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Sdělení ČASPV 
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Vážení předsedové a sekretáři KASPV, vážení členové KASPV, 
 
          zasíláme Vám pravidelné Sdělení ČASPV 2022_3 po schůzi 
vedení MR ČASPV dne 14.03.2022, po schůzi výkonného výboru 
ČASPV dne 14.03.2022 (prezenční forma) a dalších jednáních. 

Z obsahu Sdělení vybíráme: 

• Aktuální opatření ve sportu (str. 2) 

• Akademie sportu ČASPV (str. 3) 

• Evidence ČASPV – aktualizace (str. 6) 

• Omluva vyznamenaným (str. 7) 

• Rozhodování per rollam (str. 9) 
 
 

 

Metodická oblast 
Aktuální opatření 2 
Termínová listina 2021, 2022 2 
Republiková soutěž TeamGym 2 
Republiková soutěž florbal 3 
Republikový sraz instruktorů 3 

Ekonomická oblast 
Ekonomická pravidla akcí MR 3 
Můj klub 2022 3 
Ceníky TZ na rok 2022 4 
 
30. výročí ČASPV 4 
 

Rejstříky 
Spolkový rejstřík 4 
Povinnosti spolků 4 
Evidence skutečných majitelů 4 
 

Evidence členů 
Evidence ČASPV – aktualizace 5 
Platby příspěvků 5 
Přijetí a zrušení odboru 5 
 

Propagace 
Internet 6 
Časopis 6 
 

Různé 
Vyznamenání 6 
Zápisy KASPV 7 
E-shop ČASPV 7 
Zpravodaj ĆUS 7 
Skupinové úrazové pojištění 7 
Airtrack 7 
Archiv Sdělení 7 

 

2022_3 

Metodická oblast 
Aktuální opatření 2 
Termínová listina 2021, 2022 2 
Republiková soutěž TeamGym 2 
Republiková soutěž florbal 3 
Republikový sraz instruktorů 3 

Ekonomická oblast 
Ekonomická pravidla akcí MR 3 
Můj klub 2022 3 
Ceníky TZ na rok 2022 4 
 
30. výročí ČASPV 4 
 

Rejstříky 
Spolkový rejstřík 4 
Povinnosti spolků 4 
Evidence skutečných majitelů 4 
 

Evidence členů 
Evidence ČASPV – aktualizace 5 
Platby příspěvků 5 
Přijetí a zrušení odboru 5 
 

Propagace 
Internet 6 
Časopis 6 
 

Různé 
Vyznamenání 6 
Zápisy KASPV 7 
E-shop ČASPV 7 
Zpravodaj ĆUS 7 
Skupinové úrazové pojištění 7 
Airtrack 7 
Archiv Sdělení 7 

 

Obsah 

Metodická oblast 
Aktuální opatření 2 
Termínová listina 2022 2 
Prodlužování kvalifikace 2 
Letní slavnosti dospělých 3 
Superhráč 5 3 
Akademie pohybu ČASPV 3 
Zápolení na dálku 3 
Technický řád ČP 2022 TG 3 
Projekt SforAE 4 
Lektoři ČASPV 4 

Ekonomická oblast 
Daňové přiznání 2021 4 
 

30. výročí ČASPV 4 
 

Valné hromady 2022 
VH KASPV 5 
VH ČASPV 5 
Klíč delegátů na VH ČASPV 5 
 

Rejstříky 
Spolkový rejstřík 6 
Povinnosti spolků 6 
 

Evidence členů 
Evidence ČASPV – aktualizace 6 
Přijetí a zrušení odboru 7 
 

Propagace 
Internet 7 
Časopis 8 
 

Různé 
Vyznamenání - omluva 8 
Vyznamenání 9 
Zápisy KASPV 9 
E-shop ČASPV 10 
Rozhodování per rollam 10 
Zpravodaj ČUS 10 
Skupinové úrazové pojištění 11 
Airtrack 11 
Archiv Sdělení 11 

 



Sdělení ČASPV 2022_3 
 

2 

METODICKÁ OBLAST 
 

 

 

Termínová listina centrálních akcí MR ČASPV - 2022 

Na http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/terminova-listina-
centralnich-akci/ naleznou zájemci aktualizovanou Termínovou listinu 
centrálních akcí (TLCA) MR na rok 2022. 

