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Sdělení ČASPV – 2017 – 9                                                                                    Praha 08.11.2017 

 

 
Vážení předsedové a sekretáři KASPV, vážení členové ČASPV 
 

zasíláme pravidelné Sdělení ČASPV 2017 – 9 po jednání VV ČASPV dne 30.10.2017, po 
poradě předsedů, sekretářů a zástupců KASPV dne 05.11.2017, po poradě předsedů 
sportovních svazů dne 8.11.2017 a dalších jednáních. 
 

METODICKÁ OBLAST 
Termínová listina centrálních akcí  2017 
 Na:  http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/terminova-listina-centralnich-akci/ je 
zveřejněna termínová listina centrálních akcí na rok 2017. Vzhledem k současnému pravidlu 
minimálně ekonomické vyrovnanosti (bez ztráty) u pořádaných akcí se mohou v průběhu 
roku objevit změny v této termínové listině. Z tohoto důvodu dochází k průběžné aktualizaci 
akcí. Tyto změny jsou zveřejňovány na webových stránkách ČASPV. 
 

Termínová listina centrálních akcí 2018 
 VV schválená termínová listina centrálních akcí na rok 2018 je zveřejněna na: 
http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/terminova-listina-centralnich-akci/ v Souborech ke 
stažení. 
 VH ČASPV v roce 2018 bude konat v sobotu 28. 04. 2018 v Hradci Králové. 
Zaznamenejte si tento datum do svých diářů („stop termín“). 
 
Pravidla pořádání akcí MR ČASPV – 2018 
 VV na rok 2018 schválil Pravidla pořádání akcí MR ČASPV pro rok 2018. Tato Pravidla 
upravují pořádání školení instruktorů, rozhodčích (včetně dotace), seminářů a pobytových 
akcí a republikových soutěží. 
 Pro rok 2018 byly republikové soutěže rozděleny do 3 skupin: 

- Skupina „A“ – pro členy ČASPV a veřejnost (děti – mládež – dospělí) 
o SMP Medvědí stezkou, ringo, florbal, volejbal, kubb + woodball + mölkky 

- Skupina „B“ – pouze pro členy ČASPV (děti – mládež – dospělí) 
o sportovní gymnastika, atletika 

- Skupina „C“ – specifické (děti – mládež – dospělí) 
o TeamGym junior – senior/TRIA 

Podrobnější informace týkající se schválených Pravidel budou zaslány sekretářům KASPV. 
 
Zápolení na dálku 
 Komise žactva a mládeže ČASPV připravila pro řádné členy ČASPV novou soutěž, která 
se skládá z tradičních i méně tradičních disciplín.  
 Soutěž spojuje jednak výhody soutěžení a porovnání výsledků s dětmi z ostatních 
odborů a krajů, ale také pohodlnost „domácího“ prostředí. 
 Veškeré podrobnosti naleznou zájemci na: http://www.caspv.cz/cz/zapoleni-na-
dalku/. Informace byly rovněž zaslány krajským sekretářů dne 01.11.2017, objeví se i 
v prosincovém čísle časopisu Pohyb je život a je plánována i podrobná informace s praktickou 
ukázkou pro účastníky republikového srazu cvičitelů ČASPV ve Žďáru n.S. 
 

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/zapoleni-na-dalku/
http://www.caspv.cz/cz/zapoleni-na-dalku/
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Republikové soutěže 
V Trutnově proběhne 11. 11. republiková soutěž v TeamGymech (31 družstev a 8 dr. tria): 
http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/1015-republikova-soutez-caspv-teamgym-2017.html  
V Pardubicích se uskuteční ve spolupráci s Pardubickou KASPV republiková soutěž ve 
florbalu, přihlášeno je 12 družstev mladších a starších žáků: 
http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/1011-republikova-soutez-caspv-ve-florbalu.html  
 
Přehlídka pohybových skladeb – OPEN 
 ČOS z pověření komise VG ČGF pořádá dne 02.12.2017 v Ostravě „Přehlídku 
pohybových skladeb. Tato přehlídka je tzv. open, tj. za stejných podmínek se mohou přihlásit 
skupiny z ČGF, ČASPV, ČOS, AŠSK apod. 
 Více informací v Souborech ke stažení na: http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2074-
prehlidka-pohybovych-skladeb-open.html.  
 
