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Sdělení ČASPV – 2021 – 2                                                                                   Praha 17.02.2021 

 

 
Vážení předsedové a sekretáři KASPV, vážení členové ČASPV 
 

zasíláme pravidelné Sdělení ČASPV 2021 – 2 po jednání VV ČASPV dne 15.02.2021 (Google 
Meet) a dalších jednáních. 

 
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 aktualizována. SLEDUJTE!  
 
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) 

 
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: 
 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 
 

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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 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 
 13. ročník Eurogymu se uskuteční v termínu 9. – 15.07.2022 ve švýcarském 
Neuchatelu. Pokud má nějaká TJ/SK/Odbor SPV zájem o účast – kontaktujte předsedu ČASPV. 
 Registrace bude zahájena koncem roku 2021. Další podrobnosti o Eurogymu budou 
zveřejněny v následujících Sdělení a na webu ČASPV. 
 
World Gymnaestrada 2023 (WG) 
 17. světová gymnaestráda, se uskuteční v termínu 30.07. – 05.08.2023 v Amsterdamu 
(Holandsko). Vedoucím Organizačního štábu za výpravu ČR byl vybrán Miroslav Zítko, vedoucí 
Organizačního štábu za ČASPV je Marie Havrlantová. 
 Českou republiku na této světové akci pravidelně reprezentují také 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/wg-2023/. Uzávěrka přihlášek je 20.03.2021. 
 
Školení rozhodčích gymnastiky mužů 
 Ústřední škola ČOS ve spolupráci s ČASPV připravila na sobotu 06.03.2021 pro zájemce 
on-line seminář „Rozhodčí SG ve sportovní všestrannosti – muži“. Seminář proběhne 
prostřednictvím Google Meet. Uzávěrka přihlášek je 03.03.2021. 
 Více informací naleznou zájemci na: http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/1854-
seminar-skoleni-rozhodcich-sg-muzske-slozky.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. 
 
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. 
 
Rozcvičky s Martinou 
 Na kanálu YouTube ČSAPV najdete inspirativní rozcvičky, které natočila vedoucí Komise 
žactva a mládeže Martina Mlýnková. Rozcvičky jsou rozděleny do skupin podle zaměření a jsou 
uzpůsobeny tak, aby je bylo možno provádět i na malém prostoru. 

http://www.caspv.cz/cz/wg-2023/
http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/1854-seminar-skoleni-rozhodcich-sg-muzske-slozky.html
http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/1854-seminar-skoleni-rozhodcich-sg-muzske-slozky.html
http://www.caspv.cz/cz/projekty/
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 Více informací naleznou zájemci na http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2786-rozcvicky-
s-martinou-lenost-z-tela-vyzenou.html.  
 
Podpora metodické činnosti 
 

V návaznosti na projekt Sportuj s Mírou jsou na FB ČASPV zařazeny dvě nové aktivity: 
- „Odpověz na otázku“ (komise MR ČASPV připravily otázky z odborností a činností pro ně 

typických a zájemci se mohou zapojit do soutěže a odpovídat na otázky, která z více 
uvedených možností je správná. Správné odpovědi budou slosovány a výherci obdrží 
drobné odměny).  

- „Názvoslovné opáčko“ (na FB a Instagramu ČASPV je uveřejňováno 1x týdně foto cvičence 
v tělocvičné pozici. Soutěžící popíší polohu z hlediska názvoslovného, další týden bude 
uveřejněna správná odpověď a zároveň bude zveřejněna další fotografie; těchto fotografií 
připravila komise všeobecné gymnastiky na dvacet týdnů). Každý týden bude vylosován ze 
správných odpovědí jeden výherce, který obdrží drobnou cenu. 
 
OMM ČASPV ve spolupráci s komisemi MR ČASPV připravuje vzdělávací webináře 

s náměty z činností komisí, které jsou určeny pro členy a veřejnost. Webináře budou vysílány 
na Google Meet platformě. Upoutávka bude v dohledné době zveřejněna na webu ČASPV, FB 
a poslána na KASPV. 
 

EKONOMICKÁ OBLAST 
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. 
 

VALNÉ HROMADY 2021 
VH ČASPV 
 Volební valná hromada ČASPV by se měla uskutečnit v termínu 24. 04. 2021 (sobota)   
v Pardubicích. Pozvánka, návrh programu VH, návrhy Jednacího a Volebního řádu apod. – vše 
bude zasláno 30 dnů před plánovaným termínem VH ČASPV. 

