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Sdělení ČASPV – 2020 – 05                                                                                   Praha 21.05.2020 

 

 
Vážení předsedové a sekretáři KASPV, vážení členové ČASPV 
 

zasíláme pravidelné Sdělení ČASPV 2020 – 05 po jednání VV ČASPV dne 18.05.2020 (řádné 
jednání) a dalších jednáních. 
 

 
Sportování od 25. 05. 2020 

 
            Od 25. 05. 2020 bude mj. povolen organizovaný trénink profesionálních i 
amatérských sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti s účastí nejvýše ve stejný čas 
300 osob s možností využití zázemí. 
             Toto povolení platí za dodržení přesně definovaných podmínek: 

 účast nejvýše ve stejný čas 300 osob 

 je zachováván odstup mezi osobami nejméně 2 metry, s výjimkou členů domácnosti 

 je k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou 
 
             Další podrobnosti k povolením od 25. 05. 2020 naleznou zájemci v příloze tohoto 
Sdělení ČASPV a také na: 
- www.caspv.cz (v Aktualitách) 
- nebo na odkazu: https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-

informace/mimoradna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/ 
 

 

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/.  
 
Plán činnosti MR ČASPV 2020 
 MR ČASPV připravuje na podzim 2020 realizaci několika akcí, které se měly původně 
uskutečnit v 1. pololetí 2020. Jde o tyto akce: 

 soutěž ve sportovní gymnastice pro žactvo, která je plánována na sobotu 19.09.2020, 
Gymnastický klub Hradčany, Praha. Rozpis soutěže bude uveřejněn do 15. 7. 2020. 
Ukončení přihlašování do 4. 9. 2020. Nejedná se však o republikovou soutěž ČASPV - 
tato soutěž nebude podpořena v oblasti příspěvku na dopravu. 

 školení rozhodčích atletiky je naplánováno na sobotu 17.10.2020 (Brno), resp. neděli 
18.10.2020 (Praha) 

 na úterý 17.11.2020 je do Prahy naplánována Přehlídka pohybových skladeb; přehlídku 
bude organizovat Sport pro všechny Praha v částečné spolupráci s Komisí HPF MR VV 
ČASPV 

http://www.caspv.cz/
http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/terminova-listina-centralnich-akci/
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 VV ČASPV reaguje na změny v plánu činnosti MR v souvislosti s C-19 tak, že nabízí 
krajům nový výběr v souvislosti s dotací na dopravu krajských výprav u vybraných akcí 
s pravidlem „dvě ze tří“. Kraj může nově vybrat dvě akce ze tří uvedených: 

- Republiková soutěž  ČASPV ve florbalu  
- Republiková soutěž ČASPV – TeamGym 
- Přehlídka pohybových skladeb: pořádá SPV Praha ve spolupráci s komisí HPF MR 
ČASPV 

Žádáme KASPV, aby po projednání na VV KASPV zaslaly informaci – na které akce 
budou žádat příspěvek na cestovné – B. Kubíkové (vedoucí EO) kubikova@caspv.cz 
 
Rovněž jsou i nadále připravovány akce, které byly naplánovány na 2. pololetí 2020. 

 
Letní slavnosti ČASPV 
 VV ČASPV schválil konání Letních slavností ČASPV pro dospělé, které se budou konat 
ve Sportcentru ČASPV v Doubí u Třeboně v termínu 19. – 21.06.2020. 
 Ještě je několik volných míst. Přihlašování nových zájemců bude ukončeno 25.05.2020 
 
Choreo-challenge 2020 
 Komise žactva a mládeže MR ČASPV vyhlásila další kolo soutěže Choreo-challenge, kde 
týmy budou připravovat vlastní originální choreografii na hudbu písně „Trezor“, kterou 
nazpíval Karel Gott. 
 Přihlásit do soutěže je možné kdykoliv do 30.10.2020 a to na e-mail: 
mothejzikova@caspv.cz.  
Podrobnosti naleznou zájemci na: http://www.caspv.cz/cz/projekty/choreo-challenge/. 
 
Golden Age 2020 
 Organizátoři akce z Řecka a UEG rozhodli o tom, že s ohledem na situaci v Evropě, že 
tato akce bude přesunuta na rok 2021. 
 
