
 

 

Zápis z výroční členské schůze ČASS konané dne 6.6.2015 
  
Místo jednání: hotel Horník, Tři Studně 
 
První schůze začala v 11.00, nebyla však usnášeníschopná. Následující zápis je ze 
schůze začínající po půlhodinové přestávce. 
 
Přítomní členové 

Individuálové: Renata Válková  

Noví členové: Kamila Hájíčková, Martin Urbančík, Markéta Pospíšilová, Petr Pospíšil, Lenka 

Introvič 

chybí: Milan Stejskal, Tomáš Stejskal, Michal Tobiášek 

 

Sprint: Jiří Nešněra, Dagmar Nešněrová, Slavomír Pavlík, :, Jiří Trnka st.,  

Noví členové: Jiří Trnka ml. 

 

Mid+long: Martin Levíček, Helena Levíčková, Martin Vrtěl,  

Nový člen: Renata Macková 

Chybí: Václav Zetek, Jana Zetková-omluveni 

Hosté: Pavel Macek ml. 

 

Hlavní body jednání: 
 

1. Představení ekonomiky, k nahlédnutí předloženo účetnictví Svazu 

Na účtu Svazu je cca 1.700.000,-. Byl zřízen samostatný účet u Fio banky (bez poplatku za 

vedení), kam byly převedeny dotace od Olympijského výboru na financování mládeže a 

dorostu. Tyto finance nemohly být dle podmínek přidělení dotací na stávajícím účtu Svazu.  

Účetnictví předloženo přítomným ke kontrole. 

 
2. Hlasování o přijetí nových členů  

Do sekce individuálové navrženi: Martin Urbančík, Kamila Hájíčková, Lenka Introvič, Markéta 

Pospíšilová, Petr Pospíšil 

 

Do sekce Mid+Long navrženi: Renata Macková. 

 

Všichni navrhovaní přijati jednohlasně. 

 

Dodatečně přijat Jiří Trnka ml. do sekce sprint 

 
3. Zpracovávání dotačních programů pro ČASS, vyřizování žádostí o dotace, pomoc 

s podmínkami čerpání dotací 

V oblasti dotací bude ČASS zastupovat Lenka Introvič, která s tímto má bohaté zkušenosti a 

je to její náplní práce. Bude zajišťovat žádosti o dotace na MŠ, čerpání dle regulí, pomoc 

s podmínkami čerpání. 

S Lenkou Introvič bude uzavřena smlouva o zastoupení v oblasti dotací. Smlouvu vyhotoví 

Kamila Hájíčková. 

Hlasování o spolupráci s Lenkou Introvič v oblasti zpracování a čerpání dotací - schváleno 

jednohlasně.  



 

 

Otázka jejího finančního ohodnocení za tuto vykonávanou činnost je do budoucna otevřená. 

pozn.J.Nešněra: Členem ČUS (Česká unie sportu) je Svaz od roku 2015, před měsícem se 
vyskytla možnost doplnit dotace, za spolupráce Lenky Introvič jsme o dotace zažádali 
(v žádosti o dotace je vždy zohledněna historie žádostí o dotace, tudíž nám tento krok 
možná aktuálně nepřinese zisk, ale do budoucna nám přinese vyšší bonitu). 
 
 

4. Změna stanov dle nového občanského zákoníku 

Musí být provedena změna stanov. Zpracování zadáno právníkovi kvůli zachování pojistných 

mechanizmů pro udržení zdravého spolku. 

Nové stanovy budou zaslány všem členům e-mailem, každý bude mít 7denní lhůtu 

k vyjádření, pokud se nevyjádří, bude bráno automaticky jako jeho souhlas. 

Otázka: zda může být revizní komisí jiná organizace, se kterou uzavřeme smlouvu, smlouva 

s ČMSKSP. Dotaz bude předán právníkovi. 

