
                                                                                                                        Sdělení ČASPV – 2020 – 08 
 

1 
 

Sdělení ČASPV – 2020 – 08                                                                                   Praha 15. 10. 2020 

 

 
Vážení předsedové a sekretáři KASPV, vážení členové ČASPV 
 

zasíláme pravidelné Sdělení ČASPV 2020 – 08 po jednání VV ČASPV dne 12. 10. 2020 (Skype 
konference) a dalších jednáních. 
 

Aktuální situace v ČASPV 
 
          Na základě přijatých Opatření a vyhlášení nouzového stavu VV ČASPV rozhodl o 
následujícím postupu v metodické oblasti: 
 

a) do konce „nouzového stavu“ (zatím do 3. 11. 2020) nebude realizována žádná 
z metodických akcí (soutěže, školení, semináře) 

b) prozatím budou připravovány akce, které jsou plánovány na druhou polovinu 
listopadu 2020 

 republikový sraz instruktorů ve Ždáru n. S. 

 republiková soutěž TeamGym v Trutnově 

 republiková soutěž ve florbalu v Pardubicích 

 porada předsedů KASPV v Praze 

 Zápolení na dálku 

 Superhráč 

 Mezinárodní seminář PD RD, Praha 
c) Školení rozhodčích – atletika (Brno, Praha) 

 aktuálně je řešeno přeložení školení na termíny 28. 11. 2020 a 29. 11. 2020 
 
POZOR: při přihlašování na uvedené akce nebudou zatím přijímány platby do doby, kdy 
Vláda ČR rozhodne v Opatřeních, zda akce po budeme moci uskutečnit či nikoliv. 

 
Aktuální informace o omezení ve sportu 

 https://www.agenturasport.cz/pravidla-k-nouzovemu-stavu-ve-sportu-od-
stredy-14-rijna/  

 http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2739-rijnova-omezeni-sportovnich-a-
vzdelavacich-akci-caspv.html  

 http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2740-vykladoveho-stanovisko-k-zakazu-a-
omezeni-sportovni-cinnosti-od-14-10-2020.html  

 

 

 
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/.  
 

https://www.agenturasport.cz/pravidla-k-nouzovemu-stavu-ve-sportu-od-stredy-14-rijna/
https://www.agenturasport.cz/pravidla-k-nouzovemu-stavu-ve-sportu-od-stredy-14-rijna/
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2739-rijnova-omezeni-sportovnich-a-vzdelavacich-akci-caspv.html
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2739-rijnova-omezeni-sportovnich-a-vzdelavacich-akci-caspv.html
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2740-vykladoveho-stanovisko-k-zakazu-a-omezeni-sportovni-cinnosti-od-14-10-2020.html
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2740-vykladoveho-stanovisko-k-zakazu-a-omezeni-sportovni-cinnosti-od-14-10-2020.html
http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/terminova-listina-centralnich-akci/
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Termínová listina centrálních akcí MR 2021 
Termínová listina MR ČASPV 2021 byla poslána krajským sekretářům KASPV ve druhé 

polovině září 2020. Zároveň byly KASPV požádány o zaslání termínové listiny krajských akcí na 
rok 2021 do konce října 2020. Metodická rada ČASPV děkuje KASPV za plánování termínů 
krajských akcí s ohledem na termíny v TLCA MR ČASPV 2021. 
 Termínová listina centrálních akcí 2021 bude zveřejněna na webu ČASPV začátkem 
listopadu 2020. 
 
Republikové soutěže 2021 
 MR ČASPV v současné době již pracuje na vyhlášení republikových soutěží na rok 2021. 
Vyhlášení republikových soutěží ČASPV bude uveřejněno po schválení na prosincovém VV ČASPV. 
 