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

Poslední aktualizace byla provedena v březnu 2022. 
Upozorňujeme mj. na termín 21. – 22.05.2022, ve kterém se v Praze 
uskuteční republiková soutěž ve sportovní gymnastice. 

 

Prodlužování kvalifikací u instruktorů ČASPV III. třídy 

 V souladu se směrnicí ČASPV č. M – 8/1995/20-7 Vzdělávání 
je nutné u instruktorů III. třídy řádně prodloužit platnost jejich 
kvalifikace. 
 Na základě této skutečnosti byl sekretářům KASPV zaslán 
seznam instruktorů III. třídy se žádostí o spolupráci při aktualizaci 
kvalifikací. 
Postup: 

• sekretář KASPV pošle na sekretariát ČASPV 
(sekretariat@caspv.cz) seznam s jmény aktivních instruktorů 
III. třídy za celou KASPV, u kterých je třeba prodloužit kvalifikaci (= odpovědnost sekretáře 
KASPV) 

• určený pracovník sekretariátu (Čechová, Mothejzíková) u těchto instruktorů prodlouží 
kvalifikace v Evidenci členů ČASPV o dalších 5 let (= odpovědnost sekretariátu ČASPV) 

• sekretář KASPV prodlouží platnost průkazu instruktora III. třídy, resp. vydá nový průkaz na 
dobu dalších 5 let (= odpovědnost sekretáře KASPV) 

 
 

Důležité termíny   
v březnu a dubnu 

2022: 
 

21.03.2022 
     Zápolení na dálku 
25.03.2022 
     Školení HVDT 
01.04.2022 
     Školení instruktorů 
RS III. třídy 
09.04.2022 
     Akademie pohybu 
ČASPV 
22.04.2022 
     Školení instruktorů 
SPV II. třídy 
 

Aktuální opatření směrem ke sportu 
S účinností ode dne 1.března 2022 neplatí pro sportovní aktivity a akce v souvislosti 

s koronavirovou pandemií žádná opatření, která omezují jejich pořádání či počty zúčastněných osob 
a diváků. 
 

DOPORUČUJEME tato opatření všem k prostudování. 
Aktuální dokumenty a výkladová stanoviska jsou dostupná na:  

• https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/  

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

• https://agenturasport.cz/vlada-schvalila-restart-profesionalniho-sportu/  
 
 

Výňatek ze Směrnice: 
… u kvalifikační třídy III. je vydáván nový kvalifikační průkaz a prodloužena platnost kvalifikace 
na dalších 5 let na základě písemného potvrzení aktivní činnosti v uplynulém pětiletém období. 
Potvrzení o aktivní činnosti vydává organizace, spolek, instituce, sportovní klub, u kterého 
žadatel aktivní činnost instruktora vykonává. Doporučuje se účast na dalším vzdělávání… 

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/
mailto:sekretariat@caspv.cz
https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/
https://www.cuscz.cz/novinky/aktualni-opatreni-ve-vztahu-ke-sportu.html
https://agenturasport.cz/vlada-schvalila-restart-profesionalniho-sportu/
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Nové kvalifikace instruktorů III. třídy 
 Pořadatelé školení instruktorů III. třídy posílají po ukončení školení seznamy vyškolených na 
OMM (Hanáček, Mothejzíková), kteří nové instruktory (novou kvalifikaci) zapíší do evidence ČASPV. 

 

Do Doubí u Třeboně s prima třicítkou na krku 

O víkendu od 24. do 26. června 2022 zaplní areál Sportcentra ČASPV Doubí u Třeboně účastníci 
Letních slavnostní dospělých, které proběhnou ve znamení 30.výročí ČASPV. 

Účastníci této oblíbené akce si užijí tradiční i netradiční hry a soutěže, zajímavé workshopy a 
další pestré doplňkové činnosti a zábavu. Vše je připraveno pro všechny věkové kategorie. 

Zaujala vás tato akce? Tak neváhejte s přihlašováním, neboť uzávěrka přihlášek je již 
31.03.2022. Více informací a pozvánku najdete na http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/1886-letni-
slavnosti-dospelych.html.  
 

