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Sdělení ČASPV 
2021_8 

Vážení předsedové a sekretáři KASPV, vážení členové KASPV, 
 

          zasíláme Vám pravidelné Sdělení ČASPV 2021_8 po jednání 
vedení Metodické řady ČASPV dne 01.09.2021 (on-line), po semináři 
Metodické rady ČASPV, který proběhl ve dnech 10. – 12.09.2021 ve 
Sportcentru ČASPV v Doubí u Třeboně, po jednání výkonného výboru 
ČASPV dne 13.09.2021 a dalších jednáních. 

Z obsahu Sdělení vybíráme: 

• Aktuální opatření ve sportu (str. 2) 

• Republiková soutěž v atletice (str. 2) 

• Republiková soutěž ve sportovní gymnastice (str. 3) 

• Povinnosti spolků (str.  4) 

• Aktualizace evidence členů (str. 4) 

• Změna způsobu přihlášení do Rejstříku sportu (str. 4) 

• Porada předsedů, sekretářů a zástupců KASPV (str. 6) 
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METODICKÁ OBLAST 
 

 

 

Informace z metodické rady 
          VV ČASPV na svém jednání schválil vedení Metodické rady 
ČASPV ve složení Radka Mothejzíková (předsedkyně), Martina 
Mlýnková (místopředsedkyně), Vít Hanáček (člen), Petr Polášek 
(člen) a Hana Šeráková (člen). 
          VV rovněž schválil složení jednotlivých komisí a subkomisí MR 
ČASPV. 
          Aktuální složení všech komisí, včetně kontaktů na jednotlivé 
členy, naleznou zájemci na webových stránkách ČASPV v sekci 
Činnosti/komise Metodické rady. 
 

 

Termínová listina centrálních akcí 
          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/.  

 

 

 

Republiková soutěž v atletice 
          Na sobotu 25.09.2021 je do Třebíče naplánována republiková 
soutěž v atletice, kterou vyhlásila Komise žactva a mládeže MR 
ČASPV.       
          Propozice soutěže a další dokumenty jsou zveřejněny 
v Souborech ke stažení na: 
http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/1699-republikova-soutez-
atletika.html 
          Přihlášky lze zasílat elektronicky, prostřednictvím KASPV, na e-
mail: mothejzikova@caspv.cz a to do pondělí 20.09.2021. Do středy 
22.09.2021 je pak nutno na stejnou adresu zaslat soupisky 
závodníků. 

          Na základě rozhodnutí VV byly pro tuto soutěž upraveny podmínky účasti. S platností od 13.09.2021 
je umožněna účast na RS v atletice v roce 2021 i těm členům ČASPV, kteří jsou registrováni v centrální 
evidenci ČASPV a musí mít zaplaceny spolkové členské příspěvky na rok 2021 nejpozději do 20.09.2021.  

 

Důležité termíny: 
25.09.2021 
     RS v atletice – Třebíč 
01.-03.10.2021 
     RS kubb-mölkky- 

woodball 
02.10.2021 
     Seminář PD a RD 
06.10.2021 
     Plavecká soutěž měst 
08.-10.10.2021 
     Školení instruktorů III. 
tř. VG – I. konzultace 
16. – 17.10.2021 
     RS ve sportovní 

 gymnastice – Praha 
 
 

 

Aktuální opatření směrem ke sportu 
          V návaznosti na Mimořádné opatření ze dne 26.08.2021 č.j. MZDR 14601/2021-23/MIN/KAN, 
kterým došlo k omezení obchodu a služeb s účinností od 01.09.2021, upozorňujeme na výkladové 
stanovisko JUDr. Daniela Viduny, LL.M., ve vztahu k činnostem České unie sportu, z.s. a tedy i 
k činnosti ČASPV. 
 

DOPORUČUJEME toto stanovisko všem k prostudování. 
 

