Zápis VV ČSRU

VÝKONNÝ VÝBOR
ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE
Zápis č. 01/2018 z jednání VV dne 11. ledna 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),
Hosté:
Dozorčí rada:
Jaroslav Štáhl (JŠ)
Omluveni: Dušan Palcr (DP), Pavel Holeček (PH),
Projednávané body:
1. Finance
-

PCh prezentoval aktuální informace co do čerpání rozpočtu a plánu na rok 2018
- dobrý výsledek z roku 2017, očekáváme v cash-flow po doúčtování všech
pohledávek a závazků cca 2,5 mil do roku 2018,
- probíhají jednání se sponzory stávajícími i novými,
- půlka z příjmů v roce 2018 byla z dotací (WR, MŠMT), navyšuje se ale i
sponzoring,
- 2 varianty rozpočtu:
- bez sponzorů - snížení personálních nákladů (marketing manažer, sportovní
úsek), záměrem je nesnížení výdajů na odměny hráčů a členů RT
reprezentací
- se sponzory

Usnesení: VV bere na vědomí.

2. Projekt Olymp
-

-

NP informoval VV o ukončení projektu profesionálního týmu složeného především z
jihoafrických hráčů a to z osobních důvodů. Aktuálně mají jihoafričtí hráči 2 měsíce, aby
si našli angažmá v jiném z českých klubů.
PP zdůraznil potřebu pro rovnoměrné rozdělení hráčů napříč českými kluby. Pokud by do
některého z klubů přestoupila většina hráčů, způsobila by tato situace značnou
nerovnováhu v klubové soutěži, který by nepřispěla rozvoji ragby. Proto je nutná schůze se
všemi kluby, které již vstoupily do jednání s jednotlivými hráči. Tato schůze se uskuteční v
pondělí 15. ledna 2018 od 10:00 na stadionu Markéta.
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Usnesení: VV bere na vědomí a vyzývá klub RAOP, aby ČSRU informoval ohledně jeho účasti v
domácí soutěži.

3. Dopis basketbalové federace ohledně financování kolektivních sportů
-

PCh informoval VV o dopisu České basketbalové federace ohledně financování
kolektivních sportů z prostředků MŠMT.

Usnesení: VV bere přednesené informace na vědomí, souhlasí se záměrem ČBF a pověřuje PCh
odpovědí ČBF.

4. Jarní utkání reprezentace – organizace, propagace
-

-

PCh informoval VV o zrušení plánu přátelského utkání v Ugandě z finančních důvodů
(pakliže Uganda nepomůže finančně s úhradou ceny letenek). V plánu je aktuálně
zahraniční soustředění buď ve Francii a nebo v Rumunsku a odehrání dvou přátelských
utkání,
Doposud ještě nebylo definitivně rozhodnuto ohledně času výkopu utkání proti Švýcarsku
a to z důvodu probíhající diskuze s ČT sport,
přátelské utkání Penguins - RC Tatra Smíchov souhlasí s uspořádáním utkání na jejich
hřišti, ale upozorňují na světelné podmínky,
NZ Ambassadors - 16.6.2018, U20 přátelské utkání středa 13.6.2018
U20 přátelské utkání s Francouzskou zemědělskou univerzitou - 12. května 2018

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

PP informoval VV ohledně aktuálního dění v souvislosti s ASC Dukla, jejich plánu na
tento rok a zdůraznil význam podepsání smluv s hráči zapojenými do tohoto projektu
PP poukázal na nutnost účasti 8 týmů v nejvyšší domácí soutěži
PP - 15s domácí soutěž žen, evaluace podzimní části soutěže a její budoucnost. Národní
tým 15s ženy

Usnesení: VV bere na vědomí a schvaluje zrušení akcí 15s národního týmu seniorek v roce 2018
zejména s ohledem na stále nejasný dlouhodobý organizačně finanční koncept evropských soutěží.
VV naopak výrazněji finančně podpoří rozvojový tým dívek U16/U18.
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6. Změny v komisích a RT reprezentací
-

sportovní úsek požádal o změnu ve složení komisí a RT reprezentací:
- Trenérská poradní komise
- schválení nově navrhovaných členů Martin Javůrek a Pavel Pala
- Komise ženského ragby
- vystoupení Richarda Krütznera, nový člen Martin Charvát
- STK: kooptován Tomáš Krejčí pro úsek 7s

Usnesení: VV schvaluje navrhované změny.

8. Vyhlášení výsledků ankety Ragbista roku
-

PM informoval VV o termínu vyhlášení výsledků ankety Ragbista roku 2017, toto
vyhlášení se uskuteční dne 9. března 2018 v prostorách KC Novodvorská v Praze.

Usnesení: VV bere na vědomí.

9. Prague 7s tournaments,
-

RR informoval VV o záměru uspořádat sedmičkový turnaj mužů podpořený pražskou
burzou v termínu čtvrtek 19.7.2018 na hřišti RC Tatra Smíchov. RR požádal VV o pomoc
při nalezení zahraničních týmů, které by se tohoto jednodenního turnaje mohly zúčastnit.

Usnesení: VV bere na vědomí.

Příští zasedání VV dne 7. února 2018 od 10:00 hodin na stadionu Markéta.
V Praze dne 11. ledna 2018
Zapsal: Pavel Myšák
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