Zápis VV ČSRU

VÝKONNÝ VÝBOR
ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE
Zápis č. 07/2019 z jednání VV dne 29. července 2019
Místo jednání: Praha, Stadion Markéta
Účastníci: Výkonný výbor: Dušan Palcr (DP), Roman Rygl (RR), Pavel Syrový (PS),
Kamil Vrubl (KV), Marek Fořt (MF), Alexander Křížek (AK)
Hosté: Pavel Myšák (PM), Ondřej Mikeska (OM), Antonín Brabec (AB), Tomáš Pešír (TP),
Hanka Schlangerová (HS)
Omluveni: Matěj Rázga (MR)
Projednávané body:
1. KKIG Foodmarket
-

PM informoval VV o skutečnosti, že ČSRU obdržela upomínku vztahující se k nezaplacené
faktuře za poskytnuté služby společností KKIG Foodmarket s.r.o za cateringové služby
poskytnuté v roce 2018.

Usnesení: VV se rozhodl, že výše zmíněná pohledávka zatím zaplacena nebude, jelikož ČSRU stále
eviduje pohledávku ČSRU za společnost KKIG UK, LTD. Odštěpný závod.

2. Výběrové řízení na dodavatele vybavení
-

AK informoval VV o stavu řízení mezi ČSRU a potencionálními dodavateli sportovního
vybavení a oblečení.

Usnesení: VV pověřuje OM převzetím této záležitosti a do 2.8. 2019 oslovením všech potenciálních
dodavatelů, kteří projevili v posledních měsících zájem.

3. Reprezentace XV seniorky a projekt rozvoje dívčího ragby
-

V úvodu PM informoval VV o plánu reprezentace XV seniorek v podzimní části sezóny
odehrát tři utkání a sice:
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12. října 2019 utkání V Helsinkách proti Finsku
9. listopadu 2019 utkání v Praze proti Švýcarsku
16. listopadu utkání v Praze proti Švédsku

-

PV na toto téma hned reagoval a sice, že je potřeba nastavit optimální pravidla, které by
adekvátně určily množství vynaložených prostředků na jednotlivé typy reprezentačních
zápasů v závislosti na tom, jestli se jedná o mužskou nebo ženskou reprezentaci.

-

Poté se ujala slova HS, která na základě prezentace informovala VV o vzniku projektu na
podporu ženského ragby, o jeho důvodech a cílech. Hlavním důvodem vzniku tohoto
projektu je přitáhnutí nových potenciálních hráček a propagace ženského ragby nejen
v tuzemských podmínkách, ale i ve světě, což je využitelné i z marketingového hlediska.
Dále, HS ve své prezentaci představila analýzu růstu/poklesu počtu jednotlivých hráčských
ročníků napříč posledních dvou desetiletí. V závěru HS představila plán vytvoření
jednotlivých herních – hráčských skupin dle věku, herních schopností a dovedností apod.,
do kterých by byly nové – stálé hráčky rozřazeny.

Usnesení: VV bere na vědomí a pověřuje PM zasláním přehledu vynaložených finančních
prostředků na ženské reprezentační týmy za roky 2017 až 2019, zároveň je PM pověřen
vypracováním podrobného rozpočtu na podzimní sezónu a to ve spolupráci s Kateřinou Pokornou.

4. Komise
-

VV se zabýval tématem fungování jednotlivých komisí, především personálním složením a
principy jejich činností.

-

Na výzvu směřovanou na předsedy jednotlivých komisí doposud reagoval Ondřej Surga
(Legislativní komise) a Tomáš Kohout (Komise mládeže).

Usnesení: VV se bude tímto tématem i nadále zabývat.

5. RK Petrovice
-

Tomáš Pešír informoval VV o negativních důsledcích konání RC Sparta Praha, který
dlouhodobě hráčsky „vykrádá“ klub RK Petrovice. Vybraným hráčům jsou na straně Sparty
nabízeny hráčské smlouvy a tím je zajištěn přestup těchto hráčů, což je z pohledu plánované
vize o výchově nadějné generace hráčů rugbyového klubu Petrovice neefektivní. Na základě
této situace Tomáš Pešír navrhuje zvýšení přestupních částek, aby byla zajištěna
odpovídající kompenzace.
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Usnesení: VV bere na vědomí a zároveň pověřuje PM ve spolupráci s Tomášem Pešírem, Kamilem
Vrublem a Antonínem Brabcem vytvořením konkrétního návrhu na úpravu tohoto dokumentu.

6. Tomasz Putra
-

PM informoval VV o plánu návštěv Tomasze Putry.

Usnesení: VV bere na vědomí a pověřuje Tomasze Putru, aby připravil prezentaci trenérské
strategie pro nadcházející sezónu, kterou představí na schůzce v pátek 16. srpna v 8:00 v Říčanech.
7. Návrh na registraci domén
-

PM informoval VV o návrhu na zaregistrování domén, které budou propojeny i s budoucím
informačním systémem ČSRU.

