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Sdělení ČASPV – 2021 – 1                                                                                    Praha 18.01.2021 

 

 
Vážení předsedové a sekretáři KASPV, vážení členové ČASPV 
 

zasíláme pravidelné Sdělení ČASPV 2021 – 1 po jednání VV ČASPV dne 11.01.2021 (Google 
Meet), po semináři MR ČASPV dne 15.01.2021 (Google Meet) a dalších jednáních. 

 
Prodloužení opatření 

 
     Vláda ČR na svém mimořádném jednání 7.ledna 2021 prodloužila krizová opatření 
odpovídající 5.stupni protiepidemického systému PES – tato opatření budou platit 
minimálně do 22.ledna 2021. Více informací na  https://www.vlada.cz/cz/media-
centrum/aktualne/vlada-prodlouzila-platnost-krizovych-opatreni-do-22--ledna--
pokracovat-bude-i-bezplatne-antigenni-testovani-185942/. 
     Podrobnosti k volnému pohybu a sportování můžete také sledovat na covidportálu: 
https://covid.gov.cz/opatreni/pohyb-venku/zakaz-volneho-pohybu-osob-ve-dne   
     Matice tzv. systému PES naleznou zájemci v Souborech ke stažení na: 
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2776-prodlouzeni-opatreni-vlady-cr-pes-5.html.  

 
METODICKÁ OBLAST 
Termínová listina centrálních akcí MR 2021 

Aktualizovanou Termínovou listinu centrálních akcí MR ČASPV na rok 2021 naleznou 
zájemci na http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/terminova-listina-centralnich-akci/.  

Tato termínová listina je průběžně doplňována a aktualizována. 
 
Republikové soutěže 2021 

V Souborech ke stažení na: http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/vyhlaseni-
republikovych-soutezi/ bylo zveřejněno vyhlášení Republikových soutěží ČASPV na rok 2021. 
 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. 
 
Pravidla pro účast na akcích MR ČASPV 2021 
 Pro přihlášení na akci MR ČASPV (školení, semináře, pobytové akce, Letní slavnosti 
apod.) v roce 2021 bude platit následující pravidlo: 

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vlada-prodlouzila-platnost-krizovych-opatreni-do-22--ledna--pokracovat-bude-i-bezplatne-antigenni-testovani-185942/
https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vlada-prodlouzila-platnost-krizovych-opatreni-do-22--ledna--pokracovat-bude-i-bezplatne-antigenni-testovani-185942/
https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vlada-prodlouzila-platnost-krizovych-opatreni-do-22--ledna--pokracovat-bude-i-bezplatne-antigenni-testovani-185942/
https://covid.gov.cz/opatreni/pohyb-venku/zakaz-volneho-pohybu-osob-ve-dne
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2776-prodlouzeni-opatreni-vlady-cr-pes-5.html
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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 Za člena ČASPV je při přihlášení na akci MR ČASPV považován ten, který uhradil 
spolkový členský příspěvek v předchozím roce (do 31. 12. 2020) a zároveň v roce konání akce 
uhradil spolkový členský příspěvek nejdéle 30 dní před termínem konání akce. (tj. uhradil 
spolkový příspěvek v roce 2020 i v roce 2021). 

U níže vyjmenovaných Republikových soutěží ČASPV schválil VV ČASPV pro rok 2021 
výjimku - všichni členové ČASPV musí být registrováni v centrální evidenci a mít zaplaceny 
spolkové členské příspěvky pouze v roce 2021 nejdéle do 30 dní před termínem konání soutěže: 

• Kubb - Mölkky - Woodball   

• Florbal  

• Atletika  

• Sportovní gymnastika  

• Soutěž mládeže v přírodě – Medvědí stezkou 
 

 Výjimka je také u školení instruktorů IV. tř. a III. tř. SPV. Na těchto školeních bude za 
člena ČASPV považován ten, který uhradil spolkový příspěvek nejdéle 30 dní před termínem 
konání školení. 
 I v roce 2021 poskytne ČASPV příspěvek na dopravu výpravám KASPV (za předpokladu 
obdržených finančních prostředků z dotací Národní sportovní agentury - NSA v roce 2021) u 
tří vybraných akcí z pěti vyjmenovaných: Atletika, SMP Medvědí stezkou, Sportovní 
gymnastika, Florbal a Republiková přehlídka pohybových skladeb. 
 
EUROGYM 2022 
 Další, v pořadí již 13. ročník Eurogymu se uskuteční v termínu 9. – 15.07.2022 ve 
švýcarském Neuchatelu. 
 Eurogymu bude v termínu od 07.07.2022 do 09.07.2022 předcházet 3. ročník European 
Gym for Life Challeenge. 
 Registrace na tyto akce bude zahájena koncem roku 2021. Další podrobnosti o těchto 
akcích budou zveřejněny ve Sdělení a na webu ČASPV. 
 
