Zápis VV ČSRU

VÝKONNÝ VÝBOR
ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE
Zápis č. 02/2019 z jednání 26. března 2019
Místo jednání: Praha, Stadion Na Markétě
Účastníci: Výkonný výbor: Dušan Palcr (DP), Roman Rygl (RR), Pavel Syrový (PS),
Alexandr Křížek (AK), Kamil Vrubl (KV), Marek Fořt (MF),
Matěj Rázga (MR)
Hosté: Pavel Myšák (PM), Jaroslav Novotný (JN), Pavel Ondrašík (PO), Ondřej Mikeska (OM)
Omluveni: -

Projednávané body:
1. Finance
- PM přednesl VV aktuální informace stran rozpočtu ČSRU. Úkol z posledního jednání VV
co do sestavení čerpání a cash-flow do konce ledna 2020 trvá, termín splnění do 29. března
2019. Dále se VV zabýval otázkou splácení půjček z roku 2019.
Usnesení: VV pověřuje PM přípravou dodatků ke smlouvám o půjčce od DP a RR a dále jednáním
DP a RR s Nevillem Parrym ohledně vyrovnání závazků vůči jeho osobě.

2. Sportovní úsek
-

-

PS úvodním slovem stručně zhodnotil mezinárodní utkání národního týmu s týmy
Nizozemska a Portugalska. Poté VV informoval o svolání konference sportovních ředitelů
klubů nejvyšší soutěže, která proběhne v pátek 29. března v Praze.
Poté VV informoval o návrzích pro sportovní úsek na rok 2019 a sice:
a) Revize efektivnosti finanční podpory projektu Klubových Ragbyových Akademií
z rozpočtových prostředků Unie, či případná cílená podpora mládežnických
reprezentačních kategorií.
b) Systém odměňování hráčů reprezentačního týmu, který by měl být zejména motivační a
postavený na celkové výkonnosti, nikoliv vytvořit stabilní fixní složku odměn pro
všechny hráče.
c) Návrh na vytvoření spolupráce se zahraničními kluby, kam by hráči mohli být vysílání i
v rámci studií.
V závěru tohoto bodu programu po společného diskusi VV odsouhlasil záměr
zorganizovat školení zaměřené na pořádání náboru dětí s cílem podpory pořádání
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náborových akcí během RWC.
Usnesení: VV pověřuje A.Brabce přípravou workshopu a jeho předložením VV do konce dubna.

3. Marketing
-

AK informoval VV o chystaném internetovém přenosu zápasu Tatra vs. Zlín. Dále zmínil,
nutnost nastartování komunikace s jednotlivými kluby Unie a zlepšení celkové spolupráce
mezi ČSRU a kluby. Dále AK informoval VV o skutečnosti, že ČSRU aktuálně disponuje
dvěma oficiálními instagramovými účty, dále potom informoval o záměru vytvořit
,,redakční,, radu ČSRU, sdružující lidi, kteří o ragby píší a starají se o informovanost jak
ragbistů tak fanoušků. Poté AK požádal členy VV o spolupráci ve věci vytipování osobností
českého ragby, se kterými by mohly být natočeny spoty do pořadu České ragby vysílaném
v ČT nebo pro potřeby propagace českého ragby. Dále se VV zabýval nastavením pravidel
pro spolupráci se sponzory a partnery ČSRU, kteří mají zájem o spolupráci s ČSRU a rádi
by případné finance účelově nabídli například i pro akce v jednotlivých klubech. V této
oblasti ještě AK doplnil, že společně s RR budou jednat se společnostmi LOM a Woodcote
o možné spolupráci s ČSRU pro tento kalendářní rok.

Usnesení: VV pověřuje Ivanu Skočdopolovou zasláním přehledu kontaktů na kluby Alexandru
Křížkovi. VV pověřuje AK A RR jednáním se společností LOM a Woodcote ohledně spolupráce na
tento rok.
4. Volba viceprezidenta
-

Do pozice viceprezidenta navrhl DP Marka Fořta.

Usnesení: VV volí do pozice viceprezidenta Marka Fořta.

5. Informační systém
-

VV projednal situaci týkající se vytvoření IS pro potřeby elektronizace licencí ČSRU.

