
Zápis z jednání STK SSPS-CASPS  
19.5.2012 Kladno 
 

Přítomni: 
Sekce pro čistokrevná plemena ČMSKSP: 

Roman Habásko, Jiří Stejskal, Pavel Kučera, Zdeněk Dolejš 
Sekce otevřená - ČASS  
 Jiří Nešněra, Martin Levíček, Hela Levíčková 
 
Hosté  -   přítomní zástupci sekcí ČMSKSP, ČASS a TJ Sokol Maxičky 
 

Program: 
1. Info o hospodaření 
2. Podněty 

 
 

1. Info o hospodaření (podklady J. Krejčí) 
Stav    1.669.000 Kč 
Příjmy rok 2011       26.428 Kč (kauce od závodníků) 
Výdaje      263.291 Kč 
(z toho přibližně 1 tis. diplomy, 54 tis. mezinár.poplatky, 7 tis. služby, 2 tis. poplatky, 197 tis. 
pořadatelé závodů) 
Konečný stav  1.433.000 Kč 
 
Hledat další možnosti financování 
 

2. Podněty: 
 

Problémy v komunikaci s generálním sekretářem (GS) 
Závěr – GS funguje relativně dobře (vykonává tuto činnost jako ostatní zdarma ve svém volném 
čase). Při zasílání jakýchkoliv oficiálních dokumentů je třeba komunikovat výhradně mailem 
(helena.biharyova@cez.cz), mít všechny podklady v pořádku, vyžádat si mailovou potvrzenku a 
potvrzení, jak věc byla dořešena. 
 

Komunikace s Jiřím Krejčím 
Aby se ke svazu dostávaly všechny nezbytné informace (např. o možnostech čerpání různých dotací 
apod.), je třeba zajistit přítomnost zástupce SSPS na všech schůzích ČSTV. V případě, že se Jiří 
Krejčí nebude moci zúčastnit schůzí ČSTV, bude SSPS zastupovat delegovaný zástupce Lukáš 
Čechura. 
Oba vedoucí sekcí zajistí náležitou výměnu informací mezi Jiřík Krejčím a delegovaným zástupcem. 
 
Účastnící schůze děkují Jiřímu Krejčímu za dlouholeté zastupování SSPS. 
 

Informace pro kluby ohledně možnosti financování jejich činnosti:  
Peníze z loterií nyní dostávají přímo obce, které je rovněž nutné žádat o dotace. Je tedy na 
klubech, aby jednaly s obecními zastupiteli ve své lokalitě! 
 

Vytvoření koncepce propagace SSPS potažmo mushingu: 
1/ Zadat odborníkovi (zajistí Lukáš Čechura a podá STK zprávu). 
 
2/ V rámci zatraktivnění závodů bylo rozhodnuto o snížení neúnosně vysokého počtu kategorií (v 
souladu s plánem IFSS na mezinárodní úrovni): 
Sloučení třídy 6 psů se třídou 8 psů (na sněhu), snížení čistokrevných kategorií – návrh zpracují 
Nešněra+Habásko, k rozhodnutí dojde na schůzi v září. 
 

Mistrovství republiky na sněhu 
Rozhodnuto o ponechání  modelu ze sezony 2011/2012, tj. na každém z nominovaných závodů jedna 
mistrovská kategorie. 



Je třeba, aby na prvním uskutečněném závodě začínalo MR pro třídu 4 psi a na dalších postupně 
další třídy.  
Individuálové předloží jejich představu pro individuální disciplíny nejpozději do schůze pořadatelů 
závodů, která se bude konat v září. 
 

Podzimní schůze pořadatelů závodů 
Účast pořadatelů na podzimní schůzi 
- je žádoucí účast maxima pořadatelů 
- je nutná účast žadatele o MR 
 
Místo pro schůzi pořadatelů – střed republiky (místo se pokusí zajisti Šimon Cipro a podá zprávu 
vedoucím sekcí). 
Termín schůze 1.9.2012 
 

Příspěvky na reprezentaci: 
Rozhodnuto o zrušení příspěvku (startovné, část cestovních nákladů) na reprezentaci. Tento 
příspěvek zůstane zachován jen pro nominované juniory. 
 

