
Zápis z členské schůze ČASS 
  
Datum konání: 4.9.2021, od 14:00 
Místo jednání: hotel Horník, Tři Studně 592 04 
Přítomní členové: 
Sprint:  Jiří Trnka st., Jiří Trnka ml., Jiří Nešněra, Dagmar Nešněrová,  
Idividuální disciplíny: Renata Válková, Markéta Pospíšilová, Petr Pospíšil 
Mid / long: Vít Kolátor, Helena Levíčková, Martin Levíček, Renata Macková 
 
Nepřítomní členové: 
Sprint:  Jiří Mencák,  Martin Bílý 
Idividuální disciplíny: Michal Tobiášek, Petr Krupička 
Mid / long: Martin Vrtěl, Martin Řehout, Jana Králová 
 
Za ČMSKSP přítomni: Roman Habásko, Pavel Kučera 
 
Program schůze: 
1) Sepsání listiny přítomných 
2) Zahájení a volba předsedajícího 
3) Ověření usnášeníschopnosti, určení zapisovatele a skrutátora 
4) Schválení změny sídla ČASS 
5) Představení Aleše Pícla jako ekonoma pro ČASS 
6) Stav hospodaření za rok 2020/2021 a rozpočet 2022 
7) Schválení samostatného MČR v canicrossu pro rok 2021 
8) Projednání podaných návrhů 
9) Přijetí nových členů 
10) Diskuse 
11) Závěr 
 

1. Listina přítomných sepsána. 
 

2. Předsedajícím schůze zvolena jednohlasně Renata Válková 
 

3. Skrutátorem zvolena jednohlasně Renata Macková 
Zapisovatelem zvolena jednohlasně Markéta Pospíšilová 
Ověření usnášeníschopnosti: schůze není usnášeníschopná ke změně sídla z důvodu nenaplnění čl. IX. 
stanov, odst. 7, kdy není přítomna 2/3 členů z každé podsekce. K ostatním záležitostem je schůze 
usnášeníschopná. 
Návrh na změnu alespoň korespondenční adresy ČASS na adresu Výstavní 137/ 32, Staré Brno 603 00, 
Brno Město (objekt je ve výhradním vlastnictví Jiřího Trnky st.) - schváleno jednohlasně 

 
4. Schválení změny sídla ČASS – nemohlo být projednáno z důvodu ne usnášeníschopnosti. 

  

5. Byl nám představen Aleš Pícl jako zástupce firmy aWalking s.r.o., kterou jsme si najali na ekonomické 
záležitosti Svazu. - schváleno jednohlasně/ ČMSKSP jednohlasně 
 

  



6. Aleš Pícl představil hospodaření Svazu, kdy převzal v pořádku účetnictví od dosavadní účetní. V
kalendářním roce 2021 byla získána první dotace od NSA na reprezentaci, Na talentovanou mládež
dotace nezískána, získána dotace na potřeby Svazu. NSA používá stejnou strukturu dotací jako MŠMT.
- Musíme se vyrovnat se stávajícím stavem a maximálně využít získané prostředky
- V dotačních titulech je klauze umožňující čerpání části dotace na závody, které byly zrušeny z důvodů

covid opatření. Pokud jsme nebyli schopni zrealizovat některé plánované akce, kdy situace
neumožňovala jejich konání – bylo by možné proplatit prokázané náklady, i když se nekonaly.
Připraví se formulář, který se klubům zašle – proplacení nákladů na vybavení, ubytování, stravné,
cestovné apod. - schváleno jednohlasně. Pracovní tým bude tvořit Jiří Trnka st., Roman Habásko,
Renata Válková.

- Určení potřeb a toho, co můžeme nabídnout klubům – přerozdělení dotace, aby byla využita,
uzavření smlouvy mezi Svazem a kluby. Kluby samy mohou přednést svůj vlastní projekt, který jim
bude profinancován, což je pozitivní motivace pro kluby, které jsou aktivní.

- Kluby samy mají možnost získání dotace u NSA na svůj provoz, Aleš Pícl nabídl i pomoc s vytvořením a
podáním dotace.

- Martin Vrtěl měl upřesnit, co bylo pod jednotlivými položkami dotací zamýšleno. Renata Válková
proto pošle oficiální e-mail se žádostí o upřesnění.

- Problém s čerpání bude zejm. s dotací na reprezentaci. Můžeme reprezentantům (dle seznamu
reprezentantů) přispět prostřednictvím klubů. Seznam reprezentantů je dobré revidovat a doplnit o
významné závodníky účastnící se významných mezinárodních závodů v midu, longu. Aleš Pícl připraví
dokumentaci pro předsedy klubů pro vysvětlení fungování čerpání dotací. Je třeba zajistit její předání
e-mailovou cestou.

