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Sdělení ČASPV – 2019 – 08                                                                                   Praha 18.10.2019 

 

 
Vážení předsedové a sekretáři KASPV, vážení členové ČASPV 
 

zasíláme pravidelné Sdělení ČASPV 2019 – 08 po jednání VV ČASPV dne 14.10.2019 a dalších 
jednáních. 
 

METODICKÁ OBLAST 
Termínová listina centrálních akcí 2019 
 Termínovou listinu centrálních akcí ČASPV na rok 2019 naleznou zájemci na 
http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/terminova-listina-centralnich-akci/. 
 
Termínová listina centrálních akcí 2020 
 VV ČASPV na svém jednání schválil Termínovou listinu centrálních akcí na rok 2020. 
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. 
 Schválená termínová listina byla sekretářům KASPV zaslána 16.10.2019. Zároveň byli 
sekretáři KASPV požádáni, aby do 30.10.2019 zaslali kompletní termínové listiny KASPV (příp. 
oznámili pozdější termín zaslání s ohledem na konání VV KASPV.  

V průběhu listopadu 2019 bude termínová listina zveřejněna na webu ČASPV. 
 
Republikové soutěže 2019 
 V Souborech ke stažení na webových stránkách http://www.caspv.cz/cz/kalendar-
akci/vyhlaseni-republikovych-soutezi/ naleznete vyhlášení republikových soutěží na rok 
2019. 
 Vyhlášení obsahuje rozdělení soutěží do skupin A, B, C, podmínky pro pořádání 
soutěží a vyhlášení jednotlivých soutěží.  
Ve čtvrtém čtvrtletí jsou připravovány ještě dvě soutěže a podklady jsou již umístěny 
v dokumentech ke stažení na webu ČASPV: 

- http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/1015-republikova-soutez-caspv-teamgym-
2019.html  

- http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/1589-republikova-soutez-caspv-ve-
florbalu.html  

 
Republikové soutěže 2020 
 MR ČASPV v současné době již pracuje na vyhlášení republikových soutěží na rok 
2020. K dispozici by vyhlášení mělo být na konci listopadu 2019 nebo počátkem prosince 
2019. 
 VV ČASPV rozhodl, že v roce 2020 budou na republikových soutěžích zrušeny 
doplňkové soutěže krajů. 
 
Akce MR ČASPV 2020 
 Pro přihlášení na akci MR ČASPV (ŠK, Sem, pobyt. akce, republiková soutěž, Letní 
slavnosti apod.) v roce 2020 bude platit následující pravidlo: 

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/
http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/1015-republikova-soutez-caspv-teamgym-2019.html
http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/1015-republikova-soutez-caspv-teamgym-2019.html
http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/1589-republikova-soutez-caspv-ve-florbalu.html
http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/1589-republikova-soutez-caspv-ve-florbalu.html
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 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). 
 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. 
 
Kubb – mölkky - woodball 
 O víkendu 04.10. – 06.10.2019 se v Mušově – Pasohlávkách uskutečnila tradiční 
republiková soutěž ČASPV „KUBB + MÖLKKY + WOODBALL“.  

Soutěže se v letošním roce zúčastnil historicky nejvyšší počet 36 družstev.  
Poděkování za pohodový víkend patří zúčastněným hráčům, rozhodčím a 

organizátorům. 
Výsledky a odkaz na reportáž ze soutěže naleznou zájemci v Souborech ke stažení na: 

http://www.caspv.cz/cz/cinnosti-komise-metodicke-rady/komise-rekreacnich-
sportu/vysledky-soutezi-fotogalerie/ a na facebooku ČASPV. 
 
TeamGym Junior – Senior 
 Na sobotu 09.11.2019 je do Trutnova naplánována republiková soutěž TeamGym 
Junior a Senior. 
 Uzávěrka přihlášek je do 28. 10 .2019. Technicko-organizační pokyny soutěže budou 
zveřejněny v nejbližší době. 
 
Republiková soutěž ve florbalu 
 Poslední republiková soutěž v roce 2019 se uskuteční v sobotu 23.11.2019 
v Pardubicích - soutěž ve florbalu. 
 Technicko-organizační pokyny soutěže naleznou zájemci v Souborech ke stažení na: 
http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/1589-republikova-soutez-caspv-ve-florbalu.html. 
Uzávěrka přihlášek je 07.11.2019. 
 
Přehlídka pódiových skladeb – OPEN 
 Česká obec sokolská z pověření Komise VG ČGF připravuje na sobotu 16.11.2019 
v Ostravě „Přehlídku pódiových skladeb – open“. 
 Doporučujeme účast skupin ČASPV (zvláště z krajů, které mají do Ostravy blíže). 
 Více informací (pozvánka, propozice, přihláška) je zveřejněno v Souborech ke stažení 
na: http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2516-prehlidka-podiovych-skladeb-open.html. 
 