Zpoplatnění licencí  
Bylo rozhodnuto o ročním poplatku za licence viz příloha Licence - zpoplatnění a nová směrnice. 
Sledováním úhrad za licence byl pověřen Šimon Cipro. 
 
 
Zapsala Hela Levíčková, Šimon Cipro 



Příloha č.1 

Licence – roční aktivační poplatek 
 
Na schůzi obou sekcí a STK na Kladně 19. 5. 2012 bylo dohodnuto zavedení 
ročního aktivačního poplatku k musherským licencím z důvodu vyřazení 
v současné době licencovaných jezdců, kteří se však již nezúčastňují závodů. 
Zjištěním reálného množství aktivních závodníků dojde ke snížení nákladů na 
poplatky mezinárodním organizacím IFSS , ESDRA  a FISTC, které se mimo jiné 
odvíjejí právě od počtu vydaných licencí. 
Zároveň byla odsouhlasena výše ročního aktivačního poplatku - 200,- Kč.  
Tento poplatek pomůže zajistit financování členských příspěvků Svazu směrem 
k mezinárodním organizacím. 
Zpoplatnění licencí je z výše zmíněných důvodů běžný postup u většiny 
sportovních svazů,  jeho výše je však zpravidla mnohem vyšší. 
 
Stávající vlastníci licencí aktivují svoji licenci pro sezonu 2012/13 zaplacením 
poplatku 200,- Kč na účet číslo: ……………., variabilní symbol bude DID žadatele, 
konstantní symbol ……………  . O zaplacení poplatku pošlou žadatelé avízo na 
mail simon.cipro@gmail.com, v kopii na levicek@mushing.cz.  
 
Vydávání licencí pro nové žadatele zůstává beze změn, tzn. prostřednictvím 
předsedy klubu nový žadatel dodá vyplněné testy, zaplatí 200,- Kč poplatek za 
vydání a v případě správně vyplněného testu mu bude licence vydána a 
aktivována. 
 
Poplatek za start bez (aktivované) licence 
Aby zpoplatnění licencí mělo smysl, budou pořadatele povinni vybrat  od 
startujících bez licence startovné + 200,- Kč. Poplatek 200,- Kč vybraný od 
závodníka bez licence patří Svazu. Pro zjednodušení administrativy a převodu 
peněz nebudou pořadatelé takto vybraný poplatek odesílat na Svazový účet, 
ale bude jim o takto vybrané peníze kráceno plnění příspěvku pro pořadatele 
závodu. Tato povinnost se vztahuje pouze na hlavní kategorie, netýká se 
dětských soutěží či soutěží pro hobby závodníky ve speciálních kategoriích 
(někdy označování jako příchozí), kde by naopak mělo být startovné co možná 
nejnižší. 
 
Příklad: 
Závodu v místě XY se zúčastní 50 závodníků, z toho 10 bez licence. Pořadatel 
tedy vybere běžné startovné + 10x 200,- Kč = 2000,- Kč. Všechny peníze si 
ponechá. Příspěvek pro pořadatele závodu, který činí 3000,- Kč bude krácen o 
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2000,- Kč za všechny jezdce bez licence. Pořadatel tedy obdrží od Svazu 
příspěvek 1000,- Kč. 
 
Poplatek od jezdce bez licence není jednorázový, ale bude od těchto závodníků 
vybírán na každém závodě, kam se bez licence přihlásí. 
 
Povinnost vybrat poplatky od startujícího bez licence a případně doručit tyto 
peníze na Svazový účet, mají i pořadatelé, kteří nežádají Svaz o příspěvky, ale 
chtějí být zařazeni do termínového kalendáře Svazu, propagovat svůj závod na 
Svazových stránkách, případně chtějí využít schváleného Řádu na ochranu psů 
při závodech psích spřežení, tak jak jim to ukládá platná legislativa ČR. 
 
Jiří Nešněra 
 



 
 