Výroční zpráva ČASPV za rok 2020 bude delegátům VH ČASPV zaslána v elektronické 
podobě (ve formátu PDF). Po schválení delegáty VH ČASPV bude k dispozici na webu ČASPV. 
 
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. 2020. 

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. 
  
 Pro volební VH ČASPV 2021 se vychází ze stavu členské základny k 31. 12. 2020 - pro 
jednotlivé KASPV a přidružené členy se stanovuje tento počet delegátů s hlasem rozhodujícím:  
 

http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2786-rozcvicky-s-martinou-lenost-z-tela-vyzenou.html
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2786-rozcvicky-s-martinou-lenost-z-tela-vyzenou.html
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Subjekt 
Počet 
členů 

Počet 
delegátů  

 Praha 3614 5 

Středočeský 3425 4 

Jihočeský 867 1 

Plzeňský 3429 4 

Karlovarský 775 1 

Ústecký 2411 3 

Liberecký 3143 4 

Královéhradecký 3129 4 

Pardubický 1265 2 

Vysočina 2638 3 

Jihomoravský 3195 4 

Zlínský  1038 1 

Olomoucký 2140 3 

Moravskoslezský 2898 4 

CDO  *)  1 

ČAA  *)  1 

ČSRS  *)  1 

UJ  *)  1 

C e l k e m  47 

      *) přidružený člen 
 

Je nutné, aby sekretáři KASPV nejpozději do 24.03.2021 na e-mail sekretariat@caspv.cz  
zaslali seznam delegátů, včetně adres. 
 
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: 24.03.2021 – konečný termín konání 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. 
 
 VV ČASPV připravuje doporučení (pracovní manuál) jak je možné uskutečnit volební 
valné hromady RCSPV, případně KASPV v „kovidové době“.  Po zpracování bude materiál 
zaslán na vedení KASPV (předsedové a sekretáři). Předpokládaný termín zpracování: 22. 2. 
2021. 
 

mailto:sekretariat@caspv.cz
http://www.caspv.cz/cz/volebni-kampan-2021/
http://www.caspv.cz/cz/volebni-kampan-2021/
mailto:sekretariat@caspv.cz
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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/.  
 
Funkční období členů volených orgánů spolků 

Na https://www.cuscz.cz/novinky/funkcni-obdobi-clenu-volenych-organu-spolku-
%C2%A0lex-covid-v-r-2021.html naleznete bližší informace k prodloužení funkčního období 
členů volených orgánů spolků dle Lex covid 2021. 

Dle usnesení vlády ČR ze dne 14.02.2021 č. 127 o přijetí krizového opatření je možné 
v současné době uspořádat volby orgánu právnické osoby a zasedání orgánu právnické osoby 
za přesně daných podmínek (bod VI. str. 3). Usnesení vlády je přílohou tohoto Sdělení. 
 

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 
 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. 

 
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 

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

svěřeneckých fondů 

http://www.caspv.cz/cz/volebni-kampan-2021/
https://www.cuscz.cz/novinky/funkcni-obdobi-clenu-volenych-organu-spolku-%C2%A0lex-covid-v-r-2021.html
https://www.cuscz.cz/novinky/funkcni-obdobi-clenu-volenych-organu-spolku-%C2%A0lex-covid-v-r-2021.html
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2661-aktualizace-spolkoveho-rejstriku.html
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2661-aktualizace-spolkoveho-rejstriku.html
https://issm.justice.cz/
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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. 

 
PROPAGACE 
Internet 

ČASPV propaguje svoji činnost nejen na webových stránkách www.caspv.cz, ale i na 
dalších platformách a to na: 

• Facebooku  - https://www.facebook.com/CeskaAsociaceSportProVsechny/ 
YouTube -  https://www.youtube.com/channel/UCFFe_zinRjDWd8n9yX6BuWA 

• Instagram - ceskaasociacesportprovsechny 
 

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

Redakční rada časopisu ukončila uzávěrkou k 25.01.2021 přípravu prvního čísla 2021. 
A na co se můžete těšit? Podívejte se na: http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2790-
pripravujeme-pro-vas-prvni-cislo-casopisu-pohyb-je-zivot-2021.html.  
 
Metodické přílohy a články - přehled 
 Redakční rada (Mgr. Vít Hanáček) připravila praktický přehled metodických příloh a 
článků za období 2008 – 2020. Tento přehled je průběžně aktualizován. 
 Přehled je zveřejněn na http://www.caspv.cz/cz/casopis/prehled-metodickych-priloh-
a-clanku/ v Souborech ke stažení. 
 
