Zápis VV ČSRU

VÝKONNÝ VÝBOR
ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE
Zápis č. 06/2018 z jednání VV dne 13. června 2018
Místo jednání: Praha, Stadion Markétě
Účastníci: Výkonný výbor: Pavel Chaloupka (PCh), Roman Rygl (RR), Pavel Myšák (PM),
Neville Parry (NP), Petr Čížek (PČ), Dušan Palcr (DP),
Pavel Holeček (PH)
Hosté:
Dozorčí rada: Jaroslav Štáhl (JŠ)
Sportovní úsek: Phil Pretorius (PP)
Marketingová komise: Karel Ševčík (KŠ), Martin Charvát (MCh)
Omluveni: Projednávané body:
1. Marketing
-

K.Ševčík prezentoval záměr vytvoření kalendáře akcí pro sponzory, organizaci dnů
Českého ragby, vytvoření partnerského týmu pro komunikaci s potenciálními a stávajícími
sponzory a změnu nastavení procesů - požadavků na marketingové zajištění konkrétních
akcí.

Usnesení: VV schvaluje předložené termíny akcí.

2. Návrhy sportovního úseku vzešlé z komisí
A. Komise ženského ragby
- změna realizačního týmu reprezentace 15s seniorek místo dřívějšího RT ve složení:
Martin Charvát, Richard Krűtzner, Zdeněk Albrecht a Vlastimil Bažant na navrhované složení
nového RT: H.Schlangerová, P.Pořízek, P.Křiklánová, K.Pokorná, K.Rousová kvůli důrazu na
rozvojovou a propagační roli reprezentace XV žen ve 2018 a soběstačnou iniciativu zevnitř
ženského ragby.
- zároveň pro příště vyjasnění procesu jmenování a změn u realizačních týmůnavrhovaný postup:
a. Navržení RT ke schválení (Sportovní ředitel)
b. Jmenování RT = schválení VV na dobu určitou
c. Předložení plánu přípravy, rozpočtu atd. (Sportovní ředitel)
d. Vyjasnění dalších povinností RT reprez., např. včasná nominace a reporty z akcí
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e. Vyhodnocení sezony po uplynutí doby určité
f. Odvolání/Znovuschválení RT
- schválení pravidla, že členové RT u reprezentačních týmů žen se automaticky stávají
členy Komise ženského ragby pro vyjasnění a usnadnění komunikace s nimi
B. Trenérská poradní komise
- metody práce Trenérské Poradní komise - schválení způsobu práce komise založeného na
jednotlivých návrzích odsouhlasených členy komise a podstoupených SŘ k revizi a
následně pak VV ke schválení,
- schválení jasných kompetencí Trenérské Poradní komise, tedy osmi bodů - oblastí,
v nichž má konkrétně fungovat jako poradní sbor SŘ,
- schválení rozdělení kompetencí ve Sportovním úseku, jednohlasný návrh zástupců klubů
na optimalizaci činnosti členů Sportovního úseku ČSRU,
- elektronizace licencí - schválení zavedení elektronických licencí již od podzimu 2018 pro
kategorie od U14 nahoru,
- vyhodnocení fungování development soutěže v kategorii mužů u extraligových klubů
schválení vytvoření komise, svolání schůzky extraligových klubů, jež společně
vyhodnotí dosavadní efekt Poháru Nadějí, tedy soutěže rezerv extraligových týmů.
Usnesení: VV schvaluje navrhované složení realizačního týmu. VV schvaluje navrhovaný proces
nominace a jmenování realizačních týmů s následující úpravou:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Navržení RT ke schválení (Sportovní ředitel)
Vyjasnění dalších povinností RT reprezentací, např. včasná nominace, reporty z akcí aj.
Předložení plánu přípravy a rozpočtu Výkonnému výboru
Jmenování RT VV na dobu určitou
Vyhodnocení sezony po uplynutí doby určité
Odvolání/Znovuschválení RT
VV schvaluje výše uvedené pravidlo ohledně členů Komise ženského ragby.
VV schvaluje navrhované metody práce TPK, stejně tak jako její navrhované kompetence.

VV vyzývá kluby, aby aktivně projevily zájem o návštěvy členů sportovního úseku přímo v
jejich klubech.
VV konstatuje, že co se týče elektronizace licencí, tak v současnosti již běží projekt
spolupráce s FAČR na implementaci jejich profesionálního systému do struktur ČSRU. VV
pověřuje PM rozesláním podrobnější informace na kluby.
VV pověřuje PP svoláním schůzky extraligových klubů a společným vyhodnocením výše
zmiňované soutěže.
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3. Rozpočet ČSRU
-

PCh informoval členy s aktuálním čerpáním rozpočtu ČSRU a se vzniklými problémy na
příjmové straně, které je potřeba okamžitě řešit úsporami na straně výdajové.

Usnesení: VV se k tomuto tématu sejde ve dnech 18/19. června 2018. VV pověřuje prezidenta
ČSRU provedením organizačních změn, konkrétně pak zrušením pozice S&C coach a Trenér roje
a to nejpozději k termínu 08/2018.

4. Komise Pražského ragby
-

odstoupení PM z pozice předsedy této komise
navržení nového principu předsednictví - každý z členů komise jí bude předsedat po dobu
půl roku od jeho jmenování
schválení předsedy komise - J.Macháčka
schválení žádosti o podporu účasti pražských klubů na Pražském festivalu sportu a volného
času

Usnesení: VV bere na vědomí odstoupení PM z pozice předsedy a zároveň schvaluje nového
navrhovaného předsedu komise J.Macháčka a to na období do konce roku 2018. VV rovněž bere
na vědomí navrhovaný princip střídání předsedů této komise. VV pověřuje PM úpravou žádosti o
finanční podporu z rozpočtu M.hl.m.P. tak, aby požadovaná částka odpovídala maximální možné
částce ze strany magistrátu a aby bylo investování do nákupu materiálu, které bude možné
opakovaně využít pro další akce podobného charakteru.

5. GDPR
-

VV projednal nabídku ČUS na zajištění pověřence pro tyto záležitosti

Usnesení: VV vyzývá dobrovolníky ze stran klubů k vytvoření komise, či výboru pro tento účel.
Zájemci o členství se mohou přihlásit na adresu sekretariat@rugbyunion.cz a to do 15. července
2018.

6. Dukla
-

statut Dukly - vyjasnění současného stavu (zatím nedošlo k přijetí do TJ Dukla), další
postup (přijetí do TJ Dukla, vytvoření statusu v rámci unie)
reprezentace ČR 7 / Dukla / extraliga, nominace - v budoucnu by neměl kolidovat termín
Dukly s extraligou, jako se stalo v případě turnaje v Tours. Na turnaje jsou automaticky
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nominováni vždy hráči smluvně vázaní v Dukle, vzhledem ke zraněním bylo nutné tým na
turnaje doplňovat po svolení ASC Dukla i hráči mimo Duklu
Usnesení: VV bere informace na vědomí

V Praze dne 14. června 2018
Zapsal: Pavel Myšák
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