Zápis VV ČSRU

VÝKONNÝ VÝBOR
ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE
Zápis č. 01/2019 z jednání VV dne 14. března 2019
Místo jednání: Praha, J&T banka (Pobřežní 14, Praha 8)
Účastníci: Výkonný výbor: Dušan Palcr (DP), Roman Rygl (RR), Pavel Syrový (PS),
Matěj Rázga (MR), Alexandr Křížek (AK), Kamil Vrubl (KV),
Marek Fořt (MF)
Hosté:
Pavel Myšák (PM), Antonín Brabec (AB), Daniel Beneš (DB)
Omluveni: Projednávané body:
1. Finance
-

PM seznámil VV s aktuální podobou plánovaného rozpočtu na rok 2019 a s aktuální výší
závazků
RR informoval VV o aktuálním stavu jednání ohledně pohledávky ze společností KKIG
PM informoval VV o rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy stran dotací na první
pololetí 2019. ČSRU byla přidělena dotace 65 000,-Kč na turnaj Mistrovství ČR seniorek
7s.

Usnesení:
-

VV pověřuje PM sestavením podrobného přehledu co do čerpání rozpočtu za rok 2019 a
sestavení plánu cash-flow do konce ledna 2020- termín: do 29.března 2019.

2. Marketing
-

AK prezentoval VV základní cíle, komunikační témata, organizační strukturu a úkoly
marketingu a komunikace ČSRU.

Usnesení:
- VV ČSRU schvaluje uzavření smlouvy se společností Eurovize na produkci pořadu České
ragby 2019 s nákladem 448 000,-Kč (bez DPH) za produkci čtrnácti čtvrthodinových dílů.
- VV ČSRU schvaluje jmenování Karla Ševčíka výkonným manažerem marketingu ČSRU
(VMM). Tato pozice bude vykonávána bez nároku na finanční odměnu a to až do doby
schválení rozpočtu marketingového úseku výkonným výborem.
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-

VV pověřuje AK, PM a Karla Ševčíka projednáním pravidel stran přidělování VIP
vstupenek partnerům a předložením konkrétního návrhu na příštím jednání VV.
VV pověřuje marketingový úsek předložením alespoň tří nabídek dodavatelů sportovního
vybavení. Tyto nabídky budou posléze vyhodnoceny VV, který učiní příslušné rozhodnutí.
VV pověřuje PM jednáním se zástupci realizačního týmu seniorek 7s stran nabídky
sponzora na zajištění vybavení (dresů) této reprezentační kategorie.

3. Jmenování pozic ČSRU
Usnesení:
-

VV jmenuje do jednotlivých pozic tyto osob:
- Ředitel: Pavel Myšák
- Sportovní ředitel: Antonín Brabec
- Generální sekretář, manažer nár. týmu seniorů 7s a týmu Dukla: Ondřej Mikeska

4. Projekt 7s ragby
-

AB informoval VV o aktuální podobě projektu rozvoje 7s ragby.

Usnesení: VV pověřuje AB dopracováním tohoto projektu a připravením jeho prezentace na
jednání kolektivních sportů 1. dubna 2019.

5. Pozvánky na jednání
-

PM informoval VV o dvou jednáních, na které byly pozváni zástupci ČSRU a sice:
- jednání ČOV: Jak mohou sportovní svazy využít projekty ČOV
- jednání kolektivních sportů

Usnesení: VV pověřuje DP a PM zastupování ČSRU na jednání ČOV a dále DP, MR a AB
zastupování ČSRU na jednání kolektivních sportů.

6. Sportovní úsek
-

DB informoval VV o aktuální fázi přípravy národního týmu seniorů před dvojzápasem v
Praze a Portugalsku.
VV se zabýval nastavením pravidel nominací členů jednotlivých komisi a situaci kolem
komise mládeže
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Usnesení: VV bere na vědomí informace od DB. VV pověřuje Otu Petráška dočasným vedením
Komise mládeže, bez pravomoci činit strategická rozhodnutí koncepčního a dlouhodobého
charakteru.
Příští zasedání VV dne 26. března 2019 od 8:00 hodin na stadionu Markéta.
V Praze dne 16. března 2019
Zapsal: Pavel Myšák
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