 
5. Spolupráce ČMSKSP s ČASS  

Pozn. R.Habáska: napadání čistokrevných některými závodníky, že nemají v ČASS žádné 

nároky. Tito neznají historii vzniku ČASS. Tato vznikla v roce 1989 jako čistokrevná 

organizace. Později došlo k rozštěpení sekcí jen důvodu dvou mezinárodních asociací (IFSS 

a FISTC). ČASS převzala zastřešení obou pro účely jednání s ČSTV za souhlasu ČMSKSP. 

Formálně definuje dohodu mezi oběma organizacemi  ČMSKSP-ČASS s nadále fungující 

spoluprací, společným rozhodováním a zákazem majorizace. ČMSKSP má takto přístup 

k 50% financí. 

 
6. Postavení TJ Sokol Maxičky  v rámci Svazu - přístup k financím  

V rámci ČUS a tedy i ČASS a SSPS mohou být členy i členové Sokola a tito mohou čerpat 

dotace od ČUS – toto je změna proti předchozímu stavu , kterou umožňují nová pravidla MŠ- 

doposud neměli členové Sokola (ČOS) pravomoc rozhodovat o finančních prostředcích 

Svazu, ani nebylo možné je přímo vyplácet z peněz Svazu, ani spolufinancovat akce 

pořádané TJ Sokol Maxičky. 

Pozn. Kamila Hájíčková: 

Kamila se představila jako nový předseda klubu TJ Sokol Maxičky. Přednesla výzvu -Je na 

čase změnit spolupráci ČASS a Sokola. Členové Sokola mohou nyní vstupovat do jiných 

svazů. Členové Sokola se mohou stát i členy ČASS i jako klub SSPS-ČASPS, mohou platit 

členské příspěvky, TJ Sokol Maxičky chce být právoplatným členem ČASS, nabízí 

spolupráci. V rámci účasti na dotacích Svazu by mohly být financovány i akce pořádané TJ 

Sokol Maxičky Členové TJ Sokol Maxičky by měli mít nárok na čerpání dotací jako ostatní 

členové. 

Pozn. R.Habáska: problém se získáváním dotací na organizaci jednotlivých závodů (moc 

omezení) 

Pozn.  J. Nešněra: spolupráce může probíhat přímo i při vykazování příspěvků 

organizátorům závodů, Sokol může být vyplacen přímo za organizování závodů, nikoli přes 

prostředníky. 



 

 

Souhlas s přijetím Sokola jako řádného člena Svazu a rozšíření vzájemné spolupráce. 

Prostřednictvím TJ Sokol Maxičky se   mohou  závodníci SSPS účastnit podniků pořádaných 

pod hlavičkou ECF. 

7. Dotace na mládež 

Dotace na mládež máme od ČOV (Českého olympijského výboru) k vyčerpání do 2016. 

Pozn. R.Habáska: Pro dotaci na mládež jsou přísná kritéria- věk do 19 let, registrace ve 
Svazovém klubu, licence, účast minimálně na 3 akcích zastřešených kluby Svazu (včetně  
akcí TJ Sokol Maxičky). K plnění podmínek jsou prováděny kontroly Nejvyššího kontrolního 
úřadu (stavy mládeže...) K doložení je třeba uchovávat i výsledkové listiny. Dotaci lze dále 
čerpat na tréninkové programy (trenéři, trén. kemp..), vybavení. Aktuálně máme cca 43 
juniorů. 
 
 

8. R. Habásko- seznámení se závěrem schůze ČMSKSP 

a) TJ Sokol Maxičky: souhlas s rozšířením spolupráce, přijetí jako řádného člena, za 

podmínky náhledu do hospodaření klubu. 

b) Vstup Svazu do ECF: nepodpořit 

Pozn . J. Nešněra: stále směřujeme jen pod IFSS (členem ECF je TJ Sokol Maxičky), aktivity 

ECF podpoříme jen za předpokladu, že peníze Svazu nelze použít jinak a museli bychom je 

vracet. Důvodem je, že ECF je jednosměrná Svaz podporuje sport psích spřežení jako celek, 

je tu duplicita startovního pole. 

c) Licence: poplatek za aktivaci licence je nutné výrazně zvýšit z důvodu podílení se na 

hospodaření Svazu. (výše přidělených dotací). Svaz obdrží od MŠ násobek 

vybraných peněz.(Čím víc vybereme , tím větší bude náš nárok na dotace) Peníze se 

následně vrátí klubům ve formě podpory od Svazu. Jak s nimi kluby dále naloží, je na 

nich (placení startovného, cestovného členům …). 