Usnesení: VV bere na vědomí a schvaluje jak registraci, tak také náklady s tímto spojené.

8. Dukla
-

PM informoval VV o dotazu jihoafrických hráčů na jejich zapojení do národního
sedmičkového týmu Dukla.

-

PS na to reagoval, že by bylo vhodné v první řadě zapojovat české hráče, kteří mají zájem
se zúčastnit všech soutěží a adekvátního počtu tréninkových jednotek.

-

PS společně s AB ještě informovali VV, že od 1.8. 2019 budou mít nově vybraní hráči
v rámci týmu Dukla obnovené dohody o provedení práce, včetně nového hlavního trenéra
Jana Rohlíka.

Usnesení: VV bere na vědomí a schvaluje jmenování Jana Rohlíka na post hlavního trenéra týmu
Dukla a zároveň také náklady spojené jak s jeho jmenováním, tak také s podpisem hráčských smluv
zapojených do tohoto projektu a to od 1.8. 2019.
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9. Informace o spolupráci s partnery ČSRU
-

AK informoval VV o stavu jednání mezi ČSRU a společností C.S. Kargo a začleněním
tohoto komerčního partnera do nadcházejících soutěží.

-

Dále AK informoval VV o jednání mezi ČSRU a společností DHL a sice, že společnost DHL
je nespokojena s plněním za rok 2018. Na základě této skutečnosti AK navrhl, aby byla
současná smlouva s touto společností pozastavena, respektive ukončena, ale zároveň aby
plnění ze strany ČSRU bylo zachováno, ale s příslibem jednání o vzájemné spolupráci pro
příští kalendářní rok.

Usnesení: VV pověřuje AK předložit dohodnuté smluvní podmínky mezi ČSRU a firmou C.S. Cargo
na příští schůzi Výkonného výboru, dále VV bere na vědomí situaci ohledně aktuálního vztahu mezi
ČSRU a společností DHL a pověřuje AK a MF analýzou plnění, které jsme schopni v tomto směru
nabídnout. VV dále pověřil AK jednáním se společností DHL a to ve smyslu nabídky obdobného
plnění, jako tomu bylo v roce 2017.

10. Realizační týmy
-

Na návrh AB byli na sezónu 2019-2020 nominování pro reprezentační kategorii U20 na post
hlavního trenéra Roman Šuster a na pozici asistenta trenéra této kategorie Pavel Vokrouhlík
a pro kategorii U18 na post hlavního trenéra Karel Šampalík.

Usnesení: VV schvaluje předloženou nominaci.

11. Projekty ČSRU
-

PM informoval VV o nově vytvořených popisech projektů, kterým se zaměstnanci věnují.
Účelem těchto popisů je prezentovat cíle rozvoje a aktivity v rámci sportovního úseku.

-

DP obecně pochválil vytvoření takovéhoto přehledu a zdůraznil, aby byla
dostatečná transparentnost.

-

PM informoval VV o možnosti začlenění ragby sportu do edukativního systému na
Masarykově univerzitě, jehož vedením by byli pověřeni Alexandra Zítková a Daniel Beneš.
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Usnesení: VV bere na vědomí, dále VV uděluje záštitu projektem, který se týká začlenění ragby
sportu do vzdělávacího systému Masarykovy univerzity a schvaluje zapůjčení tréninkového vybavení
na jeho realizaci. Zároveň VV pověřuje A. Zítkovou zasláním plánu výuky a Daniela Beneše
observací nad vybranými vyučovacími jednotkami.

12. DPH
-

PM informoval VV ohledně vyjádření společnosti Apogeo Group v rámci stanovení
koeficientu na odpočet DPH pro 2 čtvrtletí 2019.

Usnesení: VV bere na vědomí.

13. SportsScouting s.r.o.
-

PM stručně informoval VV o stavu jednání mezi ČSRU a společností SportsScouting s.r.o.

Usnesení: VV bere na vědomí a pověřuje Ondřeje Surgu zastupováním ČSRU v této záležitosti.

14. Medajlonky RWC 2019
-

AK informoval VV o počtu klubů, kteří mají zájem se podílet na vytvoření klubových
medailonků pro nadcházející mistrovství světa v ragby.

Usnesení: VV pověřuje OM o zaktualizování seznamu všech klubů, kteří mají zájem se podílet na
vytváření propagačních video-spotů pro nadcházející mistrovství světa v ragby a předložit daný
seznam do 31.7. 2019, dále VV schvaluje náklad 200 tis. Kč na podporu pro kluby žádající o
příspěvek na pokrytí nákladů spojených s produkcí medailónků.

Příští zasedání VV proběhne dne 21. srpna 2019 od 8:00 hodin na stadiónu Markéta.
V Praze dne 29. července 2019
Zapsal: Ondřej Mikeska
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