Zápis VV ČSRU

VÝKONNÝ VÝBOR
ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE
Zápis č. 04/2019 z jednání VV dne 9. května 2019
Místo jednání: Praha, Stadion Na Markétě
Účastníci: Výkonný výbor: Dušan Palcr (DP), Roman Rygl (RR), Pavel Syrový (PS),
Kamil Vrubl (KV), Marek Fořt (MF), Matěj Rázga (MR)
Hosté:
Pavel Myšák (PM)
Omluveni: Alexandr Křížek (AK)
Projednávané body:
1. Finance
-

PM informoval VV o aktuálním čerpání rozpočtu, o pozitivních finančních výsledcích
utkání seniorů proti Nizozemsku a finančním výsledku stáže U18 Rugby Europe.
PM informoval VV o problémech týkajících se získání podkladů k účetní závěrce za rok
2018 od firmy Accolang a také o žádosti společnosti Apogeo o podklady k DPH za rok
2018.

Usnesení: VV bere na vědomí a pověřuje PM zasláním oficiální nóty společnosti Accolang.

2. Informační systém
-

PM informoval VV o proběhlých schůzkách se zástupci České basketbalové federace,
Českého svazu házené a České asociace amerického fotbalu na kterých načerpal informace
a zkušenosti s různými řešeními co do fungování informačních systémů pro potřeby
jednotlivých svazů. Dále PM poskytl VV zadávací dokumentaci k výběrovému řízení
ČSRU.

Usnesení: VV pověřuje PS, PM a výběrem tří nejvhodnějších kandidátů z přihlášených zájemců do
VŘ. Vybraní kandidáti prezentují své nabídky členům VV v průběhu července 2019 na jejichž
základě bude vybrána společnost, se kterou uzavře ČSRU dlouhodobou spolupráci za účelem
vytvoření a provozu informačního systému. VV v předstihu vyzývá všechny kluby sdružené v
ČSRU, aby v následujících měsících zajistily vybavení nutné pro provoz informačního systému
(počítač, internetové připojení) a aby také do 30.6.2019 zaslaly kandidáta, který bude proškolen v
této oblasti a bude zastávat funkci klubového administrátora systému.
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3. Valná hromada ČSRU
-

VV projedl organizační záležitosti jednání valné hromady, která se uskuteční dne 9. června
2019 na stadionu Markéta.
VV projednal záměr KV aktualizovat stanovy ČSRU
VV na návrh PS projednal návrh na změnu členských příspěvků

Usnesení: VV pověřuje PM vedením jednání VH, stejně tak jako sestavením programu a
rozesláním všech podkladů na kluby. VV pověřil KV spoluprací s legislativní komisí co do
vytvoření návrhu na úpravu stanov ČSRU. VV pověřil PM a AB organizací Národní ragbyové
konference, jejíž jednání bude bezprostředně navazovat na jednání Valné hromady 9.6.2019.

4. Návrh spolupráce ČSRU s RC Tatra Smíchov, utkání New Zealand Ambassadors
-

VV projednal návrh spolupráce na zajištění utkání reprezentace seniorů s týmem New
Zealand Ambassadors, které se odehraje 26. června 2019 na hřišti RC Tatra Smíchov.

Usnesení: VV pověřuje PM sestavením návrhu spolupráce mezi RC a ČSRU při organizačním
zajištění utkání reprezentace na hřišti RC- termín: do příštího jednání VV.

5. Sportovní úsek
-

PS informoval VV o nejdůležitějších událostech, které proběhly v posledním období ve
sportovním úseku:
● nový záměr a koncepce pozic Regionálních trenérů
● prezentace činností a aktivit zaměstnanců a komisí ČSRU
● úprava kalendáře a soutěží kategorie U14
● další fungování projektu Dukla

Usnesení: VV bere na vědomí.

6. Marketing
-

VV projednal body zaslané AK:
● Vizibilita / prezentace partnerů ČSRU - dodržování smluvních závazků
- neustálý problém se zajištěním prezentace partnerů tak jak stanovují
uzavřené smlouvy. Reprezentace často nedodržují dress code, používají
dresy se starými partnery apod. AK upozornil, že taková situace nás může
snadno dovést k problémům s partnery z důvodu neplnění smluvních
povinností.
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-

AK VV navrhuje přijmout usnesení výslovně zavazující odpovědné osoby,
zaměstnance CSRU a všechny členy realizačních týmů důsledně dodržovat
prezentaci partnerů. Mnoho z těchto problémů vyřešíme novým
dodavatelem vybavení, ale než se tak stane, je nutné, abychom na
dodržování vizibility a prezentace partnerů dbali.

Usnesení: VV bere tyto informace i upozornění na vědomí a pověřuje AB sestavením návrhu
složené jednotlivých realizačních tým, které budou mít s ČSRU uzavřenu příslušnou smlouvu od
1.9.2019- termín: 31.7.2019. VV pověřuje PM předložením návrhu smluv se členy realizačních
týmů reprezentací, které tyto povinnosti budou přímo upravovat- termín 31.7.2019.
● Komunikační povinnosti členů RT
- AK upozorňuje na problém s komunikací připravovaných akcí. RT
neposkytují dopředu požadované informace a následně tak není možné
daným akcím poskytnout náležitou publicitu.
Usnesení: VV pověřuje PM zakotvením těchto povinností do výše zmíněných návrhů smluv.
● Zajištění materiálního vybavení reprezentací
Usnesení: VV pověřuje AB sestavením požadavku na materiální vybavení všech reprezentačních
kategorií a to jak do vybavení tréninkového, tak také volnočasového a tzv. nástupového.

Příští zasedání VV dne 23. května 2019 od 8:00 hodin na stadionu Markéta.
V Praze dne 14. května 2019
Zapsal: Pavel Myšák
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