Uvažovaná výše poplatku - cca 1000 Kč, pokud tento systém bude fungovat, lze do 

budoucna přemýšlet o navýšení. 

Pozn. J. Trnky: Bude potřeba upravit směrnice v souvislosti s přerozdělováním peněz, 

podpořit zimní sport.  

V souladu s dotacemi musíme změnit směrnice financování (a to i pro tento rok, kdy 

nemáme na dotace nárok). 

Formulaci přerozdělení dotací, změna směrnic financování - úkol převezme Kamila 

Hájíčková. 

 
9. Šampionáty IFSS 2015/2016 

MS Dryland - Kanada 

ME On Snow – Norsko 

 
10. Volby do výborů sekcí: 

Individuálové: Renata Válková a Martin Urbančík - zvoleni jednohlasně  

Sprint: Jiří Trnka st., Jiří Nešněra - zvoleni jednohlasně 



 

 

Mid+Long: Helena Levíčková, Renata Macková - zvoleni jednohlasně  

 

11. Licence, členské příspěvky 

Dotace se z velké míry odvíjí od členských příspěvků(aktivovaných licencí - podílu členů na 

chodu Svazu). Toto je největším argumentem pro navýšení členského příspěvku -  kterým je 

i poplatek za aktivaci licence.  

Výše poplatku za aktivaci licence:  

Junior: 100 Kč - schváleno většinou 

Dospělý: 1.000 Kč - schváleno jednohlasně 

Aktivní licenci musí mít závodníci startující v MR, dále pak startující na MS +ME IFSS i 

FISTC. Z těch aktivačních poplatků (ve výši 1.000 Kč, v případě juniorů 100 Kč), které 

budou připsány na určený účet do 1.9., bude klubům poskytnuta dotace na jejich 

provoz ve výši 60% za každou zaplacenou aktivaci, a to  do 15.9. téhož roku. 

Aktivační poplatky budou závodníci zasílat předsedovi klubu (ve formě dle jejich dohody), 

předseda klubu (či pověřený člen klubu) zašle vybrané poplatky na účet ČASS a současně 

zašle e-mailem na adresu  martinurbancik@seznam.cz vyplněnou tabulku, která bude 

obsahovat identifikaci jednotlivých závodníků. 

Správou licencí, komunikací s kluby v této oblasti, včetně vytvoření tabulky byl pověřen 

Martin Urbančík. 

Schváleno jednohlasně. 

 
12. Volba zástupce pro porady sekretářů ČASS- je potřebná účast našeho zástupce 

na poradách sekretářů tělovýchovných organizací, které se konají 12krát do roka. Je 

potřeba určit zástupce, který se porad bude účastnit a odprezentuje nám jejich obsah, 

jednání a usnesení. 

Navržen Tomáš Pešek, vznesen dotaz na další kandidáty, přihlásila se Kamila Hájíčková. 

V hlasování schválena jednohlasně Kamila Hájíčková. 

 
13. Pravidla závodů – Závodní řád ECF vs SSPS  

Pokud závody budou v souladu se Závodním řádem SSPS a budou v plném rozsahu 

(vypsány všechny kategorie), bude jim poskytnuta dotace z financí Svazu. Pokud budou jen 

částečné závody (vypsány jen některé kategorie), budou bez finanční účasti Svazu. 

