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Sdělení ČASPV – 2020 – 02                                                                                   Praha 14.02.2020 

 

 
Vážení předsedové a sekretáři KASPV, vážení členové ČASPV 
 

zasíláme pravidelné Sdělení ČASPV 2020 – 02 po semináři MR ČASPV dne 18.01.2020 a po 
jednání VV ČASPV dne 10.02.2020 a dalších jednáních. 
 

METODICKÁ OBLAST 
 
Termínová listina centrálních akcí MR 2020 

Aktualizovanou Termínovou listinu centrálních akcí MR 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/ naleznou zájemci vyhlášení republikových soutěží na rok 2020. 
 Vyhlášení obsahuje rozdělení soutěží do skupin A, B, C, 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. 
 Součástí vyhlášení republikových soutěží je i poskytnutí dotace na dopravu výpravám  
KASPV (podmínkou je dostatek finančních prostředků z dotací z MŠMT 2020) u tří z pěti 
určených akcí VV ČASPV, které si KASPV vybere: sportovní gymnastika, atletika, soutěž 
mládeže v přírodě - Medvědí stezkou, florbal, republiková přehlídka pohybových skladeb. 
  
Zápolení na dálku 
 Jarní kolo soutěže Zápolení na dálku proběhne v termínu 09.03. – 22.03.2020, jejímž 
sponzorem se opět stala firma Spokey. Patronem soutěže je Honza Weber, footbagový 
profesionál a několikanásobný mistr světa. Registrace oddílů je nejpozději do 06.03.2020. 

Vyhodnocování výsledků tohoto kola již neproběhne pomocí Google formuláře, ale 
proběhne prostřednictvím excelovské tabulky. Novinkou tohoto kola je paušální poplatek - 

startovné na oddíl ve výši 100 ,- Kč (bez ohledu na počet účastníků a členství v ČASPV). Stejné 
podmínky u výběru startovného budou platit také u soutěže na dálku – Choreo challenge. 
 Informace o soutěži naleznou zájemci na http://www.caspv.cz/cz/projekty/zapoleni-
na-dalku/. 
Jarní kolo soutěže SUPERHRÁČ proběhne v termínu 10.03. – 20.04.2020. Podrobné 
informace k soutěži naleznou zájemci na odkazu: 
http://www.caspv.cz/cz/projekty/superhrac/  
 
Školení rozhodčích TeamGym 
 V termínech 20. – 22.03.2020 a 27. – 28.03.2020 se v Praze uskuteční „Školení 
rozhodčích I. – III. třídy TeamGym. 
 Součástí školení bude v sobotu 21.03.2020 i seminář k pravidlům pro trenéry, který 
bude určen především pro začínající trenéry a zájemce o TeamGym. 

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/projekty/zapoleni-na-dalku/
http://www.caspv.cz/cz/projekty/zapoleni-na-dalku/
http://www.caspv.cz/cz/projekty/superhrac/
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 V rámci školení proběhne v sobotu 28.03.2020 seminář pro rozhodčí k aktualizaci 
pravidel UEG (Revize B). Seminář je povinný pro všechny rozhodčí, kteří se budou účastnit 
MČR TeamGym 2020.  
 

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. 
 
Daňové přiznání za rok 2019 
 Žádáme KASPV, aby v termínu do 15.04.2020 zaslaly na EO ČASPV kopii daňového 
přiznání, včetně všech povinných příloh, výsledovky a rozvahy v plném rozsahu. 
 Pokud některá KASPV nepodává daňové přiznání na finanční úřad, zašle na EO kopii 
výsledovky a rozvahy z účetnictví po uzávěrce roku. 
 
„Dohody“ 
 VV na svém jednání rozhodl, že s účinností od 01.02.2020 není nutné na Dohody o 
provedení práce  a Dohody na příspěvek na cestovní výdaje uvádět číslo občanského průkazu 
příjemce. 
 

PERSONALISTIKA ČASPV 
Ekonomické oddělení 
 Ke konci ledna 2020 skončila na ekonomickém oddělení paní Jaroslava Janečková, 
kterou na poloviční úvazek nahradil pan Pavel Lukáš. 
  

VALNÉ HROMADY 2020 
VH KASPV 
 Po VH KASPV zašlou sekretáři KASPV na sekretariát ČASPV schválenou Výroční zprávu 
za rok 2019. Dále je nutné bezodkladně zaslat na sekretariát ČASPV jména delegátů na VH 
ČASPV, vč. adresy a e-mailu, a to nejpozději do 20. 03. 2020. 
 
VH ČASPV 
 Valná hromada ČASPV se uskuteční v sobotu 25. 04. 2020 v SŠKC ČASPV v Praze.  
 
Klíč počtu delegátů na VH ČASPV 
 VV ČASPV schválil klíč ke stanovení počtu delegátů z KASPV tak, že za každých 800 
členů = 1 delegát, nad dalších 400 členů další delegát. Při stanovení počtu delegátů bylo 
vycházeno z členské základny k 31. 12. 2019. 

