Zápis VV ČSRU

VÝKONNÝ VÝBOR
ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE
Zápis č. 08/2019 z jednání VV dne 21. srpna 2019
Místo jednání: Praha, Stadion Markéta
Účastníci: Výkonný výbor: Dušan Palcr (DP), Roman Rygl (RR), Pavel Syrový (PS),
Kamil Vrubl (KV), Alexander Křížek (AK), Matěj Rázga (MR)
Hosté: Pavel Myšák (PM), Ondřej Mikeska (OM), Antonín Brabec (AB), Dan Beneš (DB)
Omluveni: Marek Fořt (MF)
Projednávané body:
1. Finance
-

PM seznámil VV o finanční situaci v rámci ČSRU. Připomněl, že po odstoupení jednoho z
hlavních partnerů je nutné najít odpovídající náhradu. AK k tomuto uvedl, že nový hlavní
partner C.S. Cargo by měl předložit návrh smlouvy v rámci sponzoringu pro ČSRU
následující týden.

Usnesení: VV bere na vědomí a pověřuje PM pečlivým sledováním rozpočtu, jehož aktualizaci PM
předloží na příští schůzi.

2. Finanční odměny členů RT
-

PM předložil VV návrh na odměňování členů RT reprezentací.

Usnesení: VV schvaluje předložený návrh a pověřuje PM podepsáním dohod o provedení práce
s navrhovanými členy RT.

3. Smlouvy se členy RT, hráči
-

PM předložil VV návrh smlouvy s konkrétními členy realizačních týmů a hráči.

Usnesení: VV schvaluje předložený návrh.
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4. Finále 1.ligy 2019 (9.11. 2019)
-

PM informoval VV o situaci ohledně výběru stadiónu pro finále nejvyšší domácí soutěže.
Z nabízených stadiónů přichází v úvahu pouze atletický stadion SK Slavia, se kterým bude
o možnosti uspořádání tohoto utkání jednat RC Slavia.

Usnesení: VV bere na vědomí.

5. Dukla
-

DP se ujal slova a připomněl, že Dukla disponuje zázemím, které nemůže leckterý kvalitní
klub svým vlastním hráčům nabídnout, a proto by bylo nanejvýše vhodné, aby tento
,,projekt“ pokračoval s profesionálním realizačním týmem a kvalitními hráči.

-

AB na toto reagoval a sice, že ,,projekt“ Dukla nastartoval nový systém fungování, obměnilo
se složení realizačního týmu a budou se podepisovat nové smlouvy s vybranými hráči.

-

PS k tomuto dodal, že by bylo vhodné, aby měl současný nově nastartovaný systém
fungování dostatek času na stabilizaci, protože má dle jeho názoru veliký potenciál, ale
nebrání se možným změnám v budoucnu.

Usnesení: VV pověřila AB, aby vytvořil seznam akcí, kterých se Dukla účastnila v rámci roku 2019
a zaslal ho DP do 31.8. 2019. Co se týče vypsání výběrového řízení pro manažera, který bude mít
na starosti pouze tým Dukla, VV se touto věcí bude zabývat na příštím jednání.

6. Organizační zajištění utkání HUN
-

PM informoval VV o organizačních záležitostech v rámci blížící se ho zápasu mezi Českou
republikou a Maďarskem.

Usnesení: VV bere na vědomí.
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7. Návrh formátu spolupráce ČSRU a RC při akcích reprezentace
-

PM předložil návrh na formát spolupráce mezi ČSRU a ragbyovými kluby v rámci
pořádání akcí reprezentace a sice, že se změní rozdělení příjmu z prodeje vstupenek na dané
akce.

Usnesení: VV rozhodl, že poměr rozdělení finančních prostředků z prodeje vstupenek v rámci
reprezentačních zápasů bude mezi daným klubem a Unií 50:50.

8. Spolupráce se SONY
-

PM informoval VV žádosti o spolupráci se společnosti SONY, která by se chtěla aktivně
zapojit v rámci reprezentačního zápasu Česká republika a Maďarsko.

Usnesení: VV souhlasí s tímto návrhem.

9. Marketing
-

AK informoval VV o tom, že s firmou C.S. Cargo očekává návrh smlouvy o spolupráci a
sponzoringu s ČSRU tento týden a dále, že se s touto firmou počítá, jako s hlavním
partnerem pro reprezentační zápas Česká republika vs. Maďarsko.

