Zápis EK ČSRU

EKONOMICKÁ KOMISE
ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE (EK)
Zápis č.4/2017 z jednání EK dne 5. října 2017
Místo jednání: Praha, stadion Na Markétě
Účastníci: Pavel Chaloupka (PCh), Ivana Skočdopolová (IS), Miloš Sluše (MŠ), za dozorčí radu
Jaroslav Štáhl (JŠ) a Vladimír Miřácký (VM)
Hosté: Tomáš Tůma
Omluveni: Pavel Hrubý (PH)

1. Hospodaření 2017
a. PCh informoval členy EK o průběhu hospodaření v roce 2017. ČSRU by měla dosáhnout
očekávaných příjmů i výdajů. Koncem září byl dofinancován ze strany MŠMT neinvestiční
program číslo V, neinvestiční program číslo IV byl ministerstvem zrušen. V oblasti
sponzoringu byla uzavřena smlouva s DHL, finalizuje se jednání se společností Apogeo
b. Závěr: EK bere hospodářské výsledky na vědomí
2. Rozpočet na rok 2018 a výhled na rok 2019
a. PCh informoval EK o záměru předložit na příští jednání EK prvotní návrh rozpočtu ČSRU na
rok 2018 s výhledem na rok 2019
b. Závěr: EK bere informaci na vědomí a EK se bude návrhem zabývat na svém příštím jednání
3. Zdaňování odměn rozhodčích, hráčů a dalších funkcionářů
a. PCh a PH konzultovali záležitost zdaňování odměn s J.Chvalným, předsedou Pražské
tělovýchovné unie PTU , který je zároveň odborníkem na ekonomické záležitosti sportovních
spolků. Na základě jednání a následné diskuze PCh a PH, vypracoval PH rámcový návrh
úpravy celého systému tak, aby plně odpovídal současným předpisům. Zároveň připravený
návrh počítá se zjednodušením klubové administrativy v oblasti vyplácení rozhodčích.
V tomto bodě se diskuze účastnil i zástupce sboru rozhodčích Tomáš Tůma, který bude
výstupy tlumočit ostatním rozhodčím. V oblasti odměňování ostatních funkcionářů a hráčů
je třeba taktéž provést úpravy, odměny by měly být do budoucna vypláceny na základě
smluvního vztahu. PCh připraví standardizovaný návrh systém
b. Závěr: EK bere informace na vědomí a ukládá PCh a PH, aby komplexní návrh a systém
odměňování rozhodčích, hráčů a dalších funkcionářů dopracovali do příštího jednání EK.
Nový systém vyplácení rozhodčích bude posléze konzultován s kluby s cílem zavedení od
jarní sezony
Další jednání EK se uskuteční dne: 2.11. od 8:30 v Praze na Markétě
Zapsal PCh, dne 5.10. 2017
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