Superhráč 5 

 

          Komise rekreačních sportů MR ČASPV zve zájemce k inovované a 
zjednodušené soutěži v herních dovednostech na dálku – florbal, fotbal, volejbal, 
basketbal a ringo. 
          Soutěž probíhá v době od 15.02.2022 do 01.05.2022, je určena jak pro 
členy ČASPV, tak pro širokou veřejnost, a je vypsána pro kategorie žactva, 
mládeže, dospělých a seniorů. 
         Podrobnosti k soutěži jsou zveřejněny na 
http://www.caspv.cz/cz/projekty/superhrac-5/.  

 

Akademie pohybu ČASPV 

Komise žactva a mládeže MR ČASPV připravila pro zájemce ve věku od 12 do 30 let víkendové 
setkání, pod názvem Akademie pohybu ČASPV, které kombinuje vzdělávání, pohyb a zábavu. 

Akademie se uskuteční o víkendu od 09. do 10.dubna 2022 v Týnci nad Sázavou. Cílem akce je 
dát mladým členům ČASPV prostor pro vzájemné sdílení, inspiraci, předávání zkušeností a seznámení 
s různými druhy činností, které program naší organizace nabízí. 

Více informací naleznou zájemci na http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/1944-akademie-
pohybu-caspv.html. Uzávěrka přihlášek je 31. března 2022. 
 

Zápolení na dálku 

 V termínu 21.03. – 03.04.2022 proběhne jarní kolo soutěže Zápolení na dálku, která je určena 
pro žactvo, mládež i dospělé. 
 Soutěž je pořádána pro jednotlivce (varianta „Klasik“) a pro smíšené dvojice (varianta „Duo“), 
když pro každou variantu jsou připraveny odlišné druhy disciplín. 
 Podrobnosti soutěže jsou zveřejněny na http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/1762-
zapoleni-na-dalku-jarni-kolo.html. Uzávěrka přihlášek je 20. 03. 2022. 
 

Technický řád Českého poháru 2022 TeamGym 

 Technická komise TeamGym České gymnastické federace upozorňuje na plánované změny 
v Technickém řádu Českého pohár pro rok 2022. Tyto změny navazují na úpravy z minulých ročníků a 
vycházejí ze snahy o další rozvoj tohoto sportu na všech výkonnostních úrovních. 
 Přehled změn je uveden na http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2984-technicky-rad-ceskeho-
poharu-2022.html. 
 Doporučujeme oddílům, které se závodů Českého poháru účastní, aby se s těmito změnami 
seznámily. 
 
 

http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/1886-letni-slavnosti-dospelych.html
http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/1886-letni-slavnosti-dospelych.html
http://www.caspv.cz/cz/projekty/superhrac-5/
http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/1944-akademie-pohybu-caspv.html
http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/1944-akademie-pohybu-caspv.html
http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/1762-zapoleni-na-dalku-jarni-kolo.html
http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/1762-zapoleni-na-dalku-jarni-kolo.html
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2984-technicky-rad-ceskeho-poharu-2022.html
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2984-technicky-rad-ceskeho-poharu-2022.html
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Projekt SforAE stále žije  

 Projekt Sport pro všechny a životní prostředí (SforAE) vznikl s myšlenkou zvýšit povědomí o 
výhodách plynoucích z ekologického chování ve sportu. 
 V rámci tohoto projektu byla zpracována brožura „Průvodce přípravou zelené sportovní 
události“. Brožura je k dispozici na http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2983-prepnete-na-zeleny-
zpusob-mysleni.html v Souborech ke stažení. 
 Využijte tuto pomůcku, která vám ukáže cestu, jak lze při přípravě a realizaci akcí eliminovat 
faktory se škodlivým vlivem na životní prostředí. 
 

Lektoři ČASPV 

Vzdělávání lektorů ČASPV je aktivní systém, který vychází ze Směrnice ČASPV – Vzdělávání, č. 
M – 8/1995/20 -7. Lektorské sbory L2 a L1 ČASPV byly aktualizovány v roce 2019 s udělením a platností 
lektorských osvědčení do roku 2024.  

Předpokladem kvalitních lektorských sborů L1 a L2 je pravidelná a průběžná péče a práce s 
lektory tzn. vzdělávání, doplnění nebo případné vyřazení lektorů (administruje hanacek@caspv.cz , 
edituje komise školení MR ČASPV) podle pravidel uvedených ve „Směrnici ČASPV – Vzdělávání.“ 

Organizační články spolku KASPV (metodická rada KASPV) a MR ČASPV by měly vybírat a 
oslovovat vhodné kvalifikované odborníky pro lektorskou práci dle potřeby a stanovených pravidel. 
Dále ve spolupráci s odbornými komisemi MR ČASPV a komisí školení zajistit jejich další vzdělávání a 
zařazování do lektorských sborů ČASPV (Směrnice ČASPV – Vzdělávání, č. M – 8/1995/20 -7). 
 

