ROZHODNUTÍ PREZIDIA č. 8/22
SVAZ ZÁCHRANNÝCH BRIGÁD KYNOLOGŮ ČR, z.s..
PLATNOST OD 27.02. 2022

FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ V SZBK ČR
1.

Směrnice stanovuje pro členy SZBK ČR pravidla finančního hospodaření v kalendářním
roce.

2.

Členové SZBK ČR, z.s. pověření funkcí ekonoma nebo pokladní brigády nebo svazu
musí splňovat kvalifikační předpoklady uvedené v RP č. 6 a jsou povinni při plnění své
funkce postupovat podle současně platných finančních předpisů ČR a SZBK ČR, z.s..

3.

SZBK ČR, z.s. z organizačních a finančních důvodů rozlišuje akce na:
• regionální (zkoušky a závody nižších úrovní)
• celostátní (mistrovské závody, České poháry, výběrové závody, Bohemia Cup,
Memoriály apod.) závody pořádané dle nejvyšších úrovní zkoušek dle jednotlivých
zkušebních řádů (SZBK a FCI/IRO) a jsou-li v celostátním kalendáři SZBK ČR, z.s.
označeny jako celostátní a CACT
mezinárodní (MS, atestační cvičení, mezinárodní semináře apod.) akce, označené
v kalendáři akcí SZBK ČR, z.s. jako mezinárodní.

•
4.

Akce regionálního charakteru jsou po organizační i finanční stránce plně v kompetenci
jednotlivých brigád. Prezidiem SZBK ČR, z.s. je na tyto akce pouze doporučena výše
startovného. Jejich vyúčtování schvaluje vedení pořadatelské brigády v čele s vedoucím a
revizorem účtů. Pořadatel akce plně hradí náklady spojené s pořádáním akce vč.
náležitostí rozhodčího (posuzovné 1000,-/den, cestovní výlohy, stravné, popř. ubytování).
Pořadatel akce již při vypsání akce v administraci na www.zachranari.cz uvede výši
startovného včetně bankovního účtu a data splatnosti pro úhradu startovného, popř. zda je
zajištěno ubytování a stravování, a jakým způsobem se na tom podílí účastník. Cestovní
náklady si hradí účastníci sami. Kompletní informace pro účastníky je povinen pořadatel
sdělit nejdéle 7 dní před termínem konání akce.

5.

Pro rok 2022 a následné (není-li prezidiem stanoveno jinak pro příslušný rok) je startovné
na akce regionálního charakteru doporučeno ve výši 700,- Kč.

6.

Akce celostátní jsou po organizační stránce v kompetenci jednotlivých pověřených
brigád, ale s pevně stanoveným startovným. Pořadatel finančně zajišťuje akci (odměny
pro účastníky, náležitosti rozhodčího (-ích) – tzn. posuzovné 1000,-/den, cestovní
náklady, stravování a ubytování), startovné hradí účastníci. SZBK ČR, z.s. zajistí poháry
pro 1.-3. v pořadí do celkové výše 1500,- Kč a proplatí pořádající ZBK příspěvek na akci
ve výši 2 000,- Kč.
Pořadatel akce sdělí účastníkům, zda je zajištěno ubytování a stravování, a jakým
způsobem se na tom podílí účastník. Cestovní náklady si hradí účastníci sami.
Kompletní informace pro účastníky je povinen pořadatel sdělit nejdéle v den uzávěrky
přihlášek.
Pořadatel může požádat prezidium SZBK ČR, z.s. o poskytnutí dotace na pořadatelství
celostátní akce. Vyúčtování poskytnuté dotace provede pořadatel akce a předloží prezidiu
nejpozději do 14 dnů od ukončení akce.
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7.

Pro rok 2022 a následné (není-li prezidiem stanoveno jinak pro příslušný rok a konkrétní
akci) je startovné na celostátní akce stanoveno na 700,- Kč.

8.

V případě účasti nečlenů SZBK ČR, z.s na celostátních akcích pořádaných SZBK ČR,
zaplatí tito účastníci dvojnásobné startovné (není-li prezidiem stanoveno jinak pro
příslušný rok a konkrétní akci). Obdobně se doporučuje ZBK toto ustanovení uplatnit i
v případě účasti nečlena SZBK ČR, z.s. na jimi pořádaných regionálních akcích. Při
nedostavení se účastníka zaplacené startovné propadá ve prospěch pořadatele, pokud
tento psovod nedoloží nejpozději do termínu konání akce věrohodný doklad o
znemožnění účasti (např. z důvodu nemoci psovoda / psa).

9.

Cestovné je pro rok 2022 a následné (není-li prezidiem stanoveno jinak pro příslušný rok)
stanoveno na 6,-Kč/km.

10. Posuzovné rozhodčího je pro rok 2022 a následné (není-li prezidiem stanoveno jinak pro
příslušný rok) stanoveno na 1000,-/den.
11. Stravné in natura zůstává v režii pořadatelů akcí, pokud není zajištěno, je účtováno podle
obecně platných normativů. Jiné náležitosti (parkovné, dálniční známky) nejsou hrazeny.
12. Na akce mezinárodní vysílá účastníky, rozhodčí a popř. další zástupce (např. řidiče
doprovod. vozů, tlumočníky, apod.) prezidium SZBK ČR, z.s.. Náklady delegovaných
účastníků (startovné, cestovné, stravné, ubytování apod.) hradí SZBK ČR, z.s. (není-li
prezidiem pro konkrétní akci stanoveno jinak). Náklady rozhodčích na akcích pořádaných
IRO, hradí IRO. Akce mezinárodní konané na území České republiky plně podléhají
předpisům IRO a jejich vyúčtování je předkládáno revizní komisi IRO.
13. Služební telefony jsou vázány na výkon funkcí (prezidenta, viceprezidenta, výcvikáře a
zástupce pro zahraniční styk) a jsou hrazeny proti měsíčnímu vyúčtování v částce 90 %.
Úhrada paušálu není vyplácena, pokud o ni člen prezidia z titulu funkce nepožádá.
14. Toto Rozhodnutí prezidia shrnuje a navazuje na předcházející předpisy jednotlivě
uváděné v zápisech z jednání pléna a prezidia. Doplňují, popř. nahrazují ustanovení RP a
jejich částí, týkajících se hospodaření a financování jednotlivých akcí (např. RP 10,11).