Např. Plzeňská KASPV 3 649 členů – výpočet 3 649 : 800 = 4,6. Tedy 4 delegáti (4 * 
800 = 3 200), za zbývajících 449 členů další delegát. Celkem 5 delegátů. 
 V případě, že mezi delegáty KASPV nebude její předseda a sekretář, budou oba 
pozváni jako hosté. 
 Pro řádnou VH ČASPV 2020 se vychází ze stavu členské základny k 31. 12. 2019 - pro 
jednotlivé KASPV a přidružené členy se stanovuje tento počet delegátů s hlasem 
rozhodujícím:  
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Subjekt 
Počet 
členů 

Počet 
delegátů  

 Praha 3690 5 

Středočeský 3673 5 

Jihočeský 908 1 

Plzeňský 3649 5 

Karlovarský 805 1 

Ústecký 2639 3 

Liberecký 3206 4 

Královéhradecký 3160 4 

Pardubický 1379 2 

Vysočina 2979 4 

Jihomoravský 3152 4 

Zlínský  1169 1 

Olomoucký 2359 3 

Moravskoslezský 2977 4 

CDO  *)  1 

ČAA  *)  1 

ČSRS  *)  1 

UJ  *)  1 

C e l k e m  50 

      *) přidružený člen 
 

Je nutné, aby sekretáři KASPV nejpozději do 20.03.2020 na e-mail 
sekretariat@caspv.cz  zaslali seznam delegátů, včetně adres. 
 

REJSTŘÍK MŠMT 
 Informujeme naše členy, který mají na starosti mj. i zápisy do Rejstříku sportovních 
organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení, o tom, že na webu MŠMT na: 
http://www.msmt.cz/sport-1/zmena-v-zapise-fyzickych-osob-sportovcu-a-treneru-do je ke 
stažení inovovaný Manuál k Rejstříku. 
 S koncem roku 2019 došlo ke změně ve struktuře zapisovaných dat o fyzických 
osobách (sportovcích a trenérech). Zásadní změnou je nutnost u českých státních příslušníků 
vyplnit rodné číslo. 
 Doporučujeme všem, kteří zajišťují zápis dat do tohoto rejstříku, aby si Manuál 
pročetli. 
 
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.). 

mailto:sekretariat@caspv.cz
http://www.msmt.cz/sport-1/zmena-v-zapise-fyzickych-osob-sportovcu-a-treneru-do
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2574-povinnosti-tj-sk-rejstriky.html
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2574-povinnosti-tj-sk-rejstriky.html
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 Doporučujeme odpovědným pracovníkům TJ/SK, ale také vedení KASPV, podrobné 
prostudování a následnou realizaci požadovaných úkonů. 

 
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. 
 

EVIDENCE ČLENŮ 

Aktualizace členské základny  
 VH ČASPV dne 04.05.2019 uložila odborům SPV v termínu od 01.01.2020 do 
15.03.2020 uhradit členské příspěvky za členy odboru pro rok 2020.  
 Členské příspěvky na rok 2020 byly VH ČASPV stanoveny ve výši 100,- Kč bez rozlišení 
věku. I v roce 2020 budou vybrané členské příspěvky rozděleny v následujícím poměru: 

20% (20 Kč ČASPV) – 30% (30 Kč KASPV) – 30 % (30 Kč RCSPV) – 20 % (20 Kč odbor) 
 Současně s úhradou členských příspěvků je nutné zasílat průběžně i opravenou 
evidenci členů. 
 Do 31.03.2020 bude evidence členské základny prováděna v současném programu od 
K. Vondruše. 
 
Nová evidence ČASPV 
 Na poradě předsedů v listopadu 2019 byla zástupcům KASPV představena nová 
evidence členské základny. 
 Tato evidence bude plně funkční od dubna 2020. Z tohoto důvodu je na sobotu 
29.02.2020 (Praha, „české“ kraje) a na neděli 01.03.2020 (Brno, „moravské“ kraje) 
připravena porada/školení pro zástupce a sekretáře KASPV.  
 Do 20.02.2020 je nutno na sekretariat@caspv.cz nahlásit počet účastníků z KASPV. 
 Po tomto školení bude zpracován Manuál, který bude zaslán předsedům odborů SPV, 
RCSPV a sekretářům KASPV. 
  

