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Sdělení ČASPV – 2018 – 4                                                                                    Praha 24.04.2018 

 

 
Vážení předsedové a sekretáři KASPV, vážení členové ČASPV 
 

zasíláme pravidelné Sdělení ČASPV 2018 – 4 po schůzi vedení MR ČASPV dne 16.04.2018, po 
jednání VV ČASPV dne 16.04.2018 a dalších jednáních. 
 

METODICKÁ OBLAST 
Termínová listina centrálních akcí 2018 

Příprava a realizace akcí MR ČASPV probíhá podle stanoveného plánu. Na webovém 
odkazu:  http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/terminova-listina-centralnich-akci/ je 
zveřejněna termínová listina centrálních akcí na rok 2018. Vzhledem k současnému pravidlu 
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. Změny 
jsou zveřejňovány na webových stránkách ČASPV. 
 
Zápolení na dálku – jarní kolo 
 Ve dnech 12.03. – 23.03.2018 proběhlo jarní kolo soutěže „Zápolení na dálku“, kterou 
jako novinku v roce 2017 připravila Komise žactva a mládeže MR ČASPV pro členy ČASPV. 
 Do jarního kola se registrovalo 1 937 závodníků, když vlastního zápolení se zúčastnilo 
1 552 závodníků, což bylo o 374 závodníků více než v podzimním kole. 
 Všichni závodníci dostali účastnický list, vítězové jednotlivých kategorií dostali diplom 
a věcné ceny od firmy Spokey. 
 Komise předpokládá pořádání dalších kol soutěže s rozšířením o kategorii dorostu. 
Osloví ke spolupráci také další komise MR ČASPV, které by mohli zápolení nabídnout 
dospělým a seniorům.  
 
Patroni republikových soutěží 
 Pro zvýšení motivace účastníků republikových soutěží ke sportu a pohybu vůbec 
oslovila ČASPV vybrané osobnosti ze sportovního prostředí se žádostí o patronát. 
 S velkou radostí vám můžeme představit první dvě osobnosti. Patronkou republikové 
soutěže ve sportovní gymnastice se stala Jana Komrsková, sportovní gymnastka a účastnice 2 
olympijských her. Patronem republikové soutěže v atletice je Tomáš Kratochvíl, atlet a držitel 
žákovského rekordu ve skoku do dálky. 
 Více informací naleznou zájemci na: http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2180-
predstavujeme-patrony-republikovych-soutezi-caspv-v-gymnastice-a-atletice.html.  
 
Republiková soutěž ve sportovní gymnastice 
 O víkendu 11. – 13.05.2018 se ve Sportcentru ČASPV Doubí u Třeboně uskuteční 
republiková soutěž ČASPV ve sportovní gymnastice. Propozice soutěže naleznou zájemci 
v Souborech ke stažení na: http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/498-republikova-soutez-
ve-sportovni-gymnastice.html. 
 Uzávěrka přihlášek je 02.05.2018.  Připomínáme, že přihlášky je nutné zasílat 
prostřednictvím sekretářů KASPV. 

http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/terminova-listina-centralnich-akci/
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2180-predstavujeme-patrony-republikovych-soutezi-caspv-v-gymnastice-a-atletice.html
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2180-predstavujeme-patrony-republikovych-soutezi-caspv-v-gymnastice-a-atletice.html
http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/498-republikova-soutez-ve-sportovni-gymnastice.html
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 V Souborech ke stažení na: http://www.caspv.cz/cz/cinnosti-komise-metodicke-
rady/komise-vseobecne-gymnastiky/dokumenty-komise/ byl zveřejněn dokument s názvem 
„Aktualizace – výklad dotazů 180411“, ve kterém vedoucí komise VG upřesnila a vysvětlila 
dotazy instruktorů/ cvičitelů.  
 
Republiková soutěž v atletice 
 Republiková soutěž v atletice proběhne v sobotu 26.05.2018 v Třebíči.  

Propozice a technické pokyny jsou zveřejněny v Souborech ke stažení na: 
http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/503-republikova-soutez-v-atletice.html.  
 Uzávěrka přihlášek je 14.05.2018.  Připomínáme, že přihlášky je nutné zasílat 
prostřednictvím sekretářů KASPV. 
 V příloze tohoto Sdělení najdete bližší informace o aktualizaci programu ATLETIKA 
2018, který mohou na svých závodech využívat kraje, RC i jednotlivé TJ/SK. 
 
Republiková soutěž SMP Medvědí stezkou 

Soutěž se bude konat o víkendu 08.06. – 10.06.2018 v Pardubickém kraji v lokalitě 
Tesla – Vršov, Horní Bradlo. 

Bližší informace a technické pokyny k soutěži budou zveřejněny na webu ČASPV 
koncem dubna 2018 nebo počátkem května 2018. 
 
Letní slavnosti žactva a mládeže 
 Na odkazu http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/1386-letni-slavnosti-zactva-a-
mladeze-2018.html naleznou zájemci pozvánku na letošní Letní slavnosti žactva a mládeže 
2018, které se uskuteční ve Sportcentru ČASPV Doubí u Třeboně v termínu 15. – 17. června 
2018. 
 Pro účastníky jsou připraveny soutěže družstev: mölkky, discgolf, vodní aktivity, 
koloběžky apod. Jako doplňkový program jsou připraveny workshopy (akrobacie – airfloor, 
trikke apod.). 
 Závazné přihlášky je nutno zaslat do 13.05.2018  a to prostřednictvím sekretářů KASPV. 
 

EKONOMICKÁ OBLAST 
Dotace MŠMT 
 MŠMT vytvořilo pro dotace na rok 2018 novou strukturu státních dotací. Každý žadatel 
může, podle nových pravidel, podat pouze jednu žádost v jedné výzvě. ČASPV podalo žádost 
v oblasti podpory sportu pro všechny, výzva č. 2 – Organizace sportu pro všechny. 
 O žádosti nebylo dosud rozhodnuto. 
 

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/.  
  
Blok ČASPV  - pro pódiová vystoupení byl ČASPV vytvořen blok skladeb, který se bude skládat 
ze skladby seniorů („Brekekeke“), tří skladeb z Třebíče (TeamGym, aerobik) a jedné skladby 
z Prahy. 
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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. 
 Podle informací získaných informací již župy ČOS oslovili zástupce našich KASPV, aby se 
zapojili do předsletových akcí. 
 VV ČASPV doporučuje všem krajským asociacím zapojit se do těchto akcí. 
 

EVIDENCE ČLENŮ 

Členské příspěvky – rozdělení 
 Usnesením VH ČASPV 2017 bylo odborů SPV uloženo do 15.03.2018 uhradit příspěvky 
za své členy. 
 Vybrané členské příspěvky budou rozděleny na jednotlivé organizační články v tzv. 
principu 20% – 30% - 30% – 20%.  
 Jak vypadá rozdělení členských příspěvků ukazuje tabulka. 
 

Organizační článek podíl Dospělý člen Dítě a dorost 

Ústředí ČASPV 20% 20 Kč 10 Kč 

KASPV 30% 30 Kč 15 Kč 

RCSPV 30% 30 Kč 15 Kč 

Odbor SPV 20% 20 Kč 10 Kč 

Celkem 100% 100 Kč  50 Kč 
 

 Domníváme se, že je správné, aby každý člen ČASPV přispíval v přijatelné míře (cca 9 
Kč měsíčně u dospělého člena a cca 4 Kč u dětí a mládeže) na činnost celé organizace, která 
mu umožňuje nejen plnohodnotné sportovní a společenské vyžití, ale přináší mu i řadu výhod 
(pojištění, autorské poplatky, slevy na startovném a účastnických poplatcích a mnoho dalších 
výhod podle vlastních aktivit). 
 Záleží na každém z nás, jak se k platbě členských příspěvků do naší organizace postaví.  
 

PROPAGACE 
 

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/. 
 V současné době je pro KASPV připravován manuál pro vytvoření a správu 
facebookového profilu. 
 
Časopis „Pohyb je život“ 
  Na odkazu http://www.caspv.cz/cz/casopis/ naleznou zájemci jednotlivá 
vydání časopisu a metodických příloh v rozsahu březen 2008 – prosinec 2017. Časopis na rok 
2018 lze objednat v předplatném na: http://www.caspv.cz/cz/e-shop/33-casopis-pohyb-je-
zivot.html. Redakční rada připravuje 2. číslo 22. ročníku časopisu Pohyb je život, kde by měla 
být otisknuta mimo jiné první rozcvička na pokračování od komise zdravotní tělesné výchovy. 
 

https://www.facebook.com/CeskaAsociaceSportProVsechny/
http://www.caspv.cz/cz/casopis/
http://www.caspv.cz/cz/e-shop/33-casopis-pohyb-je-zivot.html
http://www.caspv.cz/cz/e-shop/33-casopis-pohyb-je-zivot.html
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Propagační předměty 
 Propagační komise na základě požadavků z krajů připravila vak na záda (cena pro děti 
na republikové soutěže).  

Dále komise zpracovala šablony „zvacích plakátů“ a šablony diplomů pro republikové 
soutěže (SG, atletika…). Tyto materiály byly již zaslány sekretářům KASPV a jsou k dispozici i 
pro RC a TJ/SK. 
 

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

Ledvinová Lucie vzorný cvičitel bronzový odznak Praha 

Pipek Kamil vzorný cvičitel bronzový odznak Pardubice 

Píšová Jaroslava vzorný cvičitel bronzový odznak Pardubice 

Plch Jaroslav vzorný cvičitel bronzový odznak Svitavy 

Faifer Jan medaile dr. M.Tyrše  Náchod 

Kholová Hana medaile dr. M.Tyrše  Náchov 
Pozn.: Jména vyznamenaných jsou uvedena bez titulů. 
 

Nabídka na ubytování – Doubí 
 ČASPV nabízí svým členům možnost ubytování ve služebních prostorách Sportcentra 
ČASPV Doubí u Třeboně a Sportcentra ČASPV Žinkovy u Nepomuku. 
 Více o volných termínech naleznou zájemci na: 
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2166-nabidka-na-ubytovani-ve-sluzebnich-prostorach-
caspv-doubi.html.  
 
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. Jeho cílem je zvýšit úroveň ochrany osobních 
údajů a posílit práva občanů EU v této oblasti. 
 GDPR se dotkne každého, kdo shromažďuje nebo zpracovává osobní údaje Evropanů a 
začne platit 25. května 2018.  
 VV ČASPV připravuje směrnici pro ČASPV  a vzor směrnice KASPV, RC s právní 
osobností, příp. pro odbory.  VV zpracuje jednoznačný postup, jak s chráněnými údaji pracovat 
na všech úrovních.  
 VV ČASPV připravil na základě vzoru od ČUS dvě varianty formuláře s názvem 
INORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ a SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH 
ÚDAJŮ.  

Jedna varianta je pro základní články, které jsou součástí ČUS, druhá varianta je pouze 
základní články ČASPV (které nejsou pod ČUS).  

Žádáme, aby funkcionáři základních článků pro členy ČASPV využili naše formuláře. 
Formuláře budou ke stažení (ve wordu) na http://www.caspv.cz/cz/o-nas/gdpr-ochrana-
osobnich-udaju/.  Doporučujeme stáhnout – doplnit název základního článku + IČO – a pak 
nechat podepsat tyto formuláře všechny členy TJ/SK. Tyto formuláře je třeba archivovat 
v základním článku. Formuláře budeme projednávat na VH ČASPV a začátkem května budou 
na našem webu. 

http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2166-nabidka-na-ubytovani-ve-sluzebnich-prostorach-caspv-doubi.html
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2166-nabidka-na-ubytovani-ve-sluzebnich-prostorach-caspv-doubi.html
http://www.caspv.cz/cz/o-nas/gdpr-ochrana-osobnich-udaju/
http://www.caspv.cz/cz/o-nas/gdpr-ochrana-osobnich-udaju/
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 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, tzv. Adaptační zákon, se teprve připravuje.  
  

Datová schránka 
 Na poradě sekretářů KASPV byli sekretáři krajů seznámeni s možnostmi datové 
schránky, která umožňuje velmi jednoduchou, rychlou a bezplatnou komunikaci se všemi 
státními úřady bez nutnosti zasílání ověřených dokumentů či osobního doručování na 
podatelny. 
 Veškeré informace o zřízení datové schránky najdou zájemci na stránkách České pošty 
(https://www.ceskaposta.cz/sluzby/egovernment/datove-schranky/zrizeni-datove-
schranky).  
 Doporučujeme KASPV projednat a zvážit možnost zřízení datové schránky. ČASPV si již 
datovou schránku zřídila. 
 
 

Rejstřík sportovních organizací 
MŠMT v první polovině roku 2018 plánuje vznik Rejstříku sportovních organizací a to 

v souladu se zákonem č. 115/2001 Sb. V praxi by mělo jít o rejstřík organizací žádajících o 
podporu ze státního rozpočtu a sportovců, trenérů a sportovních zařízení. Rejstřík by měl být 
spuštěn ke dne 30.06.2018. 
 Zavedení rejstříku významně posílí statistické informace ze sportovního prostředí. 
Rejstřík bude neveřejný informační systém, do kterého budou mít povinnost zapisovat údaje 
ty sportovní organizace, které žádají o podporu ze státního rozpočtu. 
 V průběhu roku budou informace o tomto rejstříku průběžně zveřejňovány ve Sdělení. 
 

Zpravodaj ČUS 
 Na http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2186-zpravodaj-cus.html v Souborech ke stažení 
najdete aktuální vydání Zpravodaje ČUS. 
 Doporučujeme našim členům, aby se s obsahem tohoto zpravodajem seznámili. 
 

Airtrack 
 Od středy 24.05.2017 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!!! V roce 2018 jsou volné termíny již jen v prosinci, 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.  
 

http://www.caspv.cz/cz/o-nas/gdpr-ochrana-osobnich-udaju/
https://www.ceskaposta.cz/sluzby/egovernment/datove-schranky/zrizeni-datove-schranky
https://www.ceskaposta.cz/sluzby/egovernment/datove-schranky/zrizeni-datove-schranky
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2186-zpravodaj-cus.html
http://www.caspv.cz/cz/airtrack-kin-ball/
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/1921-pojisteni-urazu-a-odpovednosti.html
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předseda ČASPV 

 Libor Pečenka 
člen VV ČASPV 

 


