Zápis EK ČSRU

EKONOMICKÁ KOMISE
ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE (EK)
Zápis č.1/2018 z jednání EK dne 15. února 2018
Místo jednání: Praha, stadion Na Markétě
Účastníci: Pavel Chaloupka (PCh), Ivana Skočdopolová (IS), Pavel Hrubý (PH), Miloš Sluše
(MS)
Hosté:
Omluveni: Vladimír Miřácký (VM)

1. Hospodaření 2017
a. PCh informoval členy EK o průběhu hospodaření v roce 2017
b. Závěr: EK bere hospodářské výsledky na vědomí
2. Rozpočet na rok 2018
a. PCh předložil EK upravený návrh rozpočtu 2018. Je připravena varianta vyrovnaného
rozpočtu i varianta s využitím přebytku hospodaření roku 2017
i. MS připomínkoval výši nákladů na vzdělávací proces rozhodčích a trenérů, která je
dle jeho názoru podhodnocená. PCh vysvětlil, že proces vzdělávání je pro unii více
méně bez přidaných nákladů - školí zaměstnanci unie v prostorách unie či klubů.
Vysvětlení vzdělávacího procesu bude součástí zprávy sportovního úseku na VH
ii. MS dále argumentoval, že rozpočet předložený na VH by měl být vyrovnaný. PCh
předloží VH variantu vyrovnaného rozpočtu a jako samostatný bod návrh použití
přebytku hospodaření 2017
b. Závěr: EK bere informace na vědomí
3. Různé
a. PCh – informace z oblasti hospodaření
i. oficiální výsledky hospodaření dle zákona o účetnictví zpracuje PH do konce března
a budou předloženy EK
ii. během dubna proběhne audit účetní uzávěrky a hospodaření
iii. dne 6.5.2018 proběhne řádná valná hromada ČSRU
iv. byly podepsány půlroční smlouvy s vybranými hráči národního týmu ČR, kteří se
připravují zároveň v Dukle, celkem 19 hráčů
v. smlouvy jsou též v současnosti podepisovány s členy realizačních týmů (RT)
reprezentací. V každém RT je zároveň člen RT odpovědný za převzaté vybavení,
který podepsal dohodu o hmotné odpovědnosti, tak jak požadovala dozorčí rada
ČSRU
vi. v následujícím týdnu dopracuje PCh ve spolupráci s T.Tůmou a PH systém
vyplácení odměn rozhodčím, který tak bude po schválení ze strany VV ČSRU
aktivován s nadcházející ragbyovou sezonou
b. Závěr: EK bere informace na vědomí
Další jednání EK se uskuteční dne: 5.4.2018 od 8:30 v Praze na Markétě
Zapsal PCh, dne 15.2.2018
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