Pravidla pro účast na akcích MR ČASPV 2021 
 Pro přihlášení na akci MR ČASPV (ŠK, Sem, pobyt. akce, republiková soutěž, 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). 
 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. 
 I v roce 2021 bude poskytnut příspěvek na dopravu výpravám KASPV (za předpokladu 
dostatku finančních prostředků z dotací NSA) u tří vybraných ze čtyř republikových soutěží a 
republikové PPS. Soutěže a případnou republikovou PPS si vybere každý kraj podle svého 
uvážení (sportovní gymnastika, atletika, SMP Medvědí stezkou, florbal, přehlídka pohybových 
skladeb). 
 
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/. 

Jsou připravovány také další soutěže na dálku: 
- http://www.caspv.cz/cz/projekty/zapoleni-na-dalku/ (16. – 20. 11. 2020) 
- http://www.caspv.cz/cz/projekty/superhrac/ (28. 10. – 6. 12. 2020) 

 
 
Republikový sraz instruktorů ČASPV 
 Na druhý listopadový víkend 13. – 15. 11. 2020 je do Žďáru nad Sázavou naplánován 
tradiční „Republikový sraz instruktorů sportu pro všechny“. 
 Srazu se může zúčastnit 8 instruktorů z každé KASPV, kteří jsou členy ČASPV. 
Přihlašování bude probíhat prostřednictvím KASPV. Nevyužije-li KASPV přihlášení 

mailto:mothejzikova@caspv.cz
http://www.caspv.cz/cz/projekty/choreo-challenge/
http://www.caspv.cz/cz/projekty/choreo-challenge/
http://www.caspv.cz/cz/projekty/zapoleni-na-dalku/
http://www.caspv.cz/cz/projekty/superhrac/
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maximálního počtu instruktorů, bude tento následně doplněn zájemci (náhradníky) 
z ostatních krajů podle termínu přihlášení a početní vyváženosti instruktorů za jednotlivé 
kraje. 
 Bližší informace jsou zveřejněny na: http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/1715-
republikovy-sraz-instruktoru-spv.html. Uzávěrka přihlášek je 02. 11. 2020. 
 
Gymnastická soutěž ČASPV 
 O víkendu 19. – 20. 09. 2020 se v Praze v hale SK Hradčany za podpory MHMP 
uskutečnila republiková soutěž družstev v gymnastice, které se zúčastnilo přes dvě stovky 
gymnastek a gymnastů. 
 Zprávu o průběhu soutěže naleznou zájemci na: 
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2726-nejvyssi-gymnasticka-soutez-caspv-2020-probehla-v-
hale-sk-hradcany-za-podpory-mhmp.html.  
 Výsledky závodu jsou zveřejněny na: http://www.caspv.cz/cz/cinnosti-komise-
metodicke-rady/komise-vseobecne-gymnastiky/vysledky-soutezi-sg-fotodokumentace/.  
 
Kubb, mölkky a woodball 
 Víkend 2. - 4. 10. 2020 patřil v Mušově – Pasohlávkách republikové soutěži ČASPV 
v kubb – mölkky – woodball. 
 Soutěže se zúčastnilo celkem 29 dvoučlenných družstev. Další informace, včetně 
výsledků a fotoreportáže, jsou zveřejněny na http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2737-v-
musove-pasohlavkach-se-hraly-kubb-molkky-a-woodball.html.  
 
BeActive Plavecká soutěž měst 
 BeActive Plavecká soutěž měst, kterou organizovala ČASPV, se uskutečnila ve středu 
30. 09. 2020 a to v rámci Evropského týdne sportu. Záštitu nad touto akcí převzala Česká unie 
sportu.  
 Do akce se v tomto nelehkém období zapojilo celkem 4 507 placů ve 22 bazénech (v 
roce 2019 to bylo přes 11 tis. plavců). 
 Více informací na http://www.caspv.cz/cz/projekty/plavecka-soutez-mest/ a na 
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2735-beactive-plavecka-soutez-mest-2020.html.  

 
EKONOMICKÁ OBLAST 
MŮJ KLUB 2021 
 Národní sportovní agentura zveřejnila Výzvu MŮJ KLUB 2021, která se zaměřuje na 
podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, jenž se věnují sportování 
dětí a mládeže od 3 do 23 let. 
 Lhůta pro podání žádostí je stanovena od 22. října do 16. listopadu 2020. Více informací 
na http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2729-nsa-zverejnila-vyzvu-%22muj-klub%22.html a na 
https://www.agenturasport.cz/podpora-sportu/.  
 

 
 
 
 

http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/1715-republikovy-sraz-instruktoru-spv.html.%20Uzávěrka%20přihlášek%20je%2002
http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/1715-republikovy-sraz-instruktoru-spv.html.%20Uzávěrka%20přihlášek%20je%2002
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2726-nejvyssi-gymnasticka-soutez-caspv-2020-probehla-v-hale-sk-hradcany-za-podpory-mhmp.html
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2726-nejvyssi-gymnasticka-soutez-caspv-2020-probehla-v-hale-sk-hradcany-za-podpory-mhmp.html
http://www.caspv.cz/cz/cinnosti-komise-metodicke-rady/komise-vseobecne-gymnastiky/vysledky-soutezi-sg-fotodokumentace/
http://www.caspv.cz/cz/cinnosti-komise-metodicke-rady/komise-vseobecne-gymnastiky/vysledky-soutezi-sg-fotodokumentace/
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2737-v-musove-pasohlavkach-se-hraly-kubb-molkky-a-woodball.html
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2737-v-musove-pasohlavkach-se-hraly-kubb-molkky-a-woodball.html
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http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2735-beactive-plavecka-soutez-mest-2020.html
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2729-nsa-zverejnila-vyzvu-%22muj-klub%22.html
https://www.agenturasport.cz/podpora-sportu/
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VALNÉ HROMADY 2021 
VH ČASPV 
 Volební valná hromada ČASPV by se měla uskutečnit v termínu 24. 04. 2021 (sobota). 
Místo konání bude upřesněno. Zapište si do kalendářů. 
 
VH KASPV 
 Volební valné hromady jednotlivých KASPV by se měly uskutečnit v prvním čtvrtletí 
roku 2021 (některé VH KASPV se uskuteční již v roce 2020). 
 Žádáme sekretáře KASPV o zaslání plánovaného termínu konání VH a následně i 
pozvánky na sekretariát ČASPV (sekretariat@caspv.cz). 
 

REJSTŘÍKY  
Rejstřík sportu 

Od června 2020 přešla správa Rejstříku sportu z MŠMT pod správu Národní sportovní 
agentury (dále NSA). Od tohoto data je tento rejstřík dostupný na adrese 
www.rejstriksportu.cz. 

Společně s převodem správy byly přeneseny veškeré doposud zapsané údaje o 
sportovních organizacích, sportovcích, trenérech a sportovních zařízeních. Uživatelé mohou 
pro přihlášení využít stávající uživatelský účet. 
 
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. 
 Podrobnější informace, včetně vzorového formuláře, jsou uvedeny v příloze tohoto 
Sdělení. 

 
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. 

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

svěřeneckých fondů 

mailto:sekretariat@caspv.cz
http://www.rejstriksportu.cz/
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/
http://www.caspv.cz/cz/o-nas/gdpr-ochrana-osobnich-udaju/
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 Zájemci zde naleznou mj. i dokumenty týkající se nejčastěji kladených otázek týkajících 
se GDPR. 
 

 
EVIDENCE ČLENŮ 

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 ČASPV 
přidělí novému odboru evidenční číslo a KASPV, resp. RCSPV „založí“ odbor do 
evidence členů) 

 zrušení odboru 
o písemné oznámení odboru (zápis z VV 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) 

 
 Vždy je nutné, aby přijetí, resp. zrušení, odboru projednala minimálně příslušná KASPV 
a aby tato skutečnost byla uvedena v zápise z jednání VV KASPV. 
 