Redakční rada časopisu PJŽ ve spolupráci s grafickým studiem Grafixon připravuje brožuru 
rozcviček komisí MR ČASPV, které byly publikovány v časopisu v rozmezí roků 2018 - 2020. 
Připravovaný ucelený materiál jistě potěší všechny instruktory-cvičitele našeho spolku.   
 

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

Nová Drahuše medaile dr. M.Tyrše  Praha - západ 

mailto:hellerova@caspv.cz
http://www.caspv.cz/
https://www.facebook.com/CeskaAsociaceSportProVsechny/
https://www.youtube.com/channel/UCFFe_zinRjDWd8n9yX6BuWA
http://www.caspv.cz/cz/casopis/
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2790-pripravujeme-pro-vas-prvni-cislo-casopisu-pohyb-je-zivot-2021.html
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2790-pripravujeme-pro-vas-prvni-cislo-casopisu-pohyb-je-zivot-2021.html
http://www.caspv.cz/cz/casopis/prehled-metodickych-priloh-a-clanku/
http://www.caspv.cz/cz/casopis/prehled-metodickych-priloh-a-clanku/


                                                                                                                        Sdělení ČASPV – 2021 – 2 
 

7 
 

Tallová Eva medaile dr. M.Tyrše  Benešov 

Jiroušová Marie vzorný cvičitel zlatý odznak Nymburk 

Martínek Miroslav vzorný cvičitel zlatý odznak Benešov 

Přehnilová Alena medaile dr. M.Tyrše zlatý odznak Karviná 

Štrublíková Vilma medaile dr. M.Tyrše zlatý odznak Karviná 

Raška Stanislav medaile dr. M.Tyrše zlatý odznak Vsetín 

Vaculíková Eva medaile dr. M.Tyrše zlatý odznak Vsetín 

Mikulenková Jana medaile dr. M.Tyrše  Vsetín 

Cábová Ivana vzorný cvičitel zlatý odznak Vsetín 

Krausová Irena vzorný cvičitel zlatý odznak Vsetín 

Pitelová jana vzorný cvičitel zlatý odznak Vsetín 

Trčková Anna vzorný cvičitel zlatý odznak Vsetín 

Kantorková Jana vzorný cvičitel stříbrný odznak Vsetín 

Mrázková Iveta vzorný cvičitel stříbrný odznak Zlín 

Sýkora Tomáš vzorný cvičitel stříbrný odznak Zlín 

Dukátová Irena vzorný cvičitel bronzový odznak Vsetín 

Dvořáková Zuzana vzorný cvičitel bronzový odznak Vsetín 

Špatný Pavel vzorný cvičitel bronzový odznak Vsetín 

Chaloupková Zdeňka medaile dr. M.Tyrše zlatý odznak Třebíč 

Diviš Zbyněk vzorný cvičitel zlatý odznak Třebíč 

Dokulil Pavel vzorný cvičitel zlatý odznak Třebíč 

Milotová Monika vzorný cvičitel stříbrný odznak Třebíč 

Látová Helena vzorný cvičitel zlatý odznak Karlovy Vary 
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 aktualizovaný přehled vyznamenaných. 
 
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 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 (R. Jalovecký). 
 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/2791-zpravodaj-ceske-unie-sportu.html najdete 
odkaz na aktuální vydání Zpravodaje ČUS.  
 Doporučujeme našim členům, aby se s obsahem tohoto zpravodajem seznámili. 
 
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:kaspv@seznam.cz
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2791-zpravodaj-ceske-unie-sportu.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/.  
 
Cestovní pojištění 
Vedení ČASPV podepsalo novou smlouvu na cestovní pojištění s Generali Česká Pojišťovna. 
Veškeré informace o nabídce pro členy ČASPV a jejich rodinné příslušníky naleznou zájemci na 
našem webu od 22. 2. 2021. Stačí dát do vyhledávače (na našem webu)  - cestovní pojištění. 
 
Archiv Sdělení ČASPV 
 Na webovém odkazu http://www.caspv.cz/cz/o-nas/dokumenty/sdeleni-caspv/ 
naleznou zájemci archiv Sdělení ČASPV od ledna 2012. 
 

 
S lítostí oznamujeme, že v pondělí 18.01.2021 nás ve věku 90 let opustil Dr. Miloslav Tempír 
– výjimečná osobnost československé a české tělovýchovy a sportu, předseda ČASPV v letech 
1992 – 2000. 

ČEST JEHO PAMÁTCE 

 

 
 

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/