PROPAGACE 
 

HUSKY 
Koncem ledna byla navázána spolupráce s firmou HUSKY – výrobcem a dodavatelem outdoorového 
vybavení a oblečení.  
Na úvodní schůzce byla domluvena propagační akce a rozsah vzájemného plnění. Akce je založena na 
vypsání výrazných slev 30 – 40 % pro naše členy a jejich rodinné příslušníky a přátele. Ti získají 
unikátní kód, na jehož základě budou moci uplatnit slevu na objednané zboží. V případě hromadné 
objednávky od odboru SPV / RCSPV / KASPV obdrží slevu ve výši 40% na objednané zboží. 
Při individuálních objednávkách je stanovena sleva ve výši 30%. Tato informace bude zveřejněna také 
v časopisu Pohyb je život, který vychází 1. března. Termín akce: březen 2020 

 
 
 

http://www.caspv.cz/cz/o-nas/gdpr-ochrana-osobnich-udaju/
mailto:sekretariat@caspv.cz
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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. Podmínky fotosoutěže budou zachovány pro rok 2020.  
Redakční rada připravila první číslo časopisu Pohyb je život k distribuci 1.3. 2020.  
 
 

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

Janáček Ladislav medaile dr. M.Tyrše  Ostrava 

Hortová Dana medaile dr. M.Tyrše  Nový Jičín 

Slazyková Růžena vzorný cvičitel zlatý odznak Ostrava 

Trubačová Alena medaile dr. M.Tyrše  Louny 

Šterba Josef medaile dr. M.Tyrše zlatý odznak Třebíč 

Břízová Libuše medaile dr. M.Tyrše  Žďár nad Sázavou 

Kokeš Luboš medaile dr. M.Tyrše  Třebíč 

Palátová Marie vzorný cvičitel zlatý odznak Třebíč 

Trčková Anna medaile dr. M.Tyrše zlatý odznak Vsetín 

Bradáčová Květoslava medaile dr. M.Tyrše  Vsetín 

Drdlová Hana medaile dr. M.Tyrše zlatý odznak Blansko 

Kešner Miroslav medaile dr. M.Tyrše zlatý odznak Benešov 

Sádlo Josef medaile dr. M.Tyrše zlatý odznak Mělník 

Pecka Karel medaile dr. M.Tyrše  Příbram 

Smolíková Hana vzorný cvičitel zlatý odznak Pardubice 

Hrubá Libuše medaile dr. M.Tyrše zlatý odznak Jeseník 

Lavičková Alena medaile dr. M.Tyrše zlatý odznak Olomouc 

Symerská Marie medaile dr. M.Tyrše zlatý odznak Šumperk 

Stadlbauer Pavel medaile dr. M.Tyrše zlatý odznak Plzeň 

Ištványiová Marcela vzorný cvičitel stříbrný odznak Klatovy 

Lindauerová Michaela vzorný cvičitel stříbrný odznak Klatovy 

Vytlačilová Blanka vzorný cvičitel stříbrný odznak Žďár nad Sázavou 
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
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 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. 
 
Trenérka – cvičitelka roku 209 
 Na základě výzvy Českého olympijského výboru, Komise rovných příležitostí, VV 
ČASPV schválil nominaci cvičitelek/instruktorek na ocenění „Trenérka/cvičitelka roku“, které 
byly navrženy 10 KASPV.  
 
Národní sportovní agentura (NSA) 
 Ve vzniklé Radě, která má 27 členů, budou oblast „Sportu pro všechny“ hájit starostka 
ČOS Ing. Moučková a starosta Orla, pan Juránek. 
 
Zápisy z jednání VV KASPV 
 Upozorňujeme sekretáře KASPV, že zápisy z jednání VV KASPV je nutné zasílat pouze 
na e-mail: kaspv@seznam.cz. Současné by měl být dodržován počet jednání VV dle stanov 
příslušné KASPV. 
 Pro snadnější zpracování a archivaci členem VV ČASPV doporučujeme zápisy VV 
KASPV od ledna 2020 začít číslovat od 1. 
 
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 cena za ubytování pro rok 2020 byla zvýšena o 15Kč/os/noc 

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

 
Sekretáři/manažeři KASPV již obdrželi kompletní ceníky našich sportcenter pro rok 

2020. 
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 
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. 
 

http://www.caspv.cz/cz/o-nas/evidence-clenu/evidence-vyznamenanych/
mailto:kaspv@seznam.cz
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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Zpravodaj ČUS 
 V Souborech ke stažení na http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2593-zpravodaj-cus-1-
2020.html najdete aktuální vydání Zpravodaje ČUS. 
 Doporučujeme našim členům, aby se s obsahem tohoto zpravodajem seznámili. 
 
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/.  
 
Úrazové pojištění 
 S účinností od 01.02.2019 se změnily 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 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/.  
 
Archiv Sdělení ČASPV 
 Na webovém odkazu http://www.caspv.cz/cz/o-nas/dokumenty/sdeleni-caspv/ 
naleznou zájemci archiv Sdělení ČASPV od ledna 2012. 
 
 
Mgr. Miroslav Zítko 
předseda ČASPV 

                                              Libor Pečenka 
                                              člen VV ČASPV 

   
 

http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2593-zpravodaj-cus-1-2020.html
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2593-zpravodaj-cus-1-2020.html
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/