Zápolení na dálku 
 Podzimní kolo soutěže je „Zápolení na dálku“ v termínu 18.11. – 01.12.2019. 
Patronem podzimního kola je Jan Weber1 – několikanásobný mistr světa a Evropy ve 
freestyle footbagu.  

                                                           
1 https://www.honzaweber.com/ 

http://www.caspv.cz/cz/cinnosti-komise-metodicke-rady/komise-rekreacnich-sportu/vysledky-soutezi-fotogalerie/
http://www.caspv.cz/cz/cinnosti-komise-metodicke-rady/komise-rekreacnich-sportu/vysledky-soutezi-fotogalerie/
http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/1589-republikova-soutez-caspv-ve-florbalu.html
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2516-prehlidka-podiovych-skladeb-open.html
https://www.honzaweber.com/
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Novinkou tohoto kola bude zadávání výsledků prostřednictvím Google formuláře. 
Bližší informace jsou zveřejněny na: http://www.caspv.cz/cz/projekty/zapoleni-na-dalku/ a 
zároveň již byly rozeslány KASPV. 

Registrace účastníků probíhá do 15.11.2019. 
 
Superhráč 
 Komise rekreačních sportů MR ČASPV nabízí oddílům a klubům SPV druhé kolo 
republikové soutěže na dálku „SUPERHRÁČ“. 
 Podzimní kolo této soutěže proběhne v termínu 28.10. – 06.12.2019.  Nejlepší 
„Superhráči“ budou odměněni diplomy a věcnými cenami od sponzora soutěže firmy Spokey. 
 Více informací na: http://www.caspv.cz/cz/projekty/superhrac/. 
 
Republikový sraz instruktorů 
 O třetím listopadovém víkendu 15.11. – 17.11.2019 se ve Žďáru nad Sázavou 
uskuteční tradiční „Republikový sraz instruktorů sportu pro všechny“. 
 Srazu se může zúčastnit 8 členů z každé KASPV, kteří jsou členy ČASPV a přihlašování 
bude probíhat prostřednictvím KASPV. Nevyužije-li KASPV přihlášení maximálního počtu 
instruktorů, bude tento následně doplněn zájemci (náhradníky) z ostatních krajů podle 
termínu přihlášení a početní vyváženosti instruktorů za jednotlivé kraje. 
 Pozvánka s programem je zveřejněna na: http://www.caspv.cz/cz/kalendar-
akci/1588-republikovy-sraz-instruktoru-sportu-pro-vsechny.html. Uzávěrka přihlášek je 
03.11.2019. 
 
Golden Age 2020 
 V termínu 04. – 09.10.2020 se v Rethymnu na řeckém ostrově Kréta uskuteční 
tradiční mezinárodní festival s názvem Golden Age. 
 Na skladby, které budou reprezentovat ČASPV na této akci, Komise seniorů a 
hudebně pohybových forem vypsala výběrové řízení, ze kterého byly vybrány tyto skladby: 

 „Inter – gym – net“, autoři V. Novotná a J. Sauer 

 „Na vlnách Kréty – On the waves of Crete“, autoři A. Přehnilová, M. Zítko, R. Hrubá 

 „Smovey“, autorka M. Skopová 
Přejeme hladký průběh všech nácviků a těšíme se na finální podobu všech skladeb. 

 
Mezinárodní gymnastický festival 
 V termínu 24. – 28.06.2020 se v dánském Ollerupu uskuteční Mezinárodní 
gymnastický festival. 
 Více informací naleznou zájemci v příloze tohoto Sdělení na přímo na webových 
stránkách www.ollerup.dk/igf.  
 
Plavecká soutěž měst 
 Ve středu 02.10.2019 proběhl 28. ročník Plavecké soutěže měst, která byla součástí 
projektu ČUS – Sportuj s námi. Celkem se přihlásilo 28 měst a „stovku“ absolvovalo 11 162 
plavců (nejvíce v Bohumíně – 1 072 plavců). 
 Novinkou byl patronát mnohonásobné české rekordmanky, dvojnásobné mistryně 
Evropy a účastnice olympijských her Petry Weber Chocové. 
 Další, již 29. ročník, této soutěže se uskuteční 07.10.2020 

http://www.caspv.cz/cz/projekty/zapoleni-na-dalku/
http://www.caspv.cz/cz/projekty/superhrac/
http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/1588-republikovy-sraz-instruktoru-sportu-pro-vsechny.html
http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/1588-republikovy-sraz-instruktoru-sportu-pro-vsechny.html
http://www.ollerup.dk/igf
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 Více informací naleznou zájemci na: http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2527-28-mest-
se-zapojilo-do-28-rocniku-plavecke-souteze-ktera-je-soucasti-projektu-cus-sportuj-s-
nami.html. 
 
