Zápis VV ČSRU

VÝKONNÝ VÝBOR
ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE
Zápis č. 04/2018 z jednání VV dne 4. dubna 2018
Místo jednání: Praha, Stadion Na Markétě
Účastníci: Výkonný výbor: Pavel Chaloupka (PCh), Roman Rygl (RR), Pavel Myšák (PM),
Neville Parry (NP), Petr Čížek (PČ), Dušan Palcr (DP)
Hosté:
Dozorčí rada: Jaroslav Štáhl (JŠ),
Phil Pretorius, Karel Ševčík, Michal Charvát (MiCh)
Omluveni: Pavel Holeček (PH)
Projednávané body:
1. Prezentace K.Ševčíka
-

K.Ševčík prezentoval projekt soutěží mládeže, nové partnery soutěží mládeže,
marketingové a propagační materiály pro tyto soutěže.

Usnesení: VV bere na vědomí.
2. Organizace na stadionu RC Tatra Smíchov
-

RR vyjádřil obavu vzhledem ke kolizi utkání ČR proti New Zealand Ambassador´s (NZA)
a ligového kola, zároveň zažádal o informace ohledně předutkání týmu ČR U20 proti
NZA.

Usnesení: VV konstatuje, že utkání proti NZA je ČSRU oficiálně schváleným utkáním národního
týmu a VV bude tudíž důsledně vyžadovat účast nominovaných reprezentantů dle příslušných
směrnic. VV doporučuje klubům s vyšším počtem nominovaných hráčů zvážení případné žádosti o
přeložení ligového utkání.
3. Problematika GDPR
-

PM informoval VV o krocích nutných v souvislosti s nařízením EU o ochraně osobních
údajů

Usnesení: VV pověřuje PM rozesláním výzvy k sestavení dobrovolnické skupiny zabývající se touto
problematikou, zejména pak analýzou plnění a povinností a potřeb plynoucích z tohoto nařízení.
4. Rozpočet
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-

PCh informoval VV o aktuálním plnění rozpočtu a plánu na zbytek roku 2018.

Usnesení: VV bere na vědomí.
5. Valná hromada 6.5.2018
-

PCh informoval VV o přípravách na toto jednání a o doplnění programu o bod “doplnění
člena Dozorčí rady”.

Usnesení: VV bere na vědomí.
6. Marketing, PR, partneři ČSRU
-

PCh a MiCh prezentovali závěry z jednání s ČT, Seznam, Sport.cz, iSport.cz
a rádiem Frekvence 1.

Usnesení: VV bere na vědomí.
7. Sportovní úsek
-

-

-

PP prezentoval VV přehled hráčů, kteří nastoupili v sezoně 2017/2018 v soutěži
Mistrovství Evropy mužů. Oproti předchozímu ročníku došlo k výraznému omlazení týmu,
taktéž celkový počet hráčů, kteří oblékli za sezonu 2017/2018 národní dres se oproti
předchozí sezoně výrazně snížil.
PP prezentoval VV záměr vytvořit novou U19 domácí soutěž a to od podzimu 2018, která
bude na jaře 2019 pokračovat jako soutěž U20 z důvodu jednoduššího přechodu mladších
hráčů do seniorských soutěží.
Přihlašováni do soutěží pro sezónu 2018/2019 bude probíhat do 31.5.2018.
Komise ženského ragby požádala VV o doplnění zástupkyně ženského ragby mezi členy
VV.
PP pozitivně hodnotil první kolo extraligy a utkání, která osobně navštívil.

Usnesení: VV bere na vědomí.

Příští zasedání VV dne 2. května 2018 od 9:00 hodin.
V Praze dne 4. dubna 2018
Zapsal: Pavel Myšák
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