Gymnaestráda 2023 
 Další, v pořadí již 17., světová gymnaestráda, se uskuteční v roce 2023 v Amsterdamu 
(Holandsko). 
 Českou republiku na této světové akci pravidelně reprezentují skladby ČASPV.  
 Komise hudebně pohybových forem MR ČASPV vypsala výběrové řízení na autory 
koedukované hromadné skladby pro tuto akci. 

Podmínky výběrového řízení jsou zveřejněny v Souborech ke stažení na 
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2760-vyberove-rizeni-na-tvorbu-hromadne-skladby-pro-
xvii-svetovou-gymnaestradu-2023-v-amsterdamu.html.     Uzávěrka přihlášek je 20.03.2021. 
 
Gymnastický kemp pro žákyně 
 Plánovaný gymnastický kemp pro žákyně, který připravovala Komise VG ČGF ve 
spolupráci s komisí VG ČASPV v Dobřichovicích o víkendu 22. – 24.01.2021, byl zrušen. 
 Důvodem zrušení akce jsou opatření vlády ČR v souvislosti s pandemií COVID – 19. 
 
 
 

http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2760-vyberove-rizeni-na-tvorbu-hromadne-skladby-pro-xvii-svetovou-gymnaestradu-2023-v-amsterdamu.html.%20%20%20%20%20Uzávěrka%20přihlášek%20je%2020.03.2021
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2760-vyberove-rizeni-na-tvorbu-hromadne-skladby-pro-xvii-svetovou-gymnaestradu-2023-v-amsterdamu.html.%20%20%20%20%20Uzávěrka%20přihlášek%20je%2020.03.2021
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Move Week 
 Projekt Move Week, na kterém spolupracovaly KASPV skončil v září 2020, odbory si 
mohou tyto akce dále organizovat jako klasické VPA. 
 
Školení rozhodčích gymnastiky žen 
 Komise VG MR ČASPV připravila pro zájemce školení rozhodčích gymnastiky žen, které 
se uskuteční v 1. čtvrtletí 2021 a to formou on-line (distanční výuky). 
 On-line konzultace proběhnou 23.01.2021 a 06.02.2021, praktická konzultace je 
naplánována po ukončení nouzového stavu.  
 Více informací naleznou zájemci na http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/1801-sk-
rozhodcich-gymnastiky-zeny-1-konzultace-webinar.html.  
 
Soutěže na dálku 
 Na 1. čtvrtletí 2021 je naplánováno pokračování stále více oblíbených soutěží na dálku. 
Podrobnější informace k soutěžím naleznou zájemci na: http://www.caspv.cz/cz/projekty/ 
 Neváhejte a zapojte se do těchto soutěží. 
 
Choreo-challenge 
 Stále probíhá hlasování v soutěži Choreo-challenge 2020 a to do 31.01.2021. Hlasovat 
lze na facebooku ČASPV (u původních příspěvků) a na YouTube kanálu ČASPV. 
 
Letní slavnosti dětí a mládeže 
 Komise žactva a mládeže MR ČASPV připravuje na termín 18. – 20.06.2021 další ročník 
Letních slavnostní dětí a mládeže. 
 Oblíbená akce by se měla uskutečnit v rekreačním středisku Zbraslavice ve 
Středočeském kraji. 
 

EKONOMICKÁ OBLAST 
Směrnice E-03/2004/14-7 
 S účinností od 01.01.2021 došlo vyhláškou ke zvýšení sazeb za stravné a přibyla sazba 
za kilometrovné pro auta na elektřinu. Ostatní položky vztahující se k jízdnému se nemění. 
 Na základě této skutečnosti VV ČASPV schválil novou přílohu č. 3 Směrnice o cestovních 
náhradách, která tvoří přílohu tohoto Sdělení. 
 
Daňové přiznání za rok 2020 
 Žádáme KASPV, aby v termínu do 15.04.2021 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. 
 

PERSONALISTIKA ČASPV 
 Ke konci roku 2020 ukončil pracovní poměr v ČASPV Pavel Ježek, vedoucí TZ a správce 
SŠKC Praha a od 04.01.2021 jej v této funkci nahradil Ing. Jiří Filipovský. 
 Od 011.01.2021 nastoupila na ekonomické oddělení Ing. Gabriela Machová, která by 
měla výhledově nahradit Bronislavu Kubíkovou (po jejím odchodu do důchodu). 
 

http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/1801-sk-rozhodcich-gymnastiky-zeny-1-konzultace-webinar.html
http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/1801-sk-rozhodcich-gymnastiky-zeny-1-konzultace-webinar.html
http://www.caspv.cz/cz/projekty/
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VALNÉ HROMADY 2021 
VH ČASPV 
 Volební valná hromada ČASPV by se měla uskutečnit v termínu 24. 04. 2021 (sobota)   
v Pardubicích. Zapište si do kalendářů výše uvedený termín. 
 