Psychologie sportu v praxi 
 Ve dnech 29. – 30.11.2019 se v kongresovém centru IKEM v Praze uskuteční 10. 
výroční ročník mezinárodní odborné konference s názvem „Psychologie sportu v praxi 2019 
aneb Cesta k úspěchu“. 
 Součástí  konference budou odborné přednášky s praktickými doporučeními 
zahraničních a českých sportovních psychologů, panelová diskuze s profesionálním 
sportovcem a připraveny jsou také praktické workshopy. 
 Více informací naleznou zájemci na: http://www.psychologiesportuvpraxi.cz/. 
 

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. 
 
Můj klub 2019 
 ČUS informoval o situaci, která se týká SK/TJ, které z různých důvodů neprovedly 
vypořádání dotace se státním rozpočtem v programu „Můj klub“ za rok 2018 a v návaznosti 
na to i problematikou čestných prohlášení, která jsou v různých podobách součástí žádostí o 
dotaci (MŠMT, místní samosprávy). 
 Z tohoto důvodu ČUS zpracoval informace pro SK/TJ. Účelem této informace je 
především upozornit na to, aby byla ze strany SK/TJ věnována zvýšená pozornost 
záležitostem, které mnohé považují za pouhou formalitu. 
 Více informací naleznou zájemci v Souborech ke stažení na: 
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2517-informace-o-programu-muj-klub-2019.html. 
 Doporučujeme všem, kteří si o dotace žádají, aby se s touto informací seznámili. 
 
Můj klub 2020 

MŠMT na svém webu zveřejnilo výzvu na program Můj klub na rok 2020. 
Žádosti se podávají prostřednictví systému IS-SPORT. Přístup do systému byl 

aktivován v pondělí 07.10.2019. Termín pro podání žádostí je stanoven do 18.11.2019. 
Více informací na http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2524-vyhlaseni-programu-msmt-

na-rok-2020.html. 
 V souvislosti s tímto dotačním programem nabízí ČUS odborné poradenství členským 
klubům s podáváním i s vyúčtováním dotace v servisních centrech ČUS v jednotlivých 
okresech. 
 Více informací o této pomoci na: http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2533-nabidka-
muj-klub-2020.html. 
 
ČUS – Sportuj s námi 2020 
VPA  - významné a velké akce 

http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2527-28-mest-se-zapojilo-do-28-rocniku-plavecke-souteze-ktera-je-soucasti-projektu-cus-sportuj-s-nami.html
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2527-28-mest-se-zapojilo-do-28-rocniku-plavecke-souteze-ktera-je-soucasti-projektu-cus-sportuj-s-nami.html
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2527-28-mest-se-zapojilo-do-28-rocniku-plavecke-souteze-ktera-je-soucasti-projektu-cus-sportuj-s-nami.html
http://www.psychologiesportuvpraxi.cz/
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2517-informace-o-programu-muj-klub-2019.html
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2524-vyhlaseni-programu-msmt-na-rok-2020.html
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2524-vyhlaseni-programu-msmt-na-rok-2020.html
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2533-nabidka-muj-klub-2020.html
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2533-nabidka-muj-klub-2020.html
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 I v roce 2020 je možné zapojit se do projektu ČUS – Sportuj s námi 2020. Organizátoři 
akcí, které budou do tohoto projektu zařazeni, dostávají podporu mediálních partnerů ČUS a 
finanční příspěvek. Přihláška bude aktivní od 1. 11. 2019. 
 Podrobnější informace (přihlašování, podmínky pro zařazení akce do projektu) 
naleznou zájemci na: http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2531-cus-sportuj-s-nami-2020.html. 
 Pořadatelé VPA (KASPV/RCSPV/TJ/SK/obory), kteří se do projektu chtějí zapojit, musí 
do systému ČUS zadat akci sami (nemůže tak učinit ČASPV). 
 ČASPV však může doporučit velké/významné akce VPA, které budou nižší články 
pořádat. V zájmu organizátorů o podporu je nutné zaslat na e-mail: zitko@caspv.cz název 
akce, termín akce a místo akce. Následně bude vše předáno vedení ČUS. 
 