Sportovní hry seniorů 2018 
 ČASPV bylo ze strany ČUS již několikrát oslovena se žádosti, zda i v roce 2018 se 
ČASPV zapojí a uspořádá akce pro seniory. 
 Představa ČUS a jeho partnerů je uspořádání cca 10 akcí (obdobně jako v roce 2017, 
podpora ČASPV a „menší“ podpora ČUS a sponzorů) a cca 5 větších akcí (výrazně větší 
podpora – finanční i mediální, přímá pomoc sponzorů). 
 Doporučením pro rok 2018 je akce pořádat tzv. venku (ve výjimečném případě 
v tělocvičnách). 
 Prosíme o projednání v rámci jednotlivých KASPV a o zaslání stanoviska do 
13.11.2017 na sekretariát ČASPV (Zítko). 
 
Fotbal v chůzi 
 Na webových stránkách: http://www.caspv.cz/cz/fotbal-v-chuzi/ naleznou zájemci 
podrobnější informace o projektu Fotbalové asociace ČR „Fotbal v chůzi“. 
 Projekt je určen pro věkovou skupinu nad 60 let a je určen pro muže i ženy. 
 Podrobnosti o projektu a propagační záznamy jsou zveřejněny na výše uvedeném 
odkazu a v Souborech ke stažení tamtéž. 
 Další informace o projektu „fotbal v chůzi“ (seniorský fotbal) naleznou zájemci na 
webu FAČRu https://mujfotbal.fotbal.cz/board/board/21 

 Případné dotazy je možné zasílat na e-mail: hanacek@caspv.cz 
 

EKONOMICKÁ OBLAST 
Dotace MŠMT 
 ČASPV mělo v roce 2017 možnost čerpat ze 3 dotačních programů, které vypsalo 
MŠMT. 
 Z Programu III byla dotace již poskytnuta, dotace z Programu X byla odsouhlasena a 
v nejbližších dnech by MŠMT mělo vydat Rozhodnutí a následně zaslat finanční prostředky. 
 Žádost do Programu IV byla rovněž odeslána, avšak rozhodnutí o této žádosti není 
dosud známo. 
 Odborům SPV, TJ doporučujeme sledovat webové stránky MŠMT, kde budou 
zveřejněny dotační tituly pro rok 2018 (Program VIII). 
 

http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/1015-republikova-soutez-caspv-teamgym-2017.html
http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/1011-republikova-soutez-caspv-ve-florbalu.html
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2074-prehlidka-pohybovych-skladeb-open.html
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2074-prehlidka-pohybovych-skladeb-open.html
http://www.caspv.cz/cz/fotbal-v-chuzi/
https://mujfotbal.fotbal.cz/board/board/21
mailto:hanacek@caspv.cz
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Povinné zveřejňování smluv 
 Zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv, stanoví, že jsou povinně zveřejňovány 
soukromoprávní a dotační smlouvy, kde je jednou ze smluvních stran Česká republika (tj. 
např. MŠMT, krajský úřad, městský úřad apod.) a hodnota plnění přesahuje 50 tis. bez DPH. 
 Bude-li tedy TJ/SK/RC/KASPV uzavírat s výše uvedenými subjekty smlouvu 
s uvedenou hodnotou plnění, pak musí být tato smlouva povinně zveřejněna v tzv. registru 
smluv (dostupný na http://smlouvy.gov.cz). Povinnost zveřejnit smlouvu má „státní“ subjekt. 
 Doporučujeme TJ/SK/RC/KASPV, aby si zveřejnění smlouvy v registru smluv 
zkontrolovaly a případně smlouvu (o dotaci) na registr smluv zadaly. Podle informace 
z vedení ČUS toto neplatí pro „Rozhodnutí“, které bylo zasláno z MŠMT (např. Program VIII). 
 Další informace – viz příloha Sdělení 2017_7. 
 
Služební prostory ČASPV 
 VV ČASPV rozhodl o cenách za využívání služebních prostor ve Sportcentru Žinkovy i 
Sportcentru Doubí u Třeboně s platností od 1. 1. 2018. 
 Ceny se pro oproti cenám v roce 2017 nezmění. Změnilo se pouze období tzv. hlavní 
sezony (30.06. – 31.08. 2018) a období tzv. vedlejší sezony (do 29.06. a od 01.09.).  
  
 
CASHBACK karta ČASPV 
 Jak jste již byli v minulých Sděleních informováni, je pro příznivce ČASPV je připravena 
Premium karta asociace s funkcí CASHBACK. Tato nová karta (nejde o platební kartu) naší 
organizace je pro každého příznivce ČASPV připravena zdarma jako výraz poděkování za jeho 
přízeň. Další informace naleznou zájemci na: http://www.caspv.cz/cz/cashback-karta-caspv/.   
Zájemci o tuto kartu se o ni mohou přihlásit na e-mailu: kubikova@caspv.cz.  
 Zvažte znovu svoji účast v tomto projektu. 
 

XVI. VŠESOKOLSKÝ SLET 2018 A WG 2019 
Hromadná skladba dospělých 

Více informací na: http://www.caspv.cz/cz/slet-2018-wg-2019-eurogym-2018/slet-
2018-a-wg-2019-skladba-dospelych/.  
  
Prezentace sportu pro všechny 
 Jak jste již byli v minulých Sděleních informováni, na jaro 2018 je naplánována 
prezentace sportu pro všechny. Hlavním organizátorem akcí je ČOS, resp. jednotlivé sokolské 
župy. 
 Ze strany ČOS bylo přislíbeno koncem září 2017, příp. začátkem října 2017, předání 
kontaktů na „štáby“ jednotlivých krajských prezentací. Bližší informace by měly být ČASPV 
sděleny do konce listopadu 2017, kdy vyjde „manuál“. 
 VV ČASPV doporučuje všem krajským asociacím zapojit se do těchto akcí. 
 

PROPAGACE 
100 let od vzniku Československa 
 Propagační komise VV ČASPV připravuje k roku 2018: 

http://smlouvy.gov.cz/
http://www.caspv.cz/cz/cashback-karta-caspv/
mailto:kubikova@caspv.cz
http://www.caspv.cz/cz/slet-2018-wg-2019-eurogym-2018/slet-2018-a-wg-2019-skladba-dospelych/
http://www.caspv.cz/cz/slet-2018-wg-2019-eurogym-2018/slet-2018-a-wg-2019-skladba-dospelych/
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 Logo k podpisům u e-mailů (obdoba loga ČASPV s 25. výročím ČASPV) – předpokládáme, 
že členové VV ČASPV, KK ČASPV, sekretariát ČASPV, sekretáři KASPV, členové VV 
KASPV a další budou toto logo používat 

 Systém „posterů“, kde budeme připomínat sport před 100 lety a sport nyní 
o Tyto postery budou připraveny jako vzory a jednotlivé KASPV/RCSPV/odbory 

SPV i komise MR ČASPV si budou moci tyto „postery“ upravovat podle svých 
potřeb 

 Roll up s připomenutím vývoje sportu (a propagace ČASPV) 

 Nabídku drobných propagačních předmětů ČASPV – nabídka s cenovou kalkulací 
bude rozeslána nižším organizačním článkům a podle zájmu budou následně 
objednány požadované předměty a nabídnuty k odprodeji zájemcům 

 Obecná doporučení jak 100 let české státnosti spolu s propagací ČASPV připomínat 
na školeních, seminářích, soutěžích, VPA a dalších akcích na všech úrovních řízení. 

 

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/. 
 Vedení ČASPV zvažuje připravit manuál „jak založit a aktualizovat FB pro KASPV“ 
(některé kraje již mají – například Zlínská KASPV) 
 

 
RŮZNÉ 
Vyznamenání 
 VV ČASPV schválil návrhy na udělení vyznamenání těmto členům ČASPV: 

Barková Jana vzorný cvičitel bronzový odznak Benešov  

Homolová Alena medaile dr. M. Tyrše  Vyškov 

Mezihoráková Dobroslava medaile dr. M. Tyrše  Vyškov 
Pozn. Jména vyznamenaných jsou uvedena bez titulů. 

 
Problematika ochrany osobních údajů 
 Evropská komise vydala 27.04.2016 „Obecné nařízení na ochranu osobních údajů“ 
neboli GDPR (General Data Protection Regulation), což je dosud nejvíce uceleným souborem 
pravidel na ochranu osobních údajů na světě.  
 GDPR se dotkne každého, kdo shromažďuje nebo zpracovává osobní údaje Evropanů 
a začne platit 25. května 2018.  
 Sledujte nově vzniklou stránku na našem webu ČASPV v části „O nás“ 
(http://www.caspv.cz/cz/o-nas/gdpr-ochrana-osobnich-udaju/).   
 Česká legislativa se teprve připravuje.  
 Další informace byly zaslány zástupcům KASPV po poradě předsedů. 
 
Veřejný rejstřík a Sbírka listin 
 Upozorňujeme TJ/SK/RC/KASPV, které jsou zapsány ve spolkovém rejstříku, na 
povinnost ukládat následující dokumenty do Veřejného rejstříku a Sbírky listin: 

https://www.facebook.com/CeskaAsociaceSportProVsechny/
http://www.caspv.cz/cz/o-nas/gdpr-ochrana-osobnich-udaju/
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 Účetní uzávěrky za roky 2015 a 2016 (účetní závěrka za rok 2014 nemusí být 

zveřejněna, bude-li však uvedena není na závadu). Pozn. účetní uzávěrku by měla 

schválit valná hromada spolku. 