Volby, volební VH 
 VV ČASPV na svém listopadovém jednání schválil harmonogram příprav voleb do 
orgánů ČASPV, který je zveřejněn i na webu ČASPV na http://www.caspv.cz/cz/volebni-
kampan-2021/.  
 Z harmonogramu vybíráme: 

• 27.01.2021 – doporučený mezní termín VH/ČS odborů SPV 

• 24.03.2021 – konečný termín VH KASPV 
 

 Žádáme sekretáře KASPV o zaslání plánovaného termínu konání VH a následně i 
pozvánky na sekretariát ČASPV (sekretariat@caspv.cz). 
 V prosinci 2020 byla ustavena volební komise a ve volební komisi má zastoupení všech 
14 krajských asociací. Předsedkyní volební komise byla navržena Hana Drdlová a 
místopředsedkyní Vendula Opletalová. 
 
Výstupy z volebních VH 
 Výstupem z volebních VH odborů SPV, RC SPV a KASPV by měl být protokol o průběhu 
VH. 
 Vzor protokolu pro jednotlivé VH je zveřejněn v Souborech ke stažení na 
http://www.caspv.cz/cz/volebni-kampan-2021/.  
 
VH versus opatření vlády 
 V Souborech ke stažení na http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2745-valne-hromady-
vesrus-opatreni-vlady.html naleznou zájemci výklad k nemožnosti upořádat valnou hromadu 
z důvodu Opatření vlády. 
 Na stejném místě je zveřejněn rovněž jednací řád pro hlasování per-rollam. 
 Stejné materiály jsou dostupné také na webových stránkách ČUS na 
https://www.cuscz.cz/novinky/pravni-poradna-nemoznost-konani-valne-hromady.html.  
 

REJSTŘÍKY  
Spolkový rejstřík - aktualizace 
 V Souborech ke stažení na http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2661-aktualizace-
spolkoveho-rejstriku.html naleznete dva materiály od NSA, které připomínají povinnost 
aktualizovat Veřejný (spolkový) rejstřík 
 Doporučujeme odpovědným pracovníkům TJ/SK, ale také vedení KASPV, podrobné 
prostudování a následnou realizaci požadovaných úkonů. 
 
Zápis skutečného majitele TJ/SK 

http://www.caspv.cz/cz/volebni-kampan-2021/
http://www.caspv.cz/cz/volebni-kampan-2021/
mailto:sekretariat@caspv.cz
http://www.caspv.cz/cz/volebni-kampan-2021/
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2745-valne-hromady-vesrus-opatreni-vlady.html
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2745-valne-hromady-vesrus-opatreni-vlady.html
https://www.cuscz.cz/novinky/pravni-poradna-nemoznost-konani-valne-hromady.html
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2661-aktualizace-spolkoveho-rejstriku.html
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2661-aktualizace-spolkoveho-rejstriku.html
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 Právní norma1 stanovuje do 01. 01. 2021 nutnost zápisu skutečného majitele u spolků 
a dalších neziskových organizací. 
 Skutečným majitelem TJ/SK je osoba, která je členem statutárního orgánu (popř. 
zástupcem právnické osoby v tomto orgánu) anebo v postavení obdobném postavení člena 
statutárního orgánu. 
 Návrh na zápis se podává prostřednictvím inteligentního formuláře, který naleznete na 
webu https://issm.justice.cz. Tento formulář je možné vyplnit pouze elektronicky. Následně 
se vyplněný formulář zasílá příslušnému rejstříkovému soudu. 
 Tato povinnost zápisu se týká i jednotlivých KASPV. 
 Podrobnější informace, včetně vzorového formuláře, jsou uvedeny v příloze č. 2 tohoto 
Sdělení ČASPV. 

 
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 

Platby spolkového členského příspěvku 
Vzhledem k současné i predikované epidemiologické situaci a z nich vyplývajících 

Opatření vlády ČR, rozhodl VV ČASPV, že: 
a) doporučuje, aby základní články postupně aktualizovaly členskou základnu svého 

odboru prostřednictvím nové evidence ČASPV 

b) rozhodné datum první vlny plateb, podle kterého se budou platit spolkové členské 

příspěvky se posouvá až na 18. 4. 2021 (místo 15. 3. 2021) 

c) platby za všechny své členy, kteří jsou uvedeny v evidenci ČASPV, by měly základní 

články odeslat nejpozději do 30. 4. 2021 na účet ČASPV 

a. Číslo účtu: 53437011/0100 (stále stejné) 

b. VS – evidenční číslo daného základního článku (Odboru) 

c. SS – počet dospělých členů a počet dětí oddělený 00 (např. 56 dospělých a 49 

dětí ➔ 560049) 

d. Pokud některý základní článek potřebuje potvrzení o platbě – pak kontaktuje 

ekonomické oddělení sekretariátu ČASPV  hellerova@caspv.cz  

d) připomínáme, že z platby spolkového členského příspěvku ve výši 100Kč se vrací 80 Kč 

zpět (KASPV – 30 Kč, RCSPV – 30 Kč, základní článek – 20 Kč) 

e) VV ČASPV navrhne do Usnesení VH ČASPV, aby druhá vlna plateb byla k rozhodnému 

datu 30. 11. 2021 a platby do 20. 12. 2021. 