Aktualizace údajů v evidenci členů 
 Upozorňujeme odbory SPV, že usnesením VH ČASPV bylo odborům mj. uloženo 
v souvislosti s „Rejstříkem sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení“ 
aktualizovat evidenci členů, včetně doplnění adresy trvalého pobytu v požadované struktuře. 
 

 
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“ 
 Na odkazu http://www.caspv.cz/cz/casopis/ naleznou zájemci třetí číslo časopisu a 
jednotlivá vydání časopisu a metodických příloh v rozsahu březen 2008 – současnost. 

Redakční rada připravuje ve spolupráci s propagační komisí od 1. čísla/2021 rubriku 
„Představení činnosti KASPV a pozvání do kraje na významné akce.“ 

Časopis na rok 2020 lze objednat v předplatném na: http://www.caspv.cz/cz/e-
shop/33-casopis-pohyb-je-zivot.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


                                                                                                                        Sdělení ČASPV – 2020 – 08 
 

6 
 

 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. 
 
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.  

 
Kalendář ČASPV na rok 2021 (ukázka v příloze Sdělení ČASPV) 
 I v letošním roce opět připravujeme nástěnný kalendář ČASPV pro rok 2021. 
Tentokráte bude s propagací činností jednotlivých KASPV. Kalendář bude ve velikosti A3 na 
výšku. Kalendáře bychom chtěli mít k dispozici v listopadu 2020, nejpozději v listopadu na 
„poradě předsedů“. Náhled strany kalendáře naleznete v příloze tohoto Sdělení. 

Vzhledem k objednávce tisku, potřebujeme od každé KASPV získat informaci kolik kusů 
si objednají. Cena se bude pohybovat v závislosti na počtu výtisků v rozmezí 150 – 175Kč/kus. 
Vedení ČASPV předpokládá 3ks/KASPV zdarma. Předběžný odhad počtu kalendářů zašlete na 
adresu sekretariat@caspv.cz (Alena Čechová) do 29.10.2020.  
Požadavky zasílají sekretáři/manažeři KASPV za celou krajskou asociaci SPV.  
Kalendář ČASPV měl být propagací našeho spolku a zároveň vhodným dárkem. 
 
Můj sportovní deník (dále jen deník) 

Komise žactva a mládeže MR ČASPV ve spolupráci v PK ČASPV připravuje nový 
propagační materiál určený pro žactvo. Jedná se o univerzální deník na školní rok od září do 
srpna použitelný pro každý rok. Deník bude mít formát běžného kapesního diáře a bude plný 
tipů včetně spousty prostoru pro vlastní kreativitu. Většina sportovního deníku je koncipována 
v měsíčních blocích, kde bude dostatek prostoru pro: zápisy termínů, tipy na cvičení, zápis 
vlastních rekordů a úspěchů, měsíční výzvu apod. Původci diářem budou pochopitelně Míra a 
Ráďa – maskoti ČASPV. Deník bude převážně černobílý, maskoti budou povětšinou v černobílé 
variantě s možností vybarvování. Deník je sice určený především dětem, ale dobře poslouží 
také trenérům a rodičům ve vzájemné komunikaci. 

Můj sportovní deník se může stát praktickým propagačním materiálem určeným pro 
přímý prodej a k distribuci přímo do odborů, případně jako cena do soutěží.  

 

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
mailto:sekretariat@caspv.cz
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RŮZNÉ 
Vyznamenání 
  VV ČASPV schválil návrhy na udělení vyznamenání těmto členům ČASPV: 

Vydrářová Božena medaile dr. M.Tyrše  Žďár nad Sázavou 

Holušová Marie medaile dr. M.Tyrše  Nový Jičín 
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. 
 
 
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. 
 
Zpravodaj ČUS 
 Na http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2732-zpravodaj-cus-7-2020.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.  
 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/evidence-clenu/evidence-vyznamenanych/
mailto:kaspv@seznam.cz
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2732-zpravodaj-cus-7-2020.html
http://www.olympic.cz/pojisteni
http://www.caspv.cz/cz/o-nas/dokumenty/smlouvy/urazove-pojisteni/
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