Usnesení: VV pověřuje PS a PM vytvořením přesnějšího zadání požadavků na IS.

6. Pověření Pavla Myšáka statutárními pravomocemi
-

VV projednal legislativní zakotvení nové pozice ,,Ředitel“ do stanov ČSRU. KV v tomto
bodu vyjádřil záměr na vytvoření organizační směrnice upravující kompetence vedoucích
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zaměstnanců, podpisové směrnice upravující schvalovací pravomoci a úpravu směrnice o
cestovních náhradách. Dále KV informoval VV o záměru vytvoření směrnice upravující
fungování komisí, náplň jejich činností, pravomoci a určení odpovědné osoby.
Usnesení: VV pověřuje KV vytvořením výše uvedených dokumentů do 30.dubna 2019.

7. Organizační zajištění domácích utkání reprezentací
-

VV projednal nastavení ekonomických principů spolupráce s kluby při zajištění
pořadatelství domácích utkání reprezentací.

Usnesení: VV pověřil RR přípravou návrhu obecných podmínek spolupráce mezi kluby a ČSRU při
zajištění akcí reprezentací.

8. Ragbista roku
̵

V tomto bodě PM krátce zhodnotil slavnostní vyhlášení výsledků ankety Ragbista roku a
informoval VV o záměru nového formátu ankety Ragbista roku pro příští rok.

Usnesení: VV schvaluje výše uvedenou úpravu.
9. Rozhodčí
-

MR informoval VV o proběhlém setkání rozhodčích, na kterém bylo mimo jiné určeno
vedení sboru rozhodčích ragby. Další projednávaná témata na tomto setkání se týkala
především navýšení finančních odměn za rozhodcovskou činnost a vyplácení stravného.
Rozhodčí se konkrétnímu návrhu nadále věnují.

Usnesení: VV bere přednesené informace na vědomí.

10. Návrh na mimořádnou odměnu zaměstnanců
̵

PM představil návrh VV na mimořádnou odměnu pro Daniela Beneše za odvedenou práci
na pozici dočasného sportovního ředitele a hlavního trenéra národního týmu seniorů a dále
návrh na odměnu pro Ivanu Skočdopolovou za mimořádné pracovní nasazení v posledních
měsících.

Usnesení: VV schvaluje předložený návrh.
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11. Úprava smlouvy s J&T
-

PM informoval VV o nutnosti úpravy smlouvy s J&T bankou.

Usnesení: VV pověřuje PM projednáním návrhů na úpravy s AK a K. Ševčíkem a posléze
předložením tohoto návrhu J&T.
12. Různé
-

PM představil VV ředitele stadionu Pavla Ondrašíka, který se úvodním slovem představil
novému VV a stručně popsal stav výběrového řízení na rekonstrukci stadionu Markéta. Jako
předpokládané datum na dokončení rekonstrukce stanovil na konec listopadu 2019.

-

Poté byl VV představen Jaroslav Novotný (JN), správce areálu Markéta, který úvodním
slovem konstatoval, že se loučí s PM na funkci generálního sekretáře, kterou dělal zmíněný
PM velmi dobře a svědomitě. Dále zmínil, že by bylo vhodné nastavit optimální model pro
organizaci veškerých akcí, které pořádá ČSRU, protože mnoho sportovních akcí je dle jeho
názoru nedostatečně organizována z hlediska personálního zajištění. Dále JN vznesl
požadavek na investice do mobilních střídaček, které by usnadnily fungování během
pořádání sportovních akcí. PM na to reagoval odpovědí, že mobilní ,střídačky jsou ve fázi
řešení. Dále pak poděkoval JN za dlouhodobou práci, kterou vykonává společně se svým
kolektivem pro správu a celkový chod areálu, zvláště pak ragbyového sportu.

13. Změna sídla ČSRU
-

PM předložil členům VV návrh na změnu sídla ČSRU a to na adresu U Vojtěšky 11, Praha
6, 162 00.

Usnesení: VV schvaluje přesunutí sídla České rugbyové unie, z.s. na adresu U Vojtěšky 11, Praha
6, 162 00.

Příští zasedání proběhne 11. dubna 2019 od 8:00 hodin v J&T bance.
V Praze dne 26. března 2019
Zapsal: Ondřej Mikeska
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