
Zápis z jednání STK SSPS-ČASPS 
Praha, 5.11.2008 

 

Přítomni: 
Sekce pro čistokrevná plemena ČMSKSP: 

Roman Habásko, Jiří Stejskal, Pavel Kučera, Jana Henychová 

Sekce otevřená - ČASS  

 Pavel Pfeifer, Jiří Trnka, Soňa Klikarová, Hela Levíčková, Erika Pfeiferová 

 

Program: 
1. Soutěžní řád 

2. Rozpočet a úprava směrnic 

3. Stanovy 

4. Závodní řád 

 

1. Soutěžní řád: 
Zapracován Řád ochrany zvířat,  

zrušena nutnost písemných listin – licencí, RZT… vše je ke stažení na webu 

Racepasport – zrušena povinnost pořadatele vybírat a kontrolovat 

Min. délka midových závodů snížena z 35 na 30 

V názvech kategorií Ž (ženy) nahrazeno W (např. CCW) 

Zkrácena délka U z 25 na 21 km 

Mid na suchu 10-25 km, 

Maximální startovné na závodech seriálu MR sprint+mid 300 Kč/1den, long 500 Kč/den 

Teploty vypuštěny - řeší ŘO, 

Prověřit – změnit kontaktní adresu na zasílání výsledků z kontakt@mushing.cz na 

vysledky@mushing.cz 

SVT – přidána Sc1.1 včetně hraničních hodnot, hodnoty individuálů potvrdí Soňa Klikarová. 

 

2. Rozpočet, směrnice 
 

Stav účtu: 2.300.000 Kč 

Z toho Od ČSTV v roce 2008 přišlo 400 000, účelová dotace od MŠ 280 000. 

 

Resty z minulých let: 

26 000 členské příspěvky IFFS  

50 000 odměny za repre dle sm.č.5  

40 000 náklady za admin Levíčková  

35 000 cestovné na kongres FISTC Kučera 

60 000 Šediváčkův long (30 tis. Za MR 2008, 30 tis dle směr.č.4 Příspěvky na náklady mezinár. 

Akcí) 

90 000 Dotace za členy a RZT dle sm.č.2 

 

STK se rozhodla proplatit všechny resty, pouze dotace za členy a RZT bude proplacena zatím jen 

částečně do výše 50 000 Kč (celá dotace za členy a část dotace za RZT). Podmínkou je doložení 

příslušných vyúčtování. 

 

Proplácení restů vytvoří schodek ve výši asi 260 000 Kč. Proto je třeba přistoupit k úsporným 

opatřením: 
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Úpravy směrnic: 

STK pozastavuje od sezóny 2008/2009 proplácení směrnice č.5 Příspěvek kubů za umístění 

reprezentanta až do odvolání. 

Dále je od sezóny 2008/2009 zrušen příspěvek za aktivní členy –RZT dle směrnice č.2 

Příspěvek za práci TD dle směrnice č.2 je upraven na 100 % nákladů za PHM (nestartující 

delegát) a 25 % nákladů za PHM (startující delegát) 

Směrnice č.4 – Příspěvek na náklady spojené s reprezentací – nebude rozdíl v úhradě startovného 

za A a B tým. Všichni nominovaní složí kauci ve výši startovného před tím, než Svaz zaplatí 

startovné. Kauce bude závodníkovi vrácena v případě, že závodník splní podmínky přidělení.  

Pro možnost aktuálního sledování stavu úhrad na svazovém účtu nutno zřídit náhled na účet pro 

členy pověřené nominací 

 

Je třeba hledat nové zdroje příjmů – např. od Ministerstva školství – Rozvojový program 

(Stejskal),  sledovat na krajských stránkách vypisované granty. 

 

Rozpočet na rok 2008/2009 

 

  80 000 příspěvek za činnost klubů – za admin, za členy  

  10 000 příspěvek za činnost TD 

300 000 příspěvek za pořádání závodů ( 60 podzim, 90 sprint,75 mid,60 long 14 ledovka) 

  75 000 příspěvek za reprezentaci – čistokrevní 

200 000 příspěvek za reprezentaci otevření (vč. Reg. DID) 

  10 000 náklady adminů 

  10 000 schůze 

  10 000 poplatky, banka 

  30 000 kongresy 

Celkem plánované výdaje: 725 000 Kč 

 

3. Stanovy SSPS-ČASPS 
Od roku 2005 existuje smlouva podepsaná předsedy obou sekcí, která určuje, že hlavní orgány 

SSPS-ČASPS jsou  

- Rada předsedů Sekcí a STK 

- Předseda 

- Generální sekretář 

-  

4. Úpravy v Závodním řádu 
Budou upřesněny samostatnou přílohou 

 

Zapsala: Hela Levíčková 

 

Poznámka: Protože byl rozpočet zpracován na sezónu, nikoli na kalendářní rok, zpracuje roční 

rozpočet na rok 2009 v duchu výše uvedeného rozpočtu Hela Biharyová ve spolupráci s Jirkou 

Krejčím 