Plavecká soutěž měst 
 Plavecká soutěž měst, kterou organizuje ČASPV, byla zařazena mezi hlavní akce 
projektu EWoS v ČR (Evropský týden sportu). Této akci bude poskytnuta mediální podpora a 
drobné ceny všem účastníkům. 
 V případě, že by se akce nemohla uskutečnit z důvodu druhé vlny koronaviru, budou 
všechny plánované akce zařazené pod EWoS nahrazeny on-line testováním zdatnosti – platí i 
pro členy ČASPV, ČOS a dalších sportovních svazů. 
 

EKONOMICKÁ OBLAST 
Daňové přiznání za rok 2019 
 Žádáme KASPV, aby po odevzdání 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. 
 
Dotace z členských příspěvků 

mailto:kubikova@caspv.cz
mailto:mothejzikova@caspv.cz
http://www.caspv.cz/cz/projekty/choreo-challenge/
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 VV ČASPV na svém jednání rozhodl, že v průběhu dubna 2020 bylo jednotlivým KASPV 
rozesláno 30% z vybraných členských příspěvků. 
 Rozesílání finančních prostředků (RCSPV, odbory) z vybraných členských příspěvků 
v roce 2020 bude realizováno v průběhu měsíce května/června 2020. 
 

VALNÁ HROMADA ČASPV 202 
Termín konání VH 

VV ČASPV rozhodl o tom, že Valná hromada ČASPV se uskuteční v sobotu 27.06.2020 
na SŠKC v Praze. Vzhledem ke stále se měnící situaci s koronavirem VV ČASPV schválil 
redukovaný počet účastníků VH pro rok 2020.  

 
Klíč delegátů na VH 

Klíč delegátů s hlasem rozhodujícím je pro VH ČASPV 2020 schválen takto: 

 KASPV, která evidovala k rozhodnému datu (k 31. 12. 2019) do dvou tisíc členů, má 
právo vyslat jednoho delegáta s hlasem rozhodujícím 

o Jihočeská, Karlovarská, Pardubická, Zlínská 

 KASPV, které evidovala k rozhodnému datu mezi dvěma až třemi tisíci členů má právo 
vyslat dva delegáty s hlasem rozhodujícím 

o Ústecká, Vysočina, Olomoucká, Moravskoslezská 

 KASPV, které evidovala k rozhodnému datu více než tři tisíce členů má právo vyslat tři 
delegáty s hlasem rozhodujícím 

o Sport pro všechny Praha, Středočeská, Plzeňská, Liberecká, Královéhradecká, 
Jihomoravská 

 Přidružení členové (ČSRS, UJ, ČAA, CDO) mají každý jednoho delegáta 
VV ČASPV doporučuje, aby mezi delegáty s hlasem rozhodujícím byl vždy předseda 

KASPV. 
Je nutné, aby KASPV aktualizovaly delegáty VH, tak aby jim mohla být do 27. 05. 2020 

zaslána pozvánka s programem. 
 
Další účastníci VH 
 Na letošní VH ČASPV, z výše uvedených důvodů, nebudou pozváni: 

 ocenění nejvyšším vyznamenáním ČASPV 
o ocenění Zlatým Tyršem se bude předávat na významných akcích (např. VH) 

KASPV 

 členové KK ČASPV (pozvána bude jen předsedkyně nebo její zástupce) 

 členové MR ani zástupci odborných komisí 

 sekretáři KASPV (pokud nebudou delegáty s hlasem rozhodujícím) 

 další hosté – zástupci ČUS, ČOS, NSA apod. 
 

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. 
 Zásadní změnou je nutnost u českých státních příslušníků vyplnit rodné číslo. 

http://www.msmt.cz/sport-1/zmena-v-zapise-fyzickych-osob-sportovcu-a-treneru-do
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 Doporučujeme všem, kteří zajišťují zápis dat do tohoto rejstříku a ještě neprostudovali, 
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.). 
 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 

Nová evidence ČASPV 
 Nová evidence ČASPV je dostupná na https://www.evidencecaspv.cz/. Všechny 
uživatelské účty pro KASPV, RCSPV, Odbory SPV a sekretariát ČASPV jsou již založeny. 
 Začátkem dubna 2020 byl proveden import z původního programu. 

V současné době by již měly být všem uživatelům (odborům SPV) zřízeny přímé 
přístupy (uživatelské účty) tak, aby si samostatně evidenci zpracovávali a aktualizovali dle 
potřeby on-line. 

