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Vážení předsedové a sekretáři KASPV, vážení členové ČASPV, 
 
          zasíláme Vám pravidelné Sdělení ČASPV 2022_4 po schůzi 
výkonného výboru ČASPV dne 11.04.2022 (prezenční forma) a dalších 
jednáních. 

Z obsahu Sdělení vybíráme: 

• Republikové soutěže (str. 2) 

• WG 2023 (str. 3) 

• Výběrové řízení na nájemce Sportcentra ČASPV Žinkovy u 
Nepomuku (str. 5) 

• Datové schránky (str. 6) 
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METODICKÁ OBLAST 
 
 

Termínová listina centrálních akcí - 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/. 

 

Republikové soutěže ČASPV 

 V květnu a červnu 2022 se uskuteční republikové soutěže ve 
sportovní gymnastice (21. – 22.05.2022), SMP Medvědí stezkou (10. – 
12.06.2022) a atletika (19.06.2022). 
  

Republiková soutěž ve sportovní gymnastice se uskuteční 
v gymnastické hale Sportovního klubu Hradčany v Praze o víkendu 21. 
– 22.05.2022. Soutěž se může zúčastnit 1 čtyřčlenné družstvo v každé 
kategorii za KASPV. 

Přihlašování provádí KASPV a uzávěrka přihlášek je 27.04.2022, 
když jmenný seznam závodníků je nutno zaslat do 10.05.2022. 

Propozice soutěže jsou již zveřejněny na webu ČASPV na: 
http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/1957-republikova-soutez-ve-
sportovni-gymnastice-caspv.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/.  

 
 
 

Důležité termíny   v 
dubnu a květnu 

2022: 
 

22.04.2022 
     Školení instruktorů 
SPV II. třídy – ZRUŠENO 
 
23.04.2022 
     Seminář PD a RD 
 
30.04.2022 
     Valná hromada ČASPV 
 
21.05.2022 
    Republiková přehlídka 
pohybových skladeb 
 
21. – 22.05.2022 
     Republiková soutěž 
v gymnastice  

Zpráva z nejsmutnějších 
 
          V úterý 29. března 2022 nás navždy opustil dlouholetý předseda Ústecké KASPV a 
dlouholetý člen VV ČASPV, pan Jan Rubeš. Kamarád a dobrá duše krajských i republikových 
akcí, který nezkazil žádnou legraci. Člověk, který obrovskou část svého volného času věnoval 
dobrovolné práci ve prospěch naší asociace. 
 

HONZO, budeš nám chybět. 

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/1957-republikova-soutez-ve-sportovni-gymnastice-caspv.html
http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/1957-republikova-soutez-ve-sportovni-gymnastice-caspv.html
http://www.caspv.cz/cz/projekty/superhrac-5/
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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. 
 Na konci března 2022 se ve Varšavě uskutečnilo setkání zástupců organizací zapojených do 
tohoto projektu. Na programu bylo mj. prezentace detailů projektu, rozvojové plány spolupráce 
zapojených zemí, návrh doporučení pro sportovní organizace, jak vést sportovní akci apod. 
 

Choreo – challenge 

Choreo – challenge je připraven i v letošním roce s novinkami, které připravila Komise žactva 
a mládeže MR ČASPV 

V letošním roce členové komise sáhli zpět do 90. let 20. století a vybrali jednu z klasických 
skladeb této hudební éry. Další novinkou je rozdělení choreografií do 2 kategorií – verze KLASIK (bez 
využití pomůcek v tradičním duchu z let minulých) a verze NO LIMITS (bez omezení ani vzhledem ke 
kostýmům, náčiní či nářadí). 
 

WG 2023 
 

 V termínu 30.7. – 5.8.2023 se v holandském Amsterodamu uskuteční Světová gymnaestráda 
2023. 
 Této oblíbené sportovní akce se zúčastní i ČASPV svojí hromadnou skladbou, jejímiž autory 
jsou: V. Novotná, I. Holá a J. Sauer. 
 ČASPV má již také zajištěn Organizační štáb pro tuto akci ve složení M. Havrlantová (vedoucí 
OŠ), A. Přehnilová, A.  Hozáková, M. Němčíková, K. Nováková, M. Novák a autoři skladby. 
 V sobotu 09.04.2022 se v Praze uskutečnil první nácvik na WG 2023, který byl určen především 
pro vedoucí skupin a pro samostatně nacvičující jednotlivce. 
  

