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Zápis z valné hromady České rugbyové unie
konané dne 9. června 2019 v Praze

ÚVOD
Pavel Myšák jménem prezidenta České rugbyové unie, z.s. (dále jen ,,ČSRU“) přivítal všechny
účastníky na jednání valné hromady ČSRU, která je nejvyšším orgánem tohoto spolku a
konstatoval, že byl výkonným výborem (dále jen ,,VV“) pověřen, aby do zvolení pracovního
předsednictva a řídícího valné hromady jednání řídil.

Prezenci účastníků provedla a platnost jejich mandátů ověřila Ivana Skočdopolová a to na
základě pověření VV do doby zvolení mandátové komise.

SVOLÁNÍ A JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY
Valná hromada byla svolána pozvánkou ze dne 9. května 2019 rozeslanou klubům téhož dne,
tedy 31 dnů před konáním valné hromady a tedy v souladu s čl. XII. odst. 4 stanov.
Podklady pro jednání, včetně doplněného programu jednání pro valnou hromadu byly klubům
rozeslány dne 25. května 2019, tedy více než 15 dnů před konáním valné hromady v souladu s
čl. 2. písm. d) Jednacího Volebního Řádu VH.
Řídící požádal o předložení listiny přítomných.
Podle listiny přítomných bylo na této valné hromadě přítomno nebo řádně zastoupeno celkem
63 delegátů s hlasem rozhodujícím tedy více než dvě třetiny z celkového počtu 79 delegátů
s hlasem rozhodujícím. Valná hromada tudíž byla schopná usnášení.
Přítomny nebyly všechny kluby s právem hlasovat. Jednání se bez omluvy nezúčastnil klub
ARC Iuridica.

Řídící upozornil, že jednání bude probíhat podle platného Jednacího a volebního řádu valné
hromady ČSRU. Ke všem rozhodnutím, která byla navržena na program valné hromady, byla
potřeba nadpoloviční většina hlasů přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím, vyjma přijetí
rozhodnutí, pro změnu stanov a rozpočet, kde je nutná 3/5 většina přítomných.
Změna programu valné hromady později než 15 dnů před jejím konáním je podle stanov, čl.
XII odst. 4. poslední věta možná se souhlasem všech sdružených spolků.
Řídící uvedl, že hlasování na valné hromadě bylo prováděno aklamací tedy veřejně zdvižením
hlasovacího lístku, pokud nebude rozhodnuto o jiném způsobu hlasování.
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Pro případ opuštění jednací místnosti požádal řídící, aby přítomní oznámili odchod i příchod
mandátové komisi a vrátili jí svoje hlasovací lístky, aby mohl být před každým hlasováním
upřesněn počet přítomných, tj. zda je valná hromada nadále schopna usnášení a mohl být
správně vypočten podíl hlasů pro, proti a počet hlasů, který se zdržel hlasování. Předávání
hlasovacích lístků jiným delegátům není přípustné.

Řídící se dotázal, zdali někdo z přítomných má nějaký dotaz nebo doplňující návrh? V tomto
ohledu řídící ještě připomněl, že prostor pro diskuzi bude na konci jednání a zvláště pak v rámci
konference, která bude následovat bezprostředně po ukončení jednání Valné hromady.
Nikdo z přítomných neměl žádný dotaz či připomínku, proto řídící přistoupil k vlastnímu
programu valné hromady.

Úvodními body programu byly:
-

Schválení programu

-

Volby orgánů valné hromady

SCHVÁLENÍ PROGRAMU VALNÉ HROMADY
Řídící poznamenal, že program této valné hromady byl uveden v pozvánce rozeslané klubům
dne 25. května 2019.
Ještě před samotným hlasováním o schválení programu řídící požádal Ivanu Skočdopolovou o
ověření usnášeníschopnosti valné hromady.

Ivana Skočdopolová sdělila, že je valná hromada usnášeníschopná.

Řídící dal tedy hlasovat o následujícím usnesení:
Usnesení č. 1 o schválení programu valné hromady
Valná hromada schvaluje program valné hromady ve znění rozeslaném klubům dne 25.
května 2019 v tomto znění:
●
●
●
●
●
●

Schválení programu
Volba orgánů VH
Slovo prezidenta
Změna stanov
Výroční zpráva za rok 2018
Zpráva o hospodaření za rok 2018
o Tj. plnění rozpočtu 2018, zdůvodnění rozdílu
● Návrh a plnění rozpočtu 2019
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●
●
●
●
●

Strategie a sportovní cíle
Zpráva sportovního úseku 2018
Zpráva Dozorčí rady
Návrh na změnu členských příspěvků
Zpráva o činnosti ČSRU v oblasti vnější komunikace, PR a propagace českého
ragby, vč. plánovaných projektů.
● Diskuze
o Příspěvek RAOP (J.Macháček, M.Kafka)
● Závěr

Ivana Skočdopolová sdělila, že:


Pro hlasovalo: 67 delegátů



Proti hlasovalo: 0 delegátů



Zdrželo se: 0 delegátů

Řídící konstatoval, že na základě sdělení Ivany Skočdopolové bylo usnesení č. 1 schváleno
potřebnou většinou a plynule přešel k druhému bodu jednání, kterým byla:

VOLBA ORGÁNŮ VALNÉ HROMADY
Řídící přistoupil k volbě pracovního předsednictva a pracovních komisí valné hromady.
Nejprve řídící požádal Ivanu Skočdopolovou o ověření usnášeníschopnosti valné hromady
Ivana Skočdopolová sdělila, že přítomno bylo 67 delegátů a valná hromada byla tedy
usnášeníschopná.

Řídící sdělil, že VV ČSRU navrhnul, aby do komisí valné hromady, byli zvoleni následující
kandidáti, které zároveň požádal, aby se po přečtení jