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Sdělení ČASPV – 2019 – 10                                                                                   Praha 18.12.2019 

 

 
Vážení předsedové a sekretáři KASPV, vážení členové ČASPV 
 

zasíláme pravidelné Sdělení ČASPV 2019 – 10 (prosincové) po jednání VV ČASPV dne 
09.12.2019 a dalších jednáních. 
 

METODICKÁ OBLAST 
 
Termínová listina centrálních akcí MR 2020 
 VV ČASPV na svém jednání schválil termínovou listinu centrálních akcí na rok 2020.  
http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/terminova-listina-centralnich-akci/ 

Z této listiny upozorňujeme na termín valné hromady ČASPV, která se uskuteční 
25.04.2020 v Praze v budově ČASPV, a na pravidelnou poradu předsedů a zástupců KASPV, 
která je naplánována na 22.11.2020 na stejné místo. 
Termínovou listinu centrálních akcí ČASPV na rok 2020 naleznou zájemci na 
http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/terminova-listina-centralnich-akci/. 
 
Republikové soutěže 2020 
 V Souborech ke stažení na: http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/vyhlaseni-
republikovych-soutezi/ bude v nejbližší době zveřejněno vyhlášení republikových soutěží na 
rok 2020. 
 Vyhlášení obsahuje rozdělení soutěží do skupin: 

- skupina „A“ (pro členy ČASPV a veřejnost) 
o Kubb – Mölkky – Woodball (dospělí) 
o Florbal (žactvo, mládež) 

- skupina „B“ (pro členy ČASPV) 
o Sportovní gymnastika (žactvo, mládež, dospělí) 
o Soutěž mládeže v přírodě („Medvědí stezkou“) (žactvo, mládež) 
o Atletika (žactvo, mládež, dospělí) 

- skupina „C“ (pro členy ČASPV a veřejnost) 
o TeamGym Junior – Senior/Tria (žactvo, mládež, dospělí) 
o Přehlídka pohybových skladeb (žactvo, mládež, dospělí) 

Zároveň vyhlášení upravuje podmínky pro pořádání soutěží a vyhlášení jednotlivých 
soutěží. 
 Připomínáme, že VV ČASPV rozhodl o tom, že v roce 2020 budou na republikových 
soutěžích zrušeny doplňkové soutěže krajů. 
  
Akce MR ČASPV 2020 
 Pro přihlášení na akci MR ČASPV (ŠK, SEM., pobytové akce, republikové soutěže, Letní 
slavnosti apod.) v roce 2020 bude platit následující pravidlo: 
 Za člena ČASPV je při přihlášení na akci MR ČASPV považován ten, který uhradil 
spolkový členský příspěvek v předchozím roce (do 31. 12.) a zároveň v roce konání akce uhradil 
spolkový členský příspěvek nejdéle 30 dní před termínem konání akce. (tj. uhradil spolkový 
příspěvek v roce 2019 i v roce 2020). 

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/vyhlaseni-republikovych-soutezi/
http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/vyhlaseni-republikovych-soutezi/
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 Výjimkou je školení instruktorů III. tř. a IV. tř. SPV, kde tato podmínka neplatí. Na 
těchto školeních je za člena ČASPV považován ten, který uhradil spolkový příspěvek nejdéle 30 
dní před termínem konání školení. 

 
Gymnastický kemp pro žáky 
 Komise VG ČGF pořádá ve dnech 10. – 12.01.2020 v Kolíně gymnastický kemp se 
zaměřením na všeobecnou gymnastiku. Gymnastický kemp je určen pro mužské složky a to 
žáky narozené 2008 až 2012. 
 Více informací naleznou zájemci na: https://www.gymfed.cz/995-pozvanka-na-
gymnasticky-kemp-zaci.html. POZOR!!! Uzávěrka je již 20.12.2019. 
 
Gymnastický festival – Portugalsko 2020 
 V termínu 07. – 10.07.2020 se v portugalském Lisabonu uskuteční mezinárodní 
gymnastický festival. 
 Festival je určen pro sportovce/gymnasty/tanečníky starší 18 let. Více informací 
naleznou zájemci v Souborech ke stažení na: http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2566-
gymnasticky-festival-portugalsko-2020.html.  
 
Letní slavnosti dospělých 
 Ve Sportcentru ČASPV v Doubí u Třeboně se v termínu 19. – 21.06.2020 uskuteční Letní 
slavnosti dospělých pod názvem „O pohár vodníka Opatovického rybníka“. Pro účastníky je 
připraven báječný prodloužený víkend s bohatou programovou náplní pod vedením 
kvalifikovaných lektorů. 
 Hlavní program tvoří soutěže 4 – 6 členných družstev vhodné pro všechny věkové 
kategorie, sportovní, zábavná a kulturně-poznávací činnost, workshopy. 

POZOR! Uzávěrka přihlášek je už 15.01.2020 (včetně). Více informací na: 
http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/1685-letni-slavnosti-dospelych-%22o-pohar-vodnika-
opatovickeho-rybnika%22.html 
 

EKONOMICKÁ OBLAST 
Slevy na jízdném 
 Připomínáme, že vláda ČR odsouhlasila slevy na jízdném pro osoby pod 26 let a nad 65 
let v prostředcích hromadné dopravy (vlak, bus). Doporučujeme těmto osobám využívat tyto 
slevy. 
 

REJSTŘÍK MŠMT 
 Informujeme naše členy, který mají na starosti mj. i zápisy do Rejstříku sportovních 
organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení, o tom, že zadávání do tohoto rejstříku 
je v současné době omezeno, a to v souvislosti s nabytím účinnosti novely zákona č. 115/2001 
Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů. 

 
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ – GDPR 
Dokumentace GDPR 
 Na http://www.caspv.cz/cz/o-nas/gdpr-ochrana-osobnich-udaju/  v Souborech ke 
stažení jsou zveřejněny různé dokumenty týkající se GDPR. 

https://www.gymfed.cz/995-pozvanka-na-gymnasticky-kemp-zaci.html
https://www.gymfed.cz/995-pozvanka-na-gymnasticky-kemp-zaci.html
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2566-gymnasticky-festival-portugalsko-2020.html
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2566-gymnasticky-festival-portugalsko-2020.html
http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/1685-letni-slavnosti-dospelych-%22o-pohar-vodnika-opatovickeho-rybnika%22.html
http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/1685-letni-slavnosti-dospelych-%22o-pohar-vodnika-opatovickeho-rybnika%22.html
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 Zájemci zde naleznou mj. i dokumenty týkající se nejčastěji kladených otázek týkajících 
se GDPR. 
  

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/.  

Na FB ČASPV naleznete například informace o soutěžích na dálku, upoutávky na 
připravované akce a zajímavosti z činnosti ČASPV od „oddílu po republiku.“ 
 
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 2019.  

Časopis na rok 2020 lze objednat v předplatném na: http://www.caspv.cz/cz/e-
shop/33-casopis-pohyb-je-zivot.html.  
 VV na svém jednání rozhodl o snížení ceny inzerce v časopise o 50% oproti současným 
cenám. Layout časopisu a podmínky fotosoutěže budou zachovány pro rok 2020.  
 
Kalendář ČASPV na rok 2020 
 ČASPV připravila pro rok 2020 nástěnný kalendář s propagací činnosti naší organizace.  

Tento kalendář byl již vyprodán, ale nechali jsme udělat dotisk v počtu 100 ks – cena 
zůstává stejná - 140Kč/ks. Objednávky přes sekretariát ČASPV (Alena Čechová) nebo přes e-
shop  http://www.caspv.cz/cz/e-shop/. 
 

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

Boguschová Vlastimila medaile dr. M.Tyrše  Strakonice 

Novotná Anna  medaile dr. M.Tyrše  Prachaticko 

Ťupová Marie medaile dr. M.Tyrše  Písek 

Píšanová Irena vzorný cvičitel zlatý odznak Jindřichův Hradec 

Vidiečanová Marie vzorný cvičitel zlatý odznak České Budějovice 

Vonařová Alexandra vzorný cvičitel stříbrný odznak Jindřichův Hradec 

Pechová Vladimíra vzorný cvičitel stříbrný odznak České Budějovice 

Špalová Petra vzorný cvičitel stříbrný odznak Jindřichův Hradec 

Vlčková Jindra vzorný cvičitel stříbrný odznak Táborsko 

Koutná Miroslava vzorný cvičitel stříbrný odznak Prachaticko 

Šimková Alena vzorný cvičitel stříbrný odznak Jindřichův Hradec 

Pečenka Libor vzorný cvičitel zlatý odznak Plzeň 

Urbanová Ludmila vzorný cvičitel zlatý odznak Vsetín 

Staňková Iveta vzorný cvičitel stříbrný odznak Znojmo 

Kročilová Jitka vzorný cvičitel bronzový odznak Znojmo 
Pozn.: Jména vyznamenaných jsou uvedena bez titulů. 

 

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
http://www.caspv.cz/cz/e-shop/


                                                                                                                        Sdělení ČASPV – 2019 – 10 
 

4 
 

 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 přehled vyznamenaných. 
 Na VH ČASPV v dubnu 2020 budou oceněným instruktorům (cvičitelům) slavnostně 
předávány medaile dr. M. Tyrše, zlatý odznak. Pokud máte ve svých řadách instruktora 
(cvičitele), kterému byste chtěli na VH ČASPV tuto medaili předat, je nutné nejpozději do 
31.01.2020 zaslat návrhy Hance Těhanové (e-mail: moravskoslezsky@caspv.cz).  
 Navržená vyznamenání budou následně schválena VV ČASPV. V případě, že návrhy 
budou zaslány až po výše uvedeném datu, nebudou moci být ocenění instruktoři (cvičitelé) na 
VH ČASPV pozváni. 
 
Povinnosti TJ/SK – rejstříky 
 V Souborech ke stažení na: http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2574-povinnosti-tj-sk-
rejstriky.html naleznete prezentaci, kterou vypracovali odborníci z České unie sportu. 
 Prezentace se týká udržování aktuálního stavu ve spolkovém rejstříku u SK/TJ, tedy 
aktuálnost údajů (statutárních orgánů, kontrolních orgánů, dokumentů ve sbírce listin apod.). 
 Doporučujeme odpovědným pracovníkům TJ/SK, ale také vedení KASPV, podrobné 
prostudování a následnou realizaci požadovaných úkonů. 
 
Národní sportovní agentura (NSA) 
 Ve schválené novela zákona o Podpoře sportu (červenec 2019) je několik nových 
skutečností: 

 Ustavení Národní sportovní agentury, které převezme odpovědnost za „sport“ (za 
odbor 50 MŠMT) 

 Hlavním a jediným identifikátorem členů sportovních svazů, organizací TJ/SK apod. je 
RODNÉ ČÍSLO (dále jen RČ). Bez RČ nelze již do žádné evidence ve „sportovním 
prostředí“ zadat člena. Toto platí i pro evidence ČASPV. 

 S dalšími podrobnostmi o záměrech a plánech NSA se můžete seznámit v prezentačním 
souboru na: http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2557-prezentace-narodni-sportovni-
agentury.html. 

 
Sportcentra ČASPV 
 ČASPV nabízí svým členům pobyty ve sportcentrech ČASPV, které zaručují spokojený 
pobyt s pestrým zázemím služeb pro všechny zájemce s možnostmi rozmanitého sportovního 
využití v outdooru i indooru. 
 Podrobnosti o sportcentrech sledujte na stránkách ČASPV: 

 Sportcentrum ČASPV v Doubí u Třeboně – http://doubi.treb.cz/ 
o Prozatím jednáme s nájemcem o výši ceny za ubytování pro rok 2020 

 Sportcentrum ČASPV Žinkovy u Plzně - http://www.sportcentrumzinkovy.cz/ 
o Ceny pro rok 2020 zůstávají stejné jako v roce 2019 

VV ČASPV na svém jednání odsouhlasil ceník ubytování ve „služebních“ prostorech 
ČASPV. Cena za ubytování ve služebních prostorech zůstává stejná jako v přechozích letech. 
 
Datová schránka 
 Na poradě sekretářů KASPV byli sekretáři krajů seznámeni s možnostmi datové 
schránky, která umožňuje velmi jednoduchou, rychlou a bezplatnou komunikaci se všemi 

http://www.caspv.cz/cz/o-nas/evidence-clenu/evidence-vyznamenanych/
mailto:moravskoslezky@caspv.cz
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2574-povinnosti-tj-sk-rejstriky.html
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2574-povinnosti-tj-sk-rejstriky.html
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2557-prezentace-narodni-sportovni-agentury.html
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2557-prezentace-narodni-sportovni-agentury.html
http://doubi.treb.cz/
http://www.sportcentrumzinkovy.cz/
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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.  
 Další informace o datové schránce naleznou zájemci v příloze Sdělení 2019-03. 
 

Zpravodaj ČUS 
 V Souborech ke stažení na http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2567-aktualni-zpravodaj-
cus-c-9-2019.html najdete aktuální vydání Zpravodaje ČUS. 
 Doporučujeme našim členům, aby se s obsahem tohoto zpravodajem seznámili. 
 

Operační systém Windows 7 
 Z kraje roku 2020 bude oficiálně ukončena podpora pro operační systém Windows 7. 
Z toto důvodu nebude možné stahovat žádné aktualizace.  

Více informací na: https://www.novinky.cz/internet-a-pc/software/clanek/podpora-
windows-7-se-chyli-ke-konci-aktualizace-nabidne-microsoft-za-uplatu-40295883. 
 
Airtrack 
 V současné době je možné ještě si rezervovat AIRTRACK na rok 2020. Přesný postup 
rezervace a podmínky naleznou zájemci na: http://www.caspv.cz/cz/airtrack-kin-ball/.  

Pro rok 2020 již zbývají poslední volné termíny. 
 
Úrazové pojištění 
 S účinností od 01.02.2019 se mění podmínky Úrazového pojištění členů sportovních 
spolků, které je sjednáno prostřednictvím ČOV a platí pro celé sportovní prostředí. Pojišťovna 
Kooperativa, která úrazové pojištění zajišťovala, ukončila s ČOV ke dni 31. 01.2019 spolupráci. 
Veškeré vzniklé nároky na pojistná plnění (úrazy) do 31.01.2019 zůstávají stále v gesci této 
pojišťovny až do vyřešení. 
 Veškeré vzniklé nároky (úrazy) na pojistná plnění od 01.02.2019 bude řešit 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/.  
 
 

PŘEJEME VÁM KLIDNÝ ADVENTNÍ ČAS, KRÁSNÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY 
A DO ROKU 2020 MNOHO ELÁNU, OPTIMISMU A SIL 

 
 

Mgr. Miroslav Zítko 
předseda ČASPV 

 Libor Pečenka 
člen VV ČASPV 
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