 Výroční zprávu spolku za rok 2016. 

 Jakékoliv další změny ve statutárním orgánu, kontrolní komisy, změny adresy spolku 

– formou „Inteligentního formuláře Spolkového rejstříku“ - 

https://or.justice.cz/ias/ui/podani 

 
POZOR: Při neuvedení těchto údajů rejstříkový soud vyzve spolek k doplnění v přiměřené 
lhůtě, případně může spolek sankcionovat pokutou! 
 
Způsob uložení: 

 Velmi jednoduché je použití datové schránky spolku (ta je zřízena spolku na základě 

jeho žádosti na Czech Pointu zdarma) prostým převedením do PDF formátu a 

odesláním rejstříkovému soudu. 

 Zasláním dokumentů na rejstříkový soud e-mailem s elektronickým podpisem (složité 

a placené, el. podpis nutno každý rok aktualizovat). 

 Zasláním poštou na CD. 
 
Porada předsedů 2017 
 V souladu s usnesením VH ČASPV se v neděli 05. 11. 2017 uskutečnila porada 
předsedů, sekretářů a zástupců KASPV, která byla rozdělena do 3 částí. 
 V první části byly účastníkům předány aktuální informace z vedení ČASPV, 
z ekonomické a metodické oblasti, informace o GDPR a spolkovém rejstříku, z propagace a o 
kartě CASH BACK. 
 Druhá část byla věnována kulatým stolů s tématy:  

- Ekonomické zajištění činnosti v jednotlivých článcích,  
- Propagace ČASPV (vč. jeho nižších článků) a motivace členů pro vstup do ČASPV,  
- Dobrovolnictví – motivace dobrovolných instruktorů a funkcionářů 
- Činnost našeho spolku v konkurenčním prostředí (členská základna, vzdělávání, 

nabídka pohybových programů, …) aneb „JAK DÁL“ 
 Ve třetí části porady zástupci KASPV hovořili o zkušenostech a problémech 
z fungování nižších organizačních článků. 
 Podrobnější informace o poradě jsou zveřejněny na: 
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2075-porada-zastupcu-kaspv-s-vedenim-caspv.html  
Pozn.:  
Po zpracování závěrů z kulatých stolů budou hlavní náměty rozeslány na KASPV a VV ČASPV 
s nimi bude pracovat i při přípravě aktualizace „Koncepce a strategie rozvoje ČASPV“ na další 
cyklus. 
 
Zpravodaj ČUS 
 Na https://www.cuscz.cz/o-nas/zpravodaj-cus.html najdete nové vydání Zpravodaje 
ČUS. 
 Doporučujeme našim členům, aby se s obsahem tohoto zpravodajem seznámili. 
 

https://or.justice.cz/ias/ui/podani
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2075-porada-zastupcu-kaspv-s-vedenim-caspv.html
https://www.cuscz.cz/o-nas/zpravodaj-cus.html
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Airtrack 
 Je možné si rezervovat AIRTRACK na rok 2018. Přesný postup rezervace a podmínky 
naleznou zájemci na: http://www.caspv.cz/cz/airtrack-kin-ball/.  
 POZOR! Termíny na rok 2018 se již skoro naplněné, neotálejte s rezervací. 
 
Úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti trenérů 
 Od 01.01.2017 je uzavřena nová smlouva o úrazovém pojištění sportovního prostředí, 
kterou podepsali zástupci ČOV s Pojišťovnou Kooperativa, a.s. Tato smlouva se vztahuje i na 
všechny účastníky akcí, které pořádá ČASPV/KASPV/RCSPV/ odbory SPV. 
 Na http://www.caspv.cz/cz/aktuality/1921-pojisteni-urazu-a-odpovednosti.html 
v Souborech ke stažení naleznete informační leták s bližšími informacemi o obou typech 
pojištění, včetně odkazu na webové straky s doplňujícími informacemi. 
 ČASPV nebude hromadně sjednávat pojištění odpovědnosti pro statutární zástupce 
KASPV, příp. odboru. Zájemci o toto pojištěni si musí pojištění sjednat samostatně. (Pozn. 
v minulém Sdělení bylo chybně uvedeno „…pro instruktory….“. Za tuto chybu se omlouváme.) 
 

Smlouvy s INTERGRAMem a OSA 
 Obě dvě smlouvy jsou zveřejněny na webových stránkách ČASPV i ČOV.  
 
 
 

Mgr. Miroslav Zítko 
předseda ČASPV 

 Libor Pečenka 
člen VV ČASPV 

 

 
 

http://www.caspv.cz/cz/airtrack-kin-ball/
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/1921-pojisteni-urazu-a-odpovednosti.html