EKONOMICKÁ OBLAST 
 

Daňové přiznání za rok 2021 
 Žádáme KASPV, aby v termínu do 15.04.2022 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. 
 

30. výročí ČASPV 
 

V průběhu roku 2022 si budeme připomínat významnou událost pro 
ČASPV a tou je 30. výročí od vzniku naší organizace. 
  Hlavním motivem tohoto výročí bylo zvoleno lano, jako symbol naší 
soudržnosti, pevného propojení a jistoty. Lano, jako motiv toho, že již 30 let 
táhneme za jeden provaz, nás bude spojovat i při akcích, seminářích a 
soutěžích. 

Celé oslavy vyvrcholí slavnostním setkáním, které je naplánováno do Hradce Králové na 
sobotu 19.11.2022. 
  Pro potřeby KASPV (RCSPV, Odbor SPV) byl zpracován Manuál oslav, který byl již 
zveřejněn na webových stránkách ČASPV. 
 A kde najdete vše, co se týká oslav 30. výročí ČASPV? Na webu ČASPV a nově vytvořeném 
odkazu „30. výročí ČASPV“ nebo přímo na http://www.caspv.cz/cz/30-vyroci-caspv/. 
 O podrobnostech oslav budete informováni prostřednictvím sekretářů KASPV a Sdělení 
ČASPV. 
 KASPV mohou požádat o úpravu textu v hlavičkových papírech s motivem 30. výročí ČASPV. 
V případě potřeby kontaktujte Radku Mothejzíkovou. 
 
 

http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2983-prepnete-na-zeleny-zpusob-mysleni.html
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2983-prepnete-na-zeleny-zpusob-mysleni.html
mailto:hanacek@caspv.cz
http://www.caspv.cz/cz/30-vyroci-caspv/
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VALNÉ HROMADY 2022 

 

VH KASPV 

 Po VH KASPV zašlou sekretáři KASPV na sekretariát ČASPV schválenou Výroční zprávu za rok 
2021. Dále je nutné bezodkladně zaslat na sekretariát ČASPV jména delegátů na VH ČASPV, vč. adresy 
a e-mailu, a to nejpozději do 25. 03. 2022. Toto je i nejzazší termín pro pořádání VH KASPV. 
 Upozorňujeme, že v zápisech a usneseních z VH KASPV by měly být „schvalovací texty“ o 
výroční zprávě, výkazu zisků a ztrát a rozvaze. Následně by tyto dokumenty (výroční zpráva, výkaz a 
rozvaha) měly být zveřejněny ve spolkovém rejstříku a sbírce listin. 
 

VH ČASPV 

 Valná hromada ČASPV se uskuteční v sobotu 30. 04. 2022 v SŠKC ČASPV Praha. 
 
 

Klíč počtu delegátů na VH ČASPV 

 VV ČASPV schválil klíč ke stanovení počtu delegátů z KASPV tak, že za každých 700 členů = 1 
delegát, nad dalších 350 členů další delegát. Při stanovení počtu delegátů bylo vycházeno z členské 
základny k 31. 12. 2021. 

Např. Plzeňská KASPV 3 649 členů – výpočet 3 343 : 700 = 4,78. Tedy 4 delegáti (4 * 700 =            
2 800), za zbývajících 543 členů další delegát. Celkem 5 delegátů. 
 
Upozornění: vzhledem k prostorovým možnostem SŠKC ČASPV Praha, počtu vyznamenaných 
nejvyšším vyznamenáním ČASPV (20 osob) nebudeme na VH ČASPV 2022 zvát členy KK ČASPV, MR VV 
ČASPV, předsedy odborných komisí VV ČASPV ani sekretáře KASPV (pokud nejsou mezi delegáty za 
KASPV). 