VPA – Senioři (SHS) 
 Na jednání mezi ČASPV a ČUS byla dohodnuta podpora v rámci projektu „ČUS -
Sportuj s námi“. 
 Aby bylo možné podporu získat je nutné do systému přihlašování akcí „ČUS – Sportuj 
s námi“ pro rok 2020 zadat, již v listopadu 2019) každou plánovanou akci pro seniory zvlášť. 
Z tohoto důvodu jed nutné, aby sekretáři KASPV zaslali na e-mail: zitko@caspv.cz nejpozději 
do 15.11.2019 název akce, termín akce (alespoň měsíc) a místo akce. KASPV mohou poslat 
jednu až dvě akce. Termín konání akce je možné systému dodatečně změnit, ale bylo by 
dobré mít přesný termín již nyní. 
 

WG 2019 
 Česká gymnastická federace nabízí prodej společného oblečení, které bylo vyrobeno 

pro cvičence, kteří reprezentovali ČR na Světové gymnaestrádě 2019 v Dornbirnu. Rovněž je 

možné zakoupit i některé propagační materiály. 

 V Souborech ke stažení na: http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2514-cgf-nabizi-

prebytky-z-wg-2019.html naleznou zájemci více informací. 

 

REJSTŘÍK MŠMT 
Rejstřík sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení (dále jen 

Rejstřík MŠMT) je snahou o přehlednější evidenci sportovního prostředí.  
Podle z MŠMT informací přejde tento Rejstřík pod Národní sportovní agenturu. Novela 
zákona o podpoře sportu hovoří o drobných změnách – např.: povinnost zapsat rodné číslo u 
všech fyzických osob (msto data narození). Celé sportovní prostředí nyní čeká na „manuál k 
Rejstříku“ od Národní sportovní agentury. 
 
Důležité informace pro naše základní články, které mají své IČ: 

1. Pro žádosti v programu MŠMT „Můj klub“ bude pro další období nutné mít v Rejstříku 
MŠMT vše v pořádku (vyplněny požadované údaje u všech fyzických členů a dbát na 
jejich pravidelnou aktualizaci) 

2. Na http://www.msmt.cz/sport-1/sport je podrobný manuál 
3. Je doporučeno, aby si „základní články s IČ“ požádaly MŠMT o přístupová hesla, viz 

https://rejstriksportu.msmt.cz/User/Zapis  a pak postupovaly podle pokynů 
4. Následně obdrží přístupová hesla a mohou si u svého TJ/SK zapisovat své členy 
5. Členové ČASPV mají kód 43 (slovy čtyřicet tři) 

http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2531-cus-sportuj-s-nami-2020.html
mailto:zitko@caspv.cz
mailto:zitko@caspv.cz
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2514-cgf-nabizi-prebytky-z-wg-2019.html
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2514-cgf-nabizi-prebytky-z-wg-2019.html
http://www.msmt.cz/sport-1/sport
https://rejstriksportu.msmt.cz/User/Zapis
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6. Kvalifikovaní instruktoři (cvičitelé) se v rámci Rejstříku MŠMT mohou zahrnout do 
kategorie „trenér“ 

 
 Počátkem března 2019 byl sekretářům KASPV zaslán podrobný návod na uložení 
členů do rejstříku MŠMT. VH ČAPV 2019 mj. uložila odborům ČASPV v souvislosti s tímto 
rejstříkem a evidencí ČASPV aktualizovat evidenci členů (viz Usnesení VH ČASPV). 
 

EUROGYM 2020 

 V červenci 2020 se v Reykjavíku, hlavním městě Islandu, uskuteční 12. EUROGYM, 
největší gymnastický festival pro mládež, který se koná každé 2 roky, vždy v jiném evropském 
státě. 
 Podrobnější informace naleznou zájemci na http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2461-
eurogym-2020-island.html v Souborech ke stažení. 
 Pořadatelé rozeslali první materiál – Bulletin č. 1 (v angličtině). Více informací na 
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2467-eurogym-2020-bulletin-c-1.html. 
 

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. 
 Zájemci zde naleznou mj. i dokumenty týkající se nejčastěji kladených otázek 
týkajících se GDPR. 
 Doporučujeme našim členům věnovat pozornost těmto dokumentům a prostudovat 
je. 
 
Novinky GDPR 
 Mezi vedením ČUS a Úřadem na ochranu osobních údajů proběhlo jednání týkající se 
ochrany osobních údajů. 
 Bližší informace z tohoto jednání a další aktuality, včetně dalších odkazů naleznou 
zájemci na: http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2398-novinky-gdpr.html.  
 

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/. Zde naleznou zájemci 
informace např.: o republikových soutěžích, zápolení na dálku apod.  
  
