Zápis VV ČSRU

VÝKONNÝ VÝBOR
ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE
Zápis č. 09/2018 z jednání VV dne 29. srpna 2018
Místo jednání: Praha, Stadion Na Markétě
Účastníci:Výkonný výbor: Pavel Chaloupka (PCh), Roman Rygl (RR), Pavel Myšák (PM),
Neville Parry (NP), Dušan Palcr (DP)
Hosté:  Dozorčí rada: Jaroslav Štáhl (JŠ), Pavel Pospíšil (PaP)
Ostatní: Martin Charvát (MCh), Phil Pretorius (PP)
Omluveni:
Petr Čížek (PČ), Pavel Holeček (PH)
Projednávané body:
1. Finance - cash flow do konce roku a sponzoring
-

PCh prezentoval VV výhled cash-flow do konce roku 2018.

Usnesení: VV bere na vědomí.

2. Žádost o přijetí RA Brno do ČSRU
-

PCh informoval VV o žádosti Ragbyové Akademie Brno mezi přidružené členy ČSRU

Usnesení: VV schvaluje přijetí výše uvedeného klubu mezi přidružené členy ČSRU.

3. Podzimní sezona ve vysílání TV a eTV
-

PCh představil cenovou nabídku na podzimní vysílání pořadu České ragby na ČT
vzhledem k plánovanému navýšení trvání pořadu na 10 minut
PCh představil rozšířené možnosti e-vysílání prostřednictvím společnosti SportsOnline. Při
zakoupení technického vybavení je možné zajistit vysílání všech extraligových utkání v
jednom kole

Usnesení: VV neschvaluje uvolnění nákladů na pořad České ragby na ČT, momentálně není na
pořad dostatek finančních prostředků. VV schvaluje nákup technického vybavení pro e-vysílání v
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rámci SportsOnline, od prvního podzimního kola extraligy tak budou vysílány všechny zápasy
extraligy na webu

4. Výběrové řízení na generálního sekretáře
-

PM informoval VV o záměru ukončit svou činnost na pozici generálního sekretáře. Na
pozici setrvá do doby, než bude zvoleno nové vedení ČSRU.
pro potřeby okamžitého vypsání výběrového řízení na tuto pozici PCh prezentoval jeho
podobu.

Usnesení: VV bere tuto informaci na vědomí.

5. Žádost o záštitu New Zealand Ambassadors
-

RR informoval členy ČSRU o záměru RC Tatra Smíchov uspořádat utkání proti NZ
Ambassadors také v roce 2019 a požádal o udělení záštity a zařazení tohoto utkání do
kalendáře ČSRU

Usnesení: VV zařazuje toto utkání do oficiálního kalendáře STK

6. Informace sportovní úsek
-

PP informoval VV o aktuálních informacích ze sportovního úseku
- utkání USA South
- nominace Jana Macháčka do Komise mládeže

Usnesení: VV bere přednesené informace na vědomí a potvrzuje doplnění komise mládeže o výše
jmenovaného člena.

7. Informace marketing
-

MCh prezentoval svou činnost a obecné cíle a strategie marketingu ČSRU

Usnesení: VV bere na vědomí.
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Příští zasedání VV dne 3. října 2018 od 09:00 hodin.
V Praze dne 29. srpna 2018
Zapsal: Pavel Myšák
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