 
 Pro VH ČASPV 2022 se vychází ze stavu členské základny k 31. 12. 2021 - pro jednotlivé KASPV 
se stanovuje tento počet delegátů s hlasem rozhodujícím:  
 

KASPV počet členů 
Odsouhlasená varianta 

výpočet počet delegátů 

Jihočeská 1000 1,43 1 

Jihomoravská 3304 4,72 5 

Karlovarská 406 0,58 1 

Královehradecká 2957 4,22 4 

Liberecká 2740 3,91 4 

Moravskoslezská 2547 3,64 4 

Olomoucká 1873 2,68 3 

Pardubická 1216 1,74 2 

Plzeňská 3343 4,78 5 

SPV Praha 2526 3,61 4 

Středočeská 3111 4,44 4 

Ústecká 2001 2,86 3 

Vysočina 2679 3,83 4 

Zlínská 916 1,31 1 
   45 
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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 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.  

 

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

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 15.03.2022 uhradit členský spolkový příspěvek na účet ČASPV do 31.03.2022 
 

          Dne 17.3.2022 byly v Evidenci ČASPV (www.evidencecaspv.cz) vygenerovány všem 
odborům platební příkazy na členské příspěvky za rok 2022 (1. vlna plateb). Částka na příkazu 
odpovídá počtu aktivních členů daného odboru * 100,-Kč, který měly odbory dát do souladu 
ke dni 15.3.2022. 
          Pokud jste již uhradili danou částku na příkazu, budete mít v evidenci k dispozici doklad 
Potvrzení o přijaté platbě (proces trvá 2-3 dny po úhradě). 
          V případě, že doklad ke stažení v modulu PLATEBNÍ PŘÍKAZY nevidíte a provedli jste již 
úhradu členských příspěvků v nižší částce, než je zobrazena v Platebním příkazu, musíte 
částku doplatit. Potom bude platba spárována a bude Vám vystaven doklad o platbě.  
          Případné úpravy příkazů je možno řešit pouze písemně na e-mailu: lukas@caspv.cz . 
Vždy je potřeba uvést číslo odboru, název odboru, vysvětlení, proč bylo zaplaceno jinak a 
kontaktní údaje pro případnou komunikaci. 
 

http://www.caspv.cz/
https://www.facebook.com/CeskaAsociaceSportProVsechny/
https://www.youtube.com/channel/UCFFe_zinRjDWd8n9yX6BuWA
http://www.evidencecaspv.cz/
mailto:lukas@caspv.cz
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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 – 
2022 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. 
         První letošní vydání časopisu bylo již čtenářům doručeno do 
schránek v minulých dnech. 
         Upozornění pro přispěvatele: 
          I v roce 2022 probíhá fotosoutěž. Podmínky soutěže pro rok 2022 
naleznete v Souborech ke stažení na  

http://www.caspv.cz/cz/casopis/fotosoutez/. 
 

 

 
 
 

RŮZNÉ 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Omluva 
 

VV ČASPV na svém jednání 14.02.2022 schválil udělení těchto vyznamenání  

• Medaile dr. M.Tyrše - zlatý odznak - Bittnerová Zdena (Česká Lípa) 

• Medaile dr. M.Tyrše – Malinová Vítězslava (Liberec) 

• Vzorný cvičitel – stříbrný odznak – Lysoňová Alice (Karviná) a Poprocká Alena (Karviná) 

• Vzorný cvičitel – bronzový odznak – Doubrovská Monika (Karviná) 
Při přípravě podkladů pro Sdělení ČASPV 2022_2 došlo k tiskové chybě a tito vyznamenaní nebyli 
v tomto Sdělení uvedeni. 

 
VV ČASPV na svém jednání 14.02.2022 schválil udělení vyznamenání Medaile dr. M. Tyrše pro paní 
Martu Kornasovou z RCSPV Karviná. 

 Ve Sdělení ČASPV 2022_2 bylo však chybně uvedeno udělení vyznamenání paní Komasové.  
 

Za výše uvedená pochybení se omlouváme. 

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/casopis/fotosoutez/
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Vyznamenání 

VV ČASPV schválil návrhy na udělení vyznamenání těmto členům ČASPV: 
 

 

   

Pozn.: jména vyznamenaných jsou uvedena bez titulů. 
 

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). 

 
 

Vzorný cvičitel 
- zlatý odznak 

Budáková Anna – Mělník 
Hausman Martin – Mělník  
Ježková Hana – Beroun  
Malá Irena – Mělník  
Samec Ladislav – Benešov 
Sojková Stanislava –  

Mělník  
Šlamborová Marie –  

Benešov  
Zítko Pavel –  

Praha – západ 
Červíková Alena – Jeseník  
Mackerlová Jana –  

Hradec Králové 
Taušková Miloslava –  

Klatovy   
 

Vzorný cvičitel 
- stříbrný odznak 

Červená Hana – Benešov  
Vnoučková Jitka – Benešov  

Vzorný cvičitel 
- bronzový odznak 

Duchoňová Lucie – Klatovy 
Jíchová Miloslava –  

Klatovy  

Medaile dr. M.Tyrše 

Janáčová Václava – Mělník  
Kulichová Věra – Prostějov  
Odstrčilová Pavla – Přerov  
Šot Karel – Klatovy  

http://www.caspv.cz/cz/o-nas/evidence-clenu/evidence-vyznamenanych/
mailto:moravskoslezsky@caspv.cz
mailto:kaspv@seznam.cz
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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/.  

 
Rozhodování per rollam 

Dne 26.02.2022 nabyla účinnosti novela pandemického zákona (zákon č. 94/2021 Sb.). Tato 
novela přinesla i změnu, která upravuje jednání členů orgánů právnických osob na dálku. 
 Do tohoto zákona byl nově vložen § 2a, který včetně nadpisu zní: 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) zákon č. 90/2012 Sb. 
 

 Doporučujeme všem statutárním zástupcům, aby se s těmito právními předpisy seznámili. 
 

Zpravodaj ČUS 

         Česká unie sportu na svém webu https://www.cuscz.cz/o-
nas/zpravodaj-cus.html zveřejnila Zpravodaj ČUS č. 2/2022. 

Stručný obsah zpravodaje je zveřejněn i na webu ČASPV 
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2986-zpravodaj-cus-2-2022.html. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 2a 
Zvláštní opatření ve vztahu k rozhodování orgánů právnických osob 

 
 (1) Pokud orgán ochrany veřejného zdraví mimořádným opatřením podle § 2 odst. 2 
nebo mimořádným opatřením podle § 69 odst. 1 písm. b) nebo i) zákona o ochraně veřejného 
zdraví, jehož účelem je likvidace epidemie COVID-19 nebo nebezpečí jejího opětovného 
vzniku, omezí nebo zakáže činnost právnické osoby spočívající v rozhodování na zasedání 
orgánu právnické osoby, může orgán právnické osoby rozhodovat mimo zasedání v písemné 
formě nebo s využitím technických prostředků i tehdy, nepřipouští-li to zakladatelské právní 
jednání. Další podmínky rozhodování mimo zasedání orgánu v písemné formě nebo 
rozhodování orgánu s využitím technických prostředků stanovené zákonem, popřípadě 
zakladatelským právním jednáním, nejsou dotčeny. 
 (2) Nestanoví-li zákon nebo zakladatelské právní jednání podmínky rozhodování 
podle odstavce 1, určí je v případě nejvyššího orgánu statutární orgán, v případě jiného 
orgánu tento orgán. Tyto podmínky musí být členům orgánu oznámeny v dostatečném 
předstihu před rozhodováním. 
 (3) Ustanovení § 652 odst. 2 zákona o obchodních korporacích1 se nepoužije. Na 
rozhodování delegátů per rollam se použijí § 652 odst. 1 a § 653 až 655 zákona o obchodních 
korporacích obdobně. 
 

https://eshop.caspv.eu/
https://www.cuscz.cz/o-nas/zpravodaj-cus.html
https://www.cuscz.cz/o-nas/zpravodaj-cus.html
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2986-zpravodaj-cus-2-2022.html
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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. 

 
 
 
 

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. 

 

http://www.olympic.cz/pojisteni
http://www.caspv.cz/cz/o-nas/dokumenty/smlouvy/urazove-pojisteni/
http://www.caspv.cz/cz/o-nas/dokumenty/smlouvy/urazove-pojisteni/
http://www.caspv.cz/cz/airtrack-kin-ball/
mailto:dumsportu@caspv.cz
mailto:zitko@caspv.cz
mailto:pecenka@plzen.eu
http://www.caspv.cz/cz/o-nas/dokumenty/sdeleni-caspv/
http://www.caspv.cz/cz/o-nas/dokumenty/sdeleni-caspv/
http://www.caspv.cz/cz/o-nas/dokumenty/sdeleni-caspv/