Webové stránky ČASPV 
 Na konci května 2019 se webový portál ČASPV objevil v novém „kabátu“ (v nové 
grafice) a v přehlednější struktuře. URL adresa zůstává stejná, stejně jako většina 
funkcionalit. 
Upozorňujeme, že web je optimalizován pro následující internetové prohlížeče: 

- Mozilla Firefox 65+ 
- Google Chrome 72+ 
- Opera 58+ 

http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2461-eurogym-2020-island.html
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2461-eurogym-2020-island.html
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2467-eurogym-2020-bulletin-c-1.html
http://www.caspv.cz/cz/o-nas/gdpr-ochrana-osobnich-udaju/
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2398-novinky-gdpr.html
https://www.facebook.com/CeskaAsociaceSportProVsechny/
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- MS Edge 
- Seznam.cz 

a je optimalizován pro PC, notebooky, tablety a smartphony. 
POZOR: web není optimalizován pro Internet Explorer. 

 
Časopis „Pohyb je život“ 
 Na odkazu http://www.caspv.cz/cz/casopis/ naleznou zájemci jednotlivá vydání 
časopisu a metodických příloh v rozsahu březen 2008 – září 2019.  

Časopis lze objednat v předplatném na: http://www.caspv.cz/cz/e-shop/33-casopis-
pohyb-je-zivot.html.  
 
Kalendář ČASPV na rok 2020 
 ČASPV připravila pro rok 2020 nástěnný kalendář s propagací činnosti naší 
organizace.  

Tento kalendář byl připraven ve spolupráci s grafickou školou a jeho konceptem je 
propagace našeho spolku podle hlavních činností. Každý měsíc je věnován jinému věkovému 
či odbornému zaměření, vždy se stručnou charakteristikou dané specializace. 

ČASPV nabízí tento kalendář za cenu 140 Kč/kus (dotovaná cena) a lze jej zakoupit 
prostřednictvím e-shopu ČASPV (http://www.caspv.cz/cz/e-shop/). 

Ukázka jedné strany kalendáře je k dispozici na: 
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2526-nastenny-kalendar-caspv-2020.html  
 

RŮZNÉ 
Vyznamenání 
 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. 
 
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/ 

 Sportcentrum Žinkovy u Plzně - http://www.sportcentrumzinkovy.cz/ 
VV ČASPV na svém jednání odsouhlasil ceník ubytování ve „služebních“ prostorech 

ČASPV. Cena za ubytování 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 
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).  

http://www.caspv.cz/cz/casopis/
http://www.caspv.cz/cz/e-shop/
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2526-nastenny-kalendar-caspv-2020.html
http://www.caspv.cz/cz/o-nas/evidence-clenu/evidence-vyznamenanych/
http://doubi.treb.cz/
http://www.sportcentrumzinkovy.cz/
https://www.ceskaposta.cz/sluzby/egovernment/datove-schranky/zrizeni-datove-schranky
https://www.ceskaposta.cz/sluzby/egovernment/datove-schranky/zrizeni-datove-schranky
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 Doporučujeme KASPV projednat a zvážit možnost zřízení datové schránky.  
 Další informace o datové schránce naleznou zájemci v příloze Sdělení 2019-03. 
 

Operační systém Windows 7 
 Začátkem 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/.  
 
Sdělení ČASPV je každý měsíc publikováno na webu ČASPV a poskytuje cenné informace 
z činnosti výkonného výboru ČASPV a MR ČASPV ve spolupráci s krajskými asociacemi. 
Doporučujeme propagaci uvedeného dokumentu do všech úrovní našeho spolku. Jednotlivá 
Sdělení ČASPV (od roku 2012)  naleznete na odkazu: http://www.caspv.cz/cz/o-
nas/dokumenty/sdeleni-caspv/  
 
 

Mgr. Miroslav Zítko 
předseda ČASPV 

 Libor Pečenka 
člen VV ČASPV 

 

https://www.novinky.cz/internet-a-pc/software/clanek/podpora-windows-7-se-chyli-ke-konci-aktualizace-nabidne-microsoft-za-uplatu-40295883
https://www.novinky.cz/internet-a-pc/software/clanek/podpora-windows-7-se-chyli-ke-konci-aktualizace-nabidne-microsoft-za-uplatu-40295883
http://www.caspv.cz/cz/airtrack-kin-ball/
http://www.olympic.cz/pojisteni
http://www.caspv.cz/cz/o-nas/dokumenty/smlouvy/urazove-pojisteni/
http://www.caspv.cz/cz/o-nas/dokumenty/sdeleni-caspv/
http://www.caspv.cz/cz/o-nas/dokumenty/sdeleni-caspv/

