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Informace oblastem - duben 2017 
 

1.    Průkazy vedoucích a cvičitelů. 
Na Konferenci KČT dostaly všechny oblasti nově vytištěné průkazy vedoucích a cvičitelů pro 

všechny odbornosti KČT, které jsou uvedeny ve směrnici PROG 1/2016. Vzhledem k tomu, že tisk 
průkazů byl zadáván ještě v době, kdy nebyly uzavřeny registrace členů, nebyly vytištěny průkazy těm, 
kteří neměli vyznačeno zaplacení členských příspěvků na rok 2017. V takovém případě bude průkaz 
vystaven dodatečně a zaslán na oblast. V dohledné době půjde v databázi vytištění průkazu 
metodického pracovníka objednat, podobně jako se zadává nové vytištění členského průkazu KČT. 

Průkazy lektorů budou vytištěny v blízké budoucnosti. 
 

2.   Změna úrazového pojištění Českého olympijského výboru 
Minulý týden jsme se dozvěděli zajímavou zprávu, že ČOV uzavřel novou úrazovou pojistnou 

smlouvu s pojišťovnou KOOPERATIVA a to s platností od 1. ledna 2017. Úrazové pojištění je čerpáno 
poměrně hodně (min. 2x měsíčně odesíláme hlášení o pojistné události), takže se tato zpráva týká 
všech odborů a členů. 

Odškodnění úrazu je jediným způsobem čerpání pojistného, který se u nás vyskytuje. Proti 
předchozí Pojišťovně VZP se nyní odškodnění počítá jiným způsobem, ale nelze říci, zda bude vyšší 
nebo nižší, než dosud. 

KOOPERATIVA odškodňuje úrazy, které se staly od 1. 1. 2017 a zatím přijímá hlášení o úrazu i 
na předchozích formulářích Pojišťovny VZP. Odborům prosím rozešlete pokyny pro čerpání pojistného 
a nový formulář. Pokud by se ještě vyskytl úraz, který se stal v roce 2016, podává se oznámení na 
starém formuláři Pojišťovny VZP. V každém případě musí být vyplněný formulář potvrzen odborem 
(oblastí), že se úraz stal v průběhu organizované akce (v novém formuláři na zadní straně) a doplněn 
kopiemi všech lékařských zpráv od ošetření úrazu až do úplného vyléčení. Pokud by se léčení protáhlo 
na více než rok, pak se zasílá oznámení po roce od úrazu. Pojišťovna počítá odškodné pevnou částkou 
za každý den léčení (do 18 let 50 Kč, nad 18 let 200 Kč) a to nejdéle za 365 dnů. 
 

3.   Pojištění odpovědnosti Českého olympijského výboru 
ČOV uzavřel společně s úrazovou pojistkou také pojištění odpovědnosti vedoucích a cvičitelů, 

které se vztahuje i na jejich pomocníky, kteří ještě potřebnou kvalifikaci nezískali. Odškodňuje se nárok 
za škodu, která vznikla jako následek činnosti vedoucího a cvičitele. Spoluúčast je ve výši 5.000 Kč. 

 

4.   Seminář hospodářů oblastí 
V loňském roce jsme uspořádali jarní seminář hospodářů na necelý půlden a vznikl tam 

požadavek, aby takový seminář se konal na celý víkend, kde bude více času na probrání všech 
podrobností, spojených s čerpáním a vyúčtováním dotací, které ústředí poskytuje. 

Takový seminář máme připraven v termínu 19. – 21. května v chatě na Čeřínku u Jihlavy. 
Abychom chataři zbytečně neblokovali místa, napište mi prosím, zda Vaše oblast bude mít o účast na 
tomto semináři zájem. Jednomu účastníku z oblasti uhradíme všechny náklady (dopravu, ubytování a 
stravování). Oblast může vyslat více zájemců, ale dalším uhradí náklady sama. Pokud více účastníků 
oblasti přijede jedním autem, uhradíme jízdné podle směrnice, tedy 3 Kč na km. 
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5.   Dotace 2017 
Vedení KČT schválilo rozdělení dotací oblastem pro akce juniorů, seniorů a na provoz 

oblastního sekretariátu. Výše těchto dotací vychází z počtu členů oblasti k 1. 12. 2016. Dotace pro 
juniory byla navýšena na 60 Kč pro jednoho juniora, další dvě zůstávají stejné, jako v roce 2016. 

Od MŠMT známe celkovou výši dotace v Programu III., ale ještě nemáme v ruce rozhodnutí o 
přidělení dotace, takže ještě nyní nemůžeme vydat pokyny pro čerpání – číslo rozhodnutí se uvádí na 
originálech účetních dokladů. Jakmile rozhodnutí dostaneme, rozešleme pokyny pro čerpání, 
nejpozději na avízovaném semináři hospodářů. 

 

6.   Nový leták akcí oslav 100 let republiky a 130 let KČT 
Leták, který jsem Vám rozeslal začátkem dubna, ještě nebyl definitivní. Nyní přikládám již 

kompletní leták a prosím o jeho rozeslání odborům. 
 
 
 

Přeji Vám pěkné velikonoční svátky a jarní turistickou sezónu. 
 
S pozdravem 
  Ing. Mojmír Nováček 
  generální sekretář KČT 
 tel. 736 754 095, e-mail novacek@kct.cz  
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