- Přijmutí ekonomické koncepce přednesené Alešem Píclem a finančního rozpočtu roku 2020/2021
- přijato jednohlasně/ ČMSKPS jednohlasně

- Alešovi je třeba zřídit přístup k administraci mushing.cz. - schváleno jednohlasně

7. Schválení samostatného MČR v canicrossu zkušebně na dobu 2 sezón – schváleno jednohlasně

8. Podané návrhy:
1. Návrh zavedení povinnosti pořadatelů zimních závodů vypisovat třídu SKJJ nezávisle na počtu

přihlášených juniorů. Předkladatel: Ilona Erlebachová, MC Český Ráj.
V současné době na zimních závodech skijöringová juniorská třída nebývá vypisována. I když v
juniorské třídě máme několik mladých, nadějných sportovců, nemají možnost se závodů účastnit, a tak
pouze trénují. Pro děti jsou závody velkou motivací, tak je potřeba jim účast na závodech umožňovat,
aby se nestalo, že i tito závodníci přestanou skijöring jezdit a budou absolvovat pouze podzimní
sezónu.
- Povinnost vypsat kategorii SKJJ s jedním psem dle závodního řádu zkušebně na dva roky. - schváleno
většinou, 1 proti, 1 se zdržel

2. Návrh na zvýšení horní věkové hranice ve třídě SKJJ. Předkladatel: Ilona Erlebachová, MC Český Ráj.
Navrhuji zvýšení horní věkové hranice ve třídě SKJJ na 19 let, tak jak je to i v pravidlech IFSS. V
současné době je u nás třída SKJJ pro 13–18leté. Vzhledem k nárůstu počtu juniorů, kteří na lyžích
začínají jezdit, by v budoucnu mohl vzniknout problém v nominačních kritériích při nominacích na
vrcholné akce, kdy u nás 19 letí již závodí ve třídách dospělých.
- schváleno jednohlasně

3. Návrh na znovu vstoupení do ČUKIS. Předkladatel: Renata Válková SS Askino – schváleno jednohlasně



4. Návrh na úpravu stávající verze stanov, Předkladatel: Jiří Nešněra – MK Děčín.
Oslovíme právníka JUDr. Daniela Vidunu, který se zabývá zapsanými spolky. Budeme ho najímat jen na 
konkrétní úkon, bude nezávislý, nezaujatý. My dáme požadavek, JUDr. Viduna zpracuje návrh dle 
právních požadavků, vyřeší také změnu sídla Svazu, členství a přepracování stanov dle návrhů členů 
výboru a členů podsekcí – schváleno jednohlasně/ ČMSKPS jednohlasně

5. Helena Levíčková a Dominika Potměšilová – představily postup v procesu akreditace programu pro 
školení trenérů II třídy pro individuální disciplíny a trenérů pro spřežení – schváleno jednohlasně 
Možnost školit trenéry je důležitá i pro získávání dotací, budeme mít garanci toho, že ten, kdo bude 
proškolený trenérem, bude vědět, jak se chovat na závodech i v tréninku.
Dotažení trenérských licencí do konce ve spolupráci s Dominikou a vytvoření pracovní skupiny –
schváleno jednohlasně
S vytvořením odborné části pro spřežení Dominika potřebuje pomoct. Nabídli se Roman Habásko, 
Dagmar Nešněrová, Renata Válková, Helena Levíčková.

6. Poškozování dobrého jména Svazu na sociálních sítích a jak proti tomu zakročit. Předkladatel: Jiří Trnka 
st. SS Askino.
- Reakce na vyjádření Kamily Šrolerové na Facebooku.
- Zástupce Svazu zašle oficiální stanovisko e-mailem starostovi Sokolu Maxičky. - schváleno 
jednohlasně

7. Návrhy: Kryštof Spilka TJ Sokol Maxičky
- Kolečkové lyže (5 párů), které Svaz nakoupil, dát vítězům MČR v canicrossu v této sezóně.
- Lyže jsou majetkem svazu a lze požádat o jejich zapůjčení. Nebudou tedy dány jako cena pro MČR v 
canicrossu. - schváleno jednohlasně
- Podat návrh na IFSS pro vytvoření dětské kategorie SKJ.
- Renata Válková předá návrh pracovní skupině IFSS. - schváleno jednohlasně
- Nadále má Svaz zájem o práci Kryštofa, své návrhy bude předkládat výboru a STK. - schváleno 
jednohlasně

8. Vyhlašovat v rámci MČR kategorii canicross čistokrevní s označením RNB dle vzoru IFSS. Předkladatel:
Roman Habásko – schváleno jednohlasně

9. Rozdělení SC1 na muže a ženy dle IFSS. Předkladatel: Marie Ševelová TJ Sokol Maxičky - schváleno
jednohlasně
- Je potřeba upravit soutěžní řád – pověřeni Martin Levíček a Renata Válková.

9. Přijetí nových členů: Nemohl být přijat žádný nový člen pro nepřítomnost žadatelů nebo nesplnění
podmínek přijetí podle stanov ČASS

10. Diskuse již neproběhla, protože nikdo neměl nic k diskusi.

11. Závěr: Schůze skončila v 17:15 hodin

Zapsala: Markéta Pospíšilová 

Schválila: Renata Válková 