Aktuální dokumenty naleznete na těchto odkazech: Aktualita ČASPV, Výkladové stanovisko ČUS, 
Mimořádné opatření z 26.08.2021, Změna mimořádného opatření ze dne 26.08.2021. 

http://www.caspv.cz/cz/cinnosti-komise-metodicke-rady/
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/kalendar-akci/1699-republikova-soutez-atletika.html
http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/1699-republikova-soutez-atletika.html
mailto:mothejzikova@caspv.cz
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2892-aktualni-opatreni-smerem-ke-sportu.html
https://www.cuscz.cz/novinky/aktualni-opatreni-ve-vztahu-ke-sportu.html
https://koronavirus.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-omezeni-maloobchodniho-prodeje-a-sluzeb-s-ucinnosti-od-1-9-2021-do-odvolani/
https://koronavirus.mzcr.cz/zmena-mimoradneho-opatreni-ze-dne-26-8-2021-k-omezeni-maloobchodniho-prodeje-sluzeb-a-skol-s-ucinnosti-od-13-9-2021/
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Republiková soutěž družstev ve sportovní gymnastice 
          Na víkend 16. – 17.10.2021 naplánovala Komise všeobecné 
gymnastiky MR ČASPV do Prahy republikovou soutěž družstev ve 
sportovní gymnastice. Soutěž bude pořádána za finančního přispění 
Hlavního města Prahy. 
          Soutěž je pořádána pouze pro členy ČASPV, kteří musí být 
registrováni v centrální evidenci a musí mít zaplacený členský 
příspěvek za rok 2021 nejdéle do 30 dní před termínem konání 
soutěže. 

 

          Propozice soutěže jsou zveřejněny v Souborech ke  stažení na: http://www.caspv.cz/cz/kalendar-
akci/1807-republikova-soutez-druzstev-ve-sportovni-gymnastice.html.  
          Přihlášky lze zasílat prostřednictvím přihlašovacího formuláře do naplnění kapacity, nejpozději do 
03.10.2021. 

 

Výzva „Tak do toho šlápni“  
          Výzva Komise seniorů MR ČASPV navazuje mj. na předchozí 
výzvu „Vstaň a choď“, kdy účastníci této výzvy dokázali jeden a půl 
krát obejít zeměkouli. 
          Cílem výzvy je do konce října 2021 společně ujít 384 400 
kilometrů, což je vzdálenost ze Země na Měsíc. 
          Do této výzvě se mohou zapojit zájemci všech kategorií i dětí, 
kteří si mohou zvolit libovolnou disciplínu nebo jejich kombinaci: 
 chůzi, běh, in-line, Nordic Walking, handbike, cyklistiku, vozík nebo koloběžku. 
          Kompletní informace naleznou zájemci na: http://www.caspv.cz/cz/projekty/tak-do-toho-slapni/.  

 

 Projekty ČASPV 
          I na druhou polovinu roku 2021 jsou naplánovány realizace 
oblíbených projektů. 
          V současné době již probíhá Choreo Challence, kde je uzávěrka 
přihlášek 31.10.2021. 
          Na středu 06.10.2021 je naplánována tradiční Plavecká soutěž 
měst. 

Konec roku 2021 bude ve znamení Superhráče (28.10. – 06.12.2021) a Zápolení na dálku (01. 
– 14.11.2021. 

 Podrobnosti na týkající se všech projektů jsou dostupné pro zájemce na výše uvedených 
odkazech. 

  

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.  

 
 
 
 
 

 

 

 

Plavecká soutěž měst 
Choreo Challenge 

Superhráč 
Zápolení na dálku 

http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/1807-republikova-soutez-druzstev-ve-sportovni-gymnastice.html
http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/1807-republikova-soutez-druzstev-ve-sportovni-gymnastice.html
http://www.caspv.cz/cz/projekty/tak-do-toho-slapni/
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2661-aktualizace-spolkoveho-rejstriku.html
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2661-aktualizace-spolkoveho-rejstriku.html
http://www.caspv.cz/cz/projekty/plavecka-soutez-mest/
http://www.caspv.cz/cz/projekty/choreo-challenge/
http://www.caspv.cz/cz/projekty/superhrac/
http://www.caspv.cz/cz/projekty/zapoleni-na-dalku/
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Spolkový rejstřík – změna způsobu přihlášení 