-

Dále AK informoval VV o situaci v rámci smluvního plnění ČSRU vůči firmě DHL a sice,
že ČSRU bude i nadále plnit smluvní povinnost a ponechá loga DHL na reprezentačních
dresech, používání reklamních ploch, bannerů, apod. za předpokladu, že z toho ČSRU
nevzniknou jakékoliv finanční náklady.

Usnesení: VV bere na vědomí.

10. Pravidelné informování klubů
-

AK navrhl VV vytvořit systém pravidelného podávání informací ze strany Unie k všem
jednotlivým klubům.
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Usnesení: VV ukládá CEO zajistit aktualizaci kontaktní - emailové a telefonické databáze na
jednotlivé kluby a jejich zástupce. Dále VV ukládá CEO zajistit / navrhnout řešení pravidelného
informování klubů a všech zainteresovaných osob formou pravidelného mailingu.

11. Výběrové řízení na vybavení reprezentace
-

PM předložil VV dva návrhy na vypsání výběrového řízení na dodavatele tréninkového i
zápasového vybavení reprezentací. První z možností je vyprání oficiálního výběrového
řízení formou detailní zadávací dokumentace, druhou pak formou oslovovacího dopisu se
soupisem požadovaného materiálu.

Usnesení: VV pověřil PM rozesláním druhého z navrhovaných řešení a sice formou oslovovacího
dopisu. Dále VV pověřuje PM, aby oslovil Karla Ševčíka kvůli vytvoření dresů pro XV reprezentaci.

12. Rozhodčí
-

PM předložil VV návrh Tomáše Tůmy na navýšení odměn pro rozhodčí a sice v oblasti
vyplácení cestovného, stravného a ošatného.

Usnesení: VV předložený návrh schvaluje a to s účinností od 1.9.2019.

13. Disciplinární komise
-

PM informoval VV o tom, že ke dni 15. srpna 2019 z funkce odstoupil Zdeněk Žák a její
předsedkyně Radka Bredlerová podala návrh na kooptaci Vladimíra Miřáckého a to ke dni
31. srpna 2019.

Usnesení: VV schvaluje kooptaci pana Vladimíra Miřáckého mezi členy Disciplinární komise.

14. Změna Přestupního řádu
-

KM informoval VV o finančních souvislostech v rámci přestupů v neprofesionálním hokeji.
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-

PM informoval VV o přípravě návrhu Ondřeje Surgy a to vč. komentáře.

Usnesení: VV bere na vědomí.

15. Projekt podpory malých klubů
-

DB informoval VV o závěrech z první schůzky s regionálními trenéry na které bylo
oznámeno, že některé kluby vyvíjejí v této oblasti vlastní činnost a to zejména pod projektem
Karla Ševčíka AMOR.

-

DP informoval VV, že se této záležitosti již opakovaně věnoval a to jak s Karlem Ševčíkem,
tak také s Čestmírem Motejzlíkem.

Usnesení: VV pověřuje Č. Motejzlíka vypracováním projektu rozvoje a podpory malých klubů.

16. Návrh na odpis materiálu na skladě
-

PM seznámil VV s informacemi týkající se stavu sportovního vybavení na stadiónu Markéta
a předložil VV návrh na odpis materiálu, který je veden ve skladových zásobách.

Usnesení: VV předložený návrh na odpis schvaluje a pověřuje OM, aby vytvořil seznam všech
nezbytných sportovních potřeb, které jsou potřeba nakoupit.

17. Evidence skutečných majitelů
-

PM informoval VV o skutečnosti, že je nutné, aby byli všichni členové výboru zaevidováni
jako skuteční majitelé a to v souladu s § 4 odst. 4 písm. b) bodem 3 zákona č. 253/2008 Sb.
člen statutárního orgánu společenství vlastníků.

Usnesení: VV bere na vědomí
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18. Daniel Beneš
-

DB informoval VV o spolupráci jeho osoby se RC Sparta Praha a sice, že jeho pracovní
činnost pro tento klub se nijak nekříží s povinnostmi a závazky, které má vůči ČSRU. DP a
PS k tomuto vyjádřili určité obavy, ale v závěru se shodli v tom, že proti této spolupráci nic
nemají.

Usnesení: VV bere zapojení DB na vědomí.

19. New Zealand Ambassadors 2020
-

RR nadnesl návrh, aby se ČSRU spolupodílela na organizaci reprezentačního zápasu mezi
Českou republikou a New Zealand Ambassadors v roce 2020.

Usnesení: VV souhlasí s tímto návrhem.

Příští zasedání VV proběhne dne 11. září 2019 od 8:00 hodin na stadiónu Markéta.

V Praze dne 21. srpna 2019
Zapsal: Ondřej Mikeska
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