 
spolků do nové evidence skutečných majitelů. V příloze tohoto Sdělení naleznete informace, resp. 
návod, jak postupovat. 
 Přestože se může zdát, že jedná o pouhou formalitu, doporučujeme, aby TJ/SK tuto povinnost 
nepodcenily a povinnost zápisu splnily.  
 Více podrobností na: http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2903-evidence-skutecnych-
majitelu.html.  

 

http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2661-aktualizace-spolkoveho-rejstriku.html
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2661-aktualizace-spolkoveho-rejstriku.html
http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/aktuality/jak-postupovat-v-pripade-neplneni-zakonnych-povinnosti-ze-strany-spolku-ve-vztahu-k-obcanskemu-zakoniku-188150/
http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/aktuality/jak-postupovat-v-pripade-neplneni-zakonnych-povinnosti-ze-strany-spolku-ve-vztahu-k-obcanskemu-zakoniku-188150/
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2903-evidence-skutecnych-majitelu.html
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2903-evidence-skutecnych-majitelu.html
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Úplný výpis z evidence skutečných majitelů dle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných 
majitelů, ve znění pozdějších předpisů, je jedním z požadovaných dokladů v dotační výzvě Můj Klub 
2022. 
 

EVIDENCE ČLENŮ 
 

Evidence ČASPV - aktualizace 

          Od 01.04.2020 přešla ČASPV na nový on-line systém evidence členů. Tento systém je založen na 
principu odpovědnosti, tj. za evidenci členů v základním článku (Odboru SPV/TJ/SK) je odpovědná osoba 
základního článku, která obdržela přístupové jméno a heslo. 
         Tato nová Evidence ČASPV, která je dostupná na www.evidencecaspv.cz, je od roku 2021 i 
podkladem pro platby spolkového členského příspěvku za jednotlivé základní články.   
       V Souborech ke stažení na http://www.caspv.cz/cz/o-nas/evidence-clenu/ je k dispozici Manuál pro 
Odbory SPV. Na stejném místě je k dispozici mj. videonávod „Jak vyhledat členy pro 2. vlnu plateb 
spolkového členského příspěvku“. 
 

 

 

Přijetí a zrušení odboru 

          Přijetí odboru SPV za člena ČASPV i zrušení odboru SPV se řídí platnými stanovami ČASPV a 
stanovami jednotlivých KASPV. 
 

Postup pro přijetí nového odboru 

• žádost nového odboru o přijetí projedná 
RR RCSPV,  

• následně žádost projedná VV KASPV  

• žádost následně schválí VV ČASPV (po 
schválení sekretariát ČASPV přidělí 
novému odboru evidenční číslo a KASPV, 
resp. RCSPV „založí“ odbor do evidence 
členů) 
 

Postup pro zrušení odboru 

• písemné oznámení odboru (zápis z VV 
Odboru) o zrušení projedná RR RCSPV,  

• následně žádost projedná VV KASPV 

•  žádost následně projedná VV ČASPV 
(následně sekretariát ČASPV tento odbor 
v evidence ČASPV zruší) 

          Vždy je nutné, aby přijetí, resp. zrušení, odboru projednala minimálně příslušná KASPV a aby tato 
skutečnost byla uvedena v zápise z jednání VV KASPV. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UPOZORNĚNÍ: 
Usnesením valné hromady ČASPV ze dne 26.06.2021 bylo odborům ČASPV mj. uloženo: 

1. V souvislosti s „Rejstříkem sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních 
zařízení“ (NSA) aktualizovat evidenci členů v požadované struktuře 

2. Aktualizovat členskou základnu a podle on-line evidence členů daného odboru 
k 15.11.2021 doplatit členský spolkový příspěvek za své členy, kteří se stali členy od 
01.04.2021 na účet ČASPV do 30.11.2021 

http://www.evidencecaspv.cz/
http://www.caspv.cz/cz/o-nas/evidence-clenu/
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PROPAGACE 
 

Internet 

ČASPV propaguje svoji činnost nejen na webových stránkách www.caspv.cz, ale i na dalších 
platformách a to na: 

• Facebooku  - https://www.facebook.com/CeskaAsociaceSportProVsechny/ 

• YouTube -  https://www.youtube.com/channel/UCFFe_zinRjDWd8n9yX6BuWA 

• Instagram - 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 – 
současnost.  
 
          Přehled metodických příloh a článků časopisu Pohyb je život (2008 – 
2021) je průběžně aktualizován a naleznete ho na odkazu 
http://www.caspv.cz/cz/casopis/prehled-metodickych-priloh-a-clanku/  
 
          Připomínáme, že veškeré změny adres (Odborů, FO…) pro zasílání 
výtisků PjŽ adresujte pouze na hanacek@caspv.cz. 

 

 
 

RŮZNÉ 
 

Vyznamenání 

 VV ČASPV schválil návrhy na udělení vyznamenání těmto členům ČASPV: 

 

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 aktualizovaný 
přehled vyznamenaných. 

Žádáme, aby funkcionáři na všech úrovních (odbor SPV, 
RCSPV, KASPV) v případě smutné události (úmrtí funkcionářů, kteří 
obdrželi jakékoli vyznamenání ČASPV), tuto informaci zaslali na e-
mail Hanky Těhanové (moravskoslezsky@caspv.cz), která vede 
evidenci všech vyznamenaných. Děkujeme. 

 Na VH ČASPV v dubnu 2022 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 31.01.2022 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. 

 

 

   

 

Vzorný cvičitel 
– stříbrný odznak 

Lisecová Petra – Plzeň 
Hlavenková Miloslava 

- Ostrava 

http://www.caspv.cz/
https://www.facebook.com/CeskaAsociaceSportProVsechny/
https://www.youtube.com/channel/UCFFe_zinRjDWd8n9yX6BuWA
http://www.caspv.cz/cz/casopis/
http://www.caspv.cz/cz/casopis/prehled-metodickych-priloh-a-clanku/
mailto:hanacek@caspv.cz
http://www.caspv.cz/cz/o-nas/evidence-clenu/evidence-vyznamenanych/
http://www.caspv.cz/cz/o-nas/evidence-clenu/evidence-vyznamenanych/
mailto:moravskoslezsky@caspv.cz
mailto:moravskoslezky@caspv.cz
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Zápisy z jednání VV KASPV 

Upozorňujeme, že je nutné dodržovat počet jednání VV dle stanov příslušné KASPV. V případě, 
že jednání VV proběhne prostřednictvím e-mailů, Skype, Google Meet apod. je nutné i z takovéhoto 
jednání pořídit zápis. 
 Upozorňujeme sekretáře KASPV, že zápisy z jednání VV KASPV je nutné zasílat pouze na e-
mail: kaspv@seznam.cz (R. Jalovecký). 

 
Nový e-shop ČASPV 

 Zjistili jste v září, po návratu do tělocvičen, že vám chybí metodický materiál pro vaši činnost. 
Zkuste navštívit nový e-shop ČASPV, který najdete na adrese: https://eshop.caspv.eu/.  

 
Zpravodaj ČUS 

         Česká unie sportu na svém webu https://www.cuscz.cz/o-
nas/zpravodaj-cus.html  zveřejnila Zpravodaje ČUS č. 8/2021 

Stručný obsah zpravodaje je zveřejněn i na webu ČASPV 
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2925-zpravodaj-cus-8-2021.html.  

Doporučujeme našim členům, aby se s obsahem tohoto 
zpravodaje seznámili. 

 

 

 

Skupinové úrazové pojištění 

          Veškeré vzniklé nároky (úrazy) na pojistná plnění 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/. 

Airtrack 
          V současné době je možné ještě si rezervovat AIRTRACK na rok 
2021. Přesný postup rezervace a podmínky naleznou zájemci na: 
http://www.caspv.cz/cz/airtrack-kin-ball/.  

          Pro rok 2021 již zbývají poslední volné termíny. 
        Rezervace airtracku na rok 2022 byly spuštěny v sobotu  
15.05.2021 ve 12 hod na e-mailu: dumsportu@caspv.cz. 
 

Za ČASPV zpracovali: 
Mgr. Miroslav Zítko, předseda ČASPV, zitko@caspv.cz  
Libor Pečenka, člen VV ČASPV, pecenka@plzen.eu 

 

 

Česká asociace Sport pro všechny, z.s. 

Ohradské náměstí 1628/7 

155 00 Praha 5 

 

Archiv Sdělení ČASPV 
 
Archiv Sdělení ČASPV od 
ledna 2021 naleznou 
zájemci na webových 
stránkách 
http://www.caspv.cz/cz/o-

nas/dokumenty/sdeleni-
caspv/ 

nebo načtením QR kódu 
pomocí chytrého telefonu 
nebo tabletu. 
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