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Informace pro odbory KČT  -  únor 2019 
 
 
Vážení přátelé, 

Posílám Vám hrst informací z ústředních orgánů KČT. 

 

1.   Nové úrazové pojištění Českého olympijského výboru 
Český olympijský výbor uzavřel s platností od 1. 2. 2019 novou smlouvu na úrazové pojištění se 

„staronovou“ Pojišťovnou VZP, a.s., což je dceřiná firma VZP. U této pojišťovny měl úrazové pojištění do 

konce roku 2016, od 1. 1. 2017 u pojišťovny KOOPERATIVA. 

Úrazy, vzniklé do 31. 1. 2019 jsou pojištěny u KOOPERATIVY a hlásí se na jejich formuláři (vč. 

prohlášení o GDPR). Úrazy, které se staly po 1. 2. 2019 se budou hlásit na formuláři Pojišťovny VZP (pokyny 

k vyplnění a formulář v příloze), GDPR zde netřeba. 

I nadále platí, že úrazy se budou hlásit až po úplném vyléčení úrazu, nejpozději rok po úraze, 

a k hlášení se přikládají kopie lékařských zpráv. Odškodnění se vypočítává podle nezbytné délky léčení. 

 

2.   Slevy Českých drah pro KČT 
 České dráhy prodloužily smlouvu o poskytování slev na rok 2019. Smlouva se vztahuje na nákup IN 

karet, jen podle očekávání ze smlouvy vypadla IN karta senior, kterou ČD zrušily po zavedení 75 % slevy pro 

studenty a seniory. Sleva se tak vztahuje na karty: 

 IN 25 s platností 1 rok (sleva 100 Kč, nákup karty za 350 Kč) 

 IN 50 s platností 1 rok (sleva 291 Kč, nákup karty za 2.699 Kč) 

 IN 50 D s platností 1 rok (sleva 160 Kč, nákup karty za 390 Kč) – určeno pro důchodce 

Při pořízení nové karty potřebujete žádost, fotku na průkaz a předložit členský průkaz KČT 

Při prodloužení platnosti IN karty pak stačí jen členský průkaz KČT s přelepkou. 

IN karty se slevou se vystavují pouze na pokladnách ČD, nikoli v e-shopu. 

Tato nabídka je určena jen členům KČT a ČD si nepřejí ji zveřejnit (na vývěsce, na webu …) 

 

3.   Pozvánka na veletrh Holiday World v Praze 24. února 2019 
 V Praze – Holešovicích se na Výstavišti bude konat veletrh cestovního ruchu HOLIDAY WORLD od 

čtvrtka 21. 2. do neděle 25. 2. 2019. Klub českých turistů bude mít na veletrhu svůj stánek. Výstaviště nabízí 

bezplatný vstup členům KČT v neděli 24. února 2019 po předložení členského průkazu KČT s platnou 

přelepkou. Veletrh je otevřen od 9.30 do 16.00 hod. Podrobnosti jsou na www.holidayworld.cz  

 

4.   Pozvánka na 3. Mezinárodní letní sraz turistů v Maďarsku 5. – 8. září 2019 
 Mezinárodní letní sraz turistů se bude v letošním roce konat v Maďarsku, v městečku KISMAROS 

http://www.facebook.com/kct.cz
http://www.holidayworld.cz/
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(česky Malá Maruša). Na konci ledna jsme se od pořadatelů dozvěděli ceny za účast a za ubytování a přidali 

jsme k tomu organizaci dopravy na sraz a zpět. Vše je podrobně popsáno v přiložené pozvánce a přihlásit se 

můžete prostřednictvím přihlášky, kterou po vyplnění zašlete ústřednímu sekretariátu KČT. Ubytování 

v centru srazu, v kempu Csattogó Vólgy je v chatkách nebo ve stanech. Počet míst v chatkách je omezen a 

tak s přihlášením neváhejte, přednost dostanou ti, kteří se přihlásí dříve. 

 Heslem srazu je PŘES DEN TURISTIKA, V NOCI ZÁBAVA. 

 

5.   Upravený formulář na hlášení stavu majetku pobočných spolků 
 Dovolujeme si Vám zaslat drobně upravený formulář pro hlášení stavu majetku pobočných spolků, 

které účtují v jednoduchém účetnictví – doplnili jsme do něj číslo odboru, abychom jej snadno přiřadili 

k příslušné oblasti a odboru. Jinak připomínáme, že všechny odbory i oblasti – pobočné spolky zasílají 

originál vyplněného formuláře ústřednímu sekretariátu KČT do 30. 6. následujícího roku a ústřední 

sekretariát je prostřednictvím právní kanceláře odesílá rejstříkovému soudu pro vložení do sbírky listin 

spolkového rejstříku. 

 Samostatné spolky zasílají přehled majetku a závazků (z jednoduchého účetnictví) nebo účetní 

závěrku (z podvojného účetnictví) povinny zasílat spolkovému rejstříku samy. 

 

6.   Anketa o názoru členů na chaty KČT 
 Klub českých turistů chce vytvořit dlouhodobou strategii nakládání s chatami a provozu turistických 

chat. K tomu je svolán samostatný seminář ÚV KČT na 9. a 10. března 2019 na chatu Bunč v Chřibech. Aby 

na semináři byl vzat v potaz názor členů KČT, je na webu zveřejněn dotazník. Prosíme členy KČT, aby 

zodpověděli položené otázky a dali tak najevo své názory na chaty KČT, jejich údržbu a provoz. Vyjádřete se 

prosím do 24. února 2019. Děkujeme. 

Odkaz: https://www.kct.cz/cms/anketa-turisticke-chaty-kct-prosime-vsechny-cleny-o-vyplneni  

 

7.   Anketa Evropský strom roku a Rozhledna roku 
 Byli jsme požádáni, abychom nabídli našim členům účast ve dvou anketách: 

 Evropský strom roku 2019 – do celoevropského klání se mezi 15 finalistů zařadila česká Zádvorská 

lepa – Lípa svobody ve Velkých Opatovicích (JM kraj). Podpořit českou zástupkyni můžete do 28. 2. 

2019 na webu: www.evropskystromroku.cz/zadvorskalepa  

 Rozhledna roku 2018 – 11 rozhleden je v příloze, hlasovat lze do 28. 2. 2019 zasláním čísla vybrané 
rozhledny na e-mail:  rozhledna-anketa@centrum.cz  

  

Přeji Vám úspěšnou zimní turistiku při čekání na zahájení jarní sezóny. 

 

S pozdravem 
 

Ing. Mojmír Nováček 
zástupce generálního sekretáře KČT 

736 754 095, novacek@kct.cz 
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