 
  

Podrobnosti o této akci a o stavu příprav naleznou zájemci na http://www.caspv.cz/cz/wg-
2023/.  
 

30. výročí ČASPV 
 

V průběhu roku 2022 si budeme připomínat významnou událost pro 
ČASPV - 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. 

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
http://www.caspv.cz/cz/wg-2023/
http://www.caspv.cz/cz/wg-2023/
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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. 
 Na YouTube kanálu ČASPV bylo umístěno video se zdravicí k 30. výročí od účastníků RS 2021. 
 
 

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,  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.  

 

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 Postup pro zrušení odboru 

 

http://www.caspv.cz/cz/30-vyroci-caspv/
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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• 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) 
 

• 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. 
         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 
 

Výběrové řízení – Žinkovy  

Vedení ČASPV vypsalo výběrové řízení na nájemce Sportcentra ČASPV Žinkovy u Nepomuku.  
Veškeré informace, vč. zadávacích podmínek výběrového řízení, jsou zveřejněny v Souborech ke 
stažení na http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2998-caspv-vypisuje-vyberove-rizeni-na-najemce.html.  
 

   

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/casopis/fotosoutez/
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2998-caspv-vypisuje-vyberove-rizeni-na-najemce.html
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Datové schránky – spolky 

 S účinností od 01.01.2023 mají nově ze zákona1 povinnost mít zřízenu datovou schránku 
všechny právnické osoby, tedy včetně spolků. V rámci ČASPV se tato skutečnost bude týkat všech 
KASPV, RC s právní subjektivitou a TJ/SK (mimo odborů SPV, kteří jsou členy TJ/SK) 

Právnickým osobám, které datovou schránku k předmětnému datu nebudou mít zřízenu (na 
základě vlastní iniciativy), bude datová schránka zřízena automaticky Ministerstvem vnitra, a to 
nejpozději do 31.03.2023. 
 Více informací na http://www.caspv.cz/cz/aktuality/3010-datove-schranky.html.  
  

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. 
 

Cvičitelka roku 2021 

             Komise rovných příležitostí ČOV vyhlásila i v letošním roce slavnostní akci „Trenérka/cvičitelka 
roku 2021“. 
 ČASPV mohla nominovat své zástupkyně prioritně do kategorie „Dobrovolná celoživotní 
činnost trenérky/cvičitelky“. 
 Za ČASPV byly nominovány: Staroveská Lydie (Zlínská KASPV), Burešová Jaroslava (Pardubická 
KASPV), Baštářová Jana (Plzeňská KASPV), Jahelková Vlasta (Královehradecká KASPV), Pišvejcová 
Blanka (Ústecká KASPV), Jalovecká Eva (Jihomoravská KASPV), Chaloupková Zdena (Vysočina) a 
Volhejnová Zdena (Středočeská KASPV). 

 
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). 

 

 
1 Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.  

Znění zákona je dostupné na https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-300.  

Medaile dr. M.Tyrše 

Slahučková Jarmila –  
Litoměřice   

Štěchová Dušana –  
Litoměřice  

 
 

Vzorný cvičitel 
- stříbrný odznak 

Marková Petra –  
Hradec Králové 

Vzorný cvičitel 
- bronzový odznak 

Březina Jan –  
Hradec Králové  

Hora Zdeněk – Klatovy  

http://www.caspv.cz/cz/aktuality/3010-datove-schranky.html
http://www.caspv.cz/cz/o-nas/evidence-clenu/evidence-vyznamenanych/
mailto:moravskoslezsky@caspv.cz
mailto:kaspv@seznam.cz
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-300
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Nový e-shop ČASPV 

  Nabídku metodických materiálů pro vaši činnost najdete v novém e-shopu ČASPV zde: 
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. 3/2022. 

Stručný obsah zpravodaje je zveřejněn i na webu ČASPV 
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/3000-zpravodaj-ceske-unie-

sportu.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. 
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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 
2022. Přesný postup rezervace a podmínky naleznou zájemci na: 
http://www.caspv.cz/cz/airtrack-kin-ball/.  

          Pro rok 2022 již zbývají poslední volné termíny. 
        Rezervace airtracku na rok  2023  budou  spuštěny v  neděli  
 15.05.2022 ve 12 hod na e-mailu: dumsportu@caspv.cz. 
          Prosíme o dodržení tohoto termínu. Na dřívější rezervace 
nebude brán zřetel. 

 
 
 

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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