 
 

 
1 §118b - §118j zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci 

svěřeneckých fondů 

https://issm.justice.cz/
http://www.caspv.cz/cz/o-nas/gdpr-ochrana-osobnich-udaju/
mailto:hellerova@caspv.cz
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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. 

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

Redakční rada připravuje ve spolupráci s propagační komisí pro rok 2021 publikaci 
(příloha) „Představení činnosti KASPV a pozvání do kraje na významné akce.“ 

Časopis na rok 2021 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.  
 
Metodické přílohy a články - přehled 
 Redakční rada (Mgr. Vít Hanáček) připravila praktický přehled metodických příloh a 
článků za období 2008 – 2020. Tento přehled se i nadále průběžně aktualizuje. 
 Přehled je zveřejněn na http://www.caspv.cz/cz/casopis/prehled-metodickych-priloh-
a-clanku/ v Souborech ke stažení. 
 
YouTube kanál ČASPV 
 Na YouTube kanálu je k dispozici video „Rozcvičky s Martinou“, které jsou vhodné pro 
všechny věkové kategorie. Rozcvičky jsou jak všeobecné, tak i specifické se zaměřením na 
gymnastické dovednosti. 

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. 
 
Instagram ČASPV 
 Dalším krokem k výraznějšímu zviditelnění ČASPV zejména k mladší generaci bylo 
založení instagramového profilu ČASPV. 
 Více informací na http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2685-sdilejte-s-nami-zazitky-na-
instagramu.html . 
 

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/casopis/prehled-metodickych-priloh-a-clanku/
http://www.caspv.cz/cz/casopis/prehled-metodickych-priloh-a-clanku/
https://www.youtube.com/channel/UCFFe_zinRjDWd8n9yX6BuWA
http://www.caspv.cz/cz/projekty/sportuj-s-mirou/
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2685-sdilejte-s-nami-zazitky-na-instagramu.html
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2685-sdilejte-s-nami-zazitky-na-instagramu.html
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RŮZNÉ 
Vyznamenání 
 VV ČASPV schválil návrhy na udělení vyznamenání těmto členům ČASPV: 

Hozáková Alena medaile dr. M.Tyrše zlatý odznak Teplice 

Šárová Věra medaile dr. M.Tyrše zlatý odznak Ústí nad Labem 

Šolcová Hana medaile dr. M.Tyrše zlatý odznak Ústí nad Labem 

Živcová Pavlína vzorný cvičitel zlatý odznak Litoměřice 

Havlíčková Ludmila medaile dr. M.Tyrše  Vyškov 

Veltruská Pavla vzorný cvičitel bronzový odznak Vyškov 
Pozn.: jména vyznamenaných jsou uvedena bez titulů. 

 
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 2021 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 
31.01.2021 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. 
 
Zápisy z jednání VV KASPV 
 Upozorňujeme, že je nutné dodržovat počet jednání VV dle stanov příslušné KASPV. 
V případě, že jednání VV proběhne prostřednictvím Skype, Google Meet, per rollam apod. je 
nutné i z takovéhoto jednání pořídit zápis. 
 Upozorňujeme sekretáře KASPV, že zápisy z jednání VV KASPV je nutné zasílat pouze 
na e-mail: kaspv@seznam.cz.  
 Pro snadnější zpracování a archivaci členem VV ČASPV doporučujeme zápisy VV KASPV 
od ledna 2021 začít číslovat od 1. 
 
Zpravodaj ČUS 
 Na http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2772-zpravodaj-cus-10-2020.html najdete 
odkaz na 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 2021. Přesný postup 
rezervace a podmínky naleznou zájemci na: http://www.caspv.cz/cz/airtrack-kin-ball/.  

Pro rok 2021 již zbývají poslední volné termíny. 
 
Skupinové úrazové pojištění 
 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.  

http://www.caspv.cz/cz/o-nas/evidence-clenu/evidence-vyznamenanych/
mailto:moravskoslezky@caspv.cz
mailto:kaspv@seznam.cz
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2772-zpravodaj-cus-10-2020.html
http://www.caspv.cz/cz/airtrack-kin-ball/
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/