 
14. Uveřejňování závodů v Termínovém kalendáři 

Pokud je závod řádně přihlášen a odsouhlasen na schůzi předsedů, bude zařazen do 

Termínového kalendáře. V ostatních případech je možné kdykoli závod prezentovat 

v časopise či v diskuzi na webu mushing.cz. Mimořádně je závod možné zařadit do 

Termínového kalendáře po odsouhlasení STK a to v případě, že je závod přínosem pro sport 

psích spřežení. 

Za jarní (s výjimkou rozloučení se sezónou) a letní závody Svaz (SSPS) nezodpovídá. 

mailto:martinurbancik@seznam.cz


 

 

 
15. Návrhy Kamily Hájíčkové  

a) Spolupráce Svazu na ME ECF 2016, pořádaném TJ Sokol Maxičky, které se 

bude konat 2. víkend v říjnu ve Vysočina Aréně, Nové Město na Moravě. 

Vypsané kategorie- BKJ, CC, SC1, štafety 

Předpokládaný rozpočet je cca 1.500.000, navrhovaný podíl účasti Svazu činí 10 % 

z rozpočtu na tuto akci - v případě, že Svaz získá finance prostřednictvím nezávislé dotace 

na tuto akci (nárokovaná dotace nesmí ponížit naše další dotace). Část z toho dostane Svaz 

od TJ Sokol Maxičky zpět.  

Úkol pro Lenku Introvič: Lze čerpat dotace na takovou akci? Za jakých podmínek? 

Pořádající země má nárok na vyšší počet startujících, požadováno bude 60-80 míst (25 na 

jednu kategorii?), budou stanovena nominační kritéria, která se ovšem rozdělí do více 

závodů zahrnujících i závody podzimní (jelikož je Sokol řádným členem SSPS). 

b) Dušan Erbs vznesl prostřednictvím Kamily požadavek na pořádání MR CC na 

Biřičce  

- zamítnuto, chceme držet MR pohromadě, nebudeme štěpit. 

 

 

16. MR SPRINT  na suchu -dryland se bude konat v termínu 31.10.-1.11.2015 

 
17. Šimon Cipro se stal zástupcem ČR v rámci IFSS, členem rady a výboru IFSS 

bez vědomí STK 

Bude oficiálně vznesen dotaz, jak výběr probíhal, proč byla vynechána národní asociace. 

 
18. Web mushing.cz 

Je potřeba odsouhlasit směr a dát mandát a finanční prostor pro zpracování zadání. 

Stávající web je nevyhovující, nový web by měl fungovat do jisté míry jako samoobsluha 

s nastavenými disponentskými moduly a přidělenými oprávněními pro jeho správu (admin 

jednotlivých sekcí/klub/jednotlivec). Součástí je zpracování nového designu webu. 

Zpracováním zadání webu bude pověřen Karel Vlček s finančním limitem do 15.000 

- hlasováním schváleno jednohlasně 

Pověření výboru obou sekcí k odsouhlasení konečného rozpočtu webu (bez nutnosti 

svolávání členské schůze) - hlasováním schváleno jednohlasně 

 

Diskuze: 

Martin  Vrtěl: vyhlašování na MR- cizinci vs. domácí, probíhá dvojí vyhlášení 

Z propozic není jednoznačně patrné, že se jedná o uzavřené mistrovství. Vítěz závodu 

obdrží věcné ceny, vítěz MR medaili a titul. Na webu je jen celková výsledková listina. 

Rozhodnutí pro zachování stávajícího systému. 



 

 

 

Martin  Vrtěl: repre oblečení 

V minulosti se repre oblečení příliš neosvědčilo. Dohodli jsme se, že bude vytvořen návrh, 

tento dodá Renata Válková do 1.8.2015. Na oblečení bude jen znak Svazu, česká vlajka a 

nápis Česká republika, bez log sponzorů. Dále budeme na zpracování spolupracovat 

s firmou Atex, podmínky zjistí Kamila Hájíčková. 

 

Mezinárodní kontakt budou zprostředkovávat nadále Jiří Nešněra a Martin Vrtěl. 

 

 

zapsala: Markéta Pospíšilová 

Příloha: Prezenční listina ze dne 6.6.2015 