           S účinností od 15.08.2021 MĚNÍ Národní sportovní agentura 
způsob přihlašování do informačního systému Rejstřík sportu. 
Stávající způsob přihlášení pomocí uživatelského jména a hesla bylo 

rozšířeno o přihlášení prostřednictvím tzv. e-identity. Funkcionalita je přístupná pro všechny osoby, které 
jsou vedeny jako statutární orgán organizace evidované Rejstříkem sportu. Důvodem pro tuto změnu je 
začlenění Rejstříku sportu mezi online služby státní a veřejné správy. 
Výhody přihlášení pomocí e-identity: 

• žadateli o dotační podporu odpadne nutnost dodatečného ztotožnění, tj. úřední ověření podpisu 

• žadatele v rámci žádosti o dotační podporu budou moci zastupovat ověření statutární zástupci 
nebo jimi zmocněná další osoba disponující e-identitou 

• oprávněný uživatel, přihlášený pomocí e-identity, bude moci zapisovat údaje do Rejstříku sportu 
a podávat žádosti o dotaci za všechny organizace, kde je statutárním orgánem 

• prostřednictvím e-identity je možné přistupovat do agend dalších úřadů státní a veřejné správy 
Uživatelský postup naleznou zájemci v příloze tohoto Sdělení. 
Podrobnější informace o e-identitě získají zájemci po klinutí na odkaz pod nadpisem. 

 

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 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“. 
 

 

 

Platby spolkového členského příspěvku 

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 

e-identita 

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.evidencecaspv.cz/
http://www.caspv.cz/cz/o-nas/evidence-clenu/
https://www.eidentita.cz/Home
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Na konci dubna 2021 byla ukončena první vlna plateb spolkových členských příspěvků ČASPV na 
rok 2021. 

Po zpracování všech došlých plateb byly připraveny a následně v červenci 2021i rozeslány vratky 
do nižších organizačních článků. Připomínáme, že z platby spolkového členského příspěvku ve výši 100 Kč 
se vrací 80 Kč zpět (KASPV – 30 Kč, RCSPV – 30 Kč, základní článek – 20 Kč) 

 

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. 

 

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. 

 

 
 

   

 

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
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RŮZNÉ 
 

Vyznamenání 

 VV ČASPV schválil návrhy na udělení vyznamenání těmto členům ČASPV: 

   
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 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. 
 

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). 

 

Zpravodaj ČUS 
          Na http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2871-zpravodaj-cus-6-
2021.html najdete odkaz na aktuální vydání Zpravodaje ČUS.  
          Doporučujeme našim členům, aby se s obsahem tohoto 
zpravodaje seznámili. 
          Aktuální Zpravodaj můžete stáhnou z webové stránky: 

https://www.cuscz.cz/o-nas/zpravodaj-cus.html. 

 

 

Porada předsedů, sekretářů a zástupců KASPV 
          Na sobotu 20.11.2021 od 10:00 hodin je naplánována pravidelná porada předsedů, sekretářů a 
zástupců KASPV. Porada se uskuteční v SŠKC ČASPV v Praze. 
          Porady se mohou zúčastnit až 4 zástupci z každé KASPV. Pozvánka na poradu bude rozeslána 
sekretářům ve 2.polovině září 2021. 
          V případě nepříznivé epidemiologické situace se porada uskuteční on-line prostřednictvím Google 
meet (termín i čas zůstane stejný). 

 
 
 

 Skupinové úrazové pojištění 

Vzorný cvičitel 
– zlatý odznak 

Šlapák Bohumil –  
Žďár nad Sázavou 

Vzorný cvičitel 
– stříbrný odznak 

Dvořáková Lucie –  
Litoměřice 

Medaile dr. M.Tyrše 
 

Jalovecký Rudolf – Brno 
Jalovecká Eva – Brno 
Budák Vladimír – Mělník  

 

Archiv Sdělení ČASPV 
 
Archiv Sdělení ČASPV od 
ledna 2021 naleznou 
zájemci na webových 

http://www.caspv.cz/cz/o-nas/evidence-clenu/evidence-vyznamenanych/
mailto:moravskoslezsky@caspv.cz
mailto:kaspv@seznam.cz
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2871-zpravodaj-cus-6-2021.html
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2871-zpravodaj-cus-6-2021.html
https://www.cuscz.cz/o-nas/zpravodaj-cus.html
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           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 
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