UPOZORNĚNÍ: 
V nové evidenci ČASPV musí být názvy a adresy odborů SPV (SK) podle registru ARES 

https://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz 
Pokud potřebujete zasílat např.: časopisy Pohyb je život na jinou adresu, než je adresa 

v ARESU, pak tuto informaci zašlete na hanacek@caspv.cz (Předseda redakční rady časopisu), 
opravíme v jiném databázovém systému, který je určen pro rozesílání časopisů. 
 
Přijetí a zrušení odboru 
 Přijetí odboru SPV za člena ČASPV i zrušení odboru SPV se řídí platnými stanovami 
ČASPV a stanovami jednotlivých KASPV. 
 Postup:  

 přijetí nového odboru 
o žádost nového odboru o přijetí projedná RR RCSPV, následně žádost projedná 

VV KASPV a žádost následně schválí VV ČASPV (po schválení sekretariát přidělí 
novému odboru evidenční číslo a KASPV, resp. RCSPV „založí“ odbor do 
evidence členů) 

 zrušení odboru 
o žádost odboru o zrušení projedná RR RCSPV, následně žádost projedná VV 

KASPV a žádost následně projedná VV ČASPV (následně sekretariát ČASPV 
tento odbor v evidence ČASPV zruší) 

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/o-nas/gdpr-ochrana-osobnich-udaju/
https://www.evidencecaspv.cz/
https://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz
mailto:hanacek@caspv.cz
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 Vždy je nutné, aby přijetí, resp. zrušení, odboru projednala min. příslušná KASPV a aby 
tato skutečnost byla uvedena v zápise z jednání VV KASPV. 
 

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.“ 

Na FB ČASPV je rovněž zveřejňována nabídka metodických materiálů, které lze 
zakoupit prostřednictvím e-shopu. 

Od dubna jsou na FB uveřejňována videa s pohybovými aktivitami, které jsou vítanou 
pomůckou pro cvičení v omezených podmínkách (C-19).   
 
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.  
Do druhého čísla časopisu Pohyb je život 2020 připravuje rozcvičku komise rekreačních sportů. 
Metodickou přílohu pro vás připravila Komise cvičení a pobytu v přírodě MR ČASPV: Soutěžíme 
v přírodě. 

Časopis na rok 2020 lze objednat v předplatném na: http://www.caspv.cz/cz/e-
shop/33-casopis-pohyb-je-zivot.html.  
 VV ČASPV rozhodl o snížení ceny inzerce v časopise o 50% oproti současným cenám. 
Podmínky fotosoutěže budou zachovány pro rok 2020.  
 
YouTube kanál ČASPV 
 ČASPV začátkem dubna 2020 zprovoznila svůj YouTube kanál, na kterém jsou již nyní 
ke zhlédnutí metodická, motivační, inspirativní, propagační i zpravodajská videa. 

Nový YouTube kanál naleznete na odkazu:  
https://www.youtube.com/channel/UCFFe_zinRjDWd8n9yX6BuWA 

 
Kampaň „Sportuj s Mírou“ 
 Tato kampaň má na webových stránkám svoji položku. Informace naleznou zájemci 
na: http://www.caspv.cz/cz/projekty/sportuj-s-mirou/. 
 Mírovy výzvy k nejrůznějším aktivitám mohou zájemci sledovat na facebooku, webu, 
YouTube ČASPV. 

 
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. 
 

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
https://www.youtube.com/channel/UCFFe_zinRjDWd8n9yX6BuWA
http://www.caspv.cz/cz/projekty/sportuj-s-mirou/
http://www.caspv.cz/cz/o-nas/evidence-clenu/evidence-vyznamenanych/
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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 (i pro akce 

ČASPV/KASPV/RCSPV) 

 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. 
 
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. 
 
Zpravodaj ČUS 
 Na http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2652-ctete-zpravodaj-ceske-unie-sportu-4-
2020.html najdete odkaz na aktuální vydání Zpravodaje ČUS. 
 Doporučujeme našim členům, aby se s obsahem tohoto zpravodajem seznámili. 
 
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.  

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
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2652-ctete-zpravodaj-ceske-unie-sportu-4-2020.html
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2652-ctete-zpravodaj-ceske-unie-sportu-4-2020.html
http://www.olympic.cz/pojisteni
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 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/o-nas/dokumenty/smlouvy/urazove-pojisteni/
http://www.caspv.cz/cz/o-nas/dokumenty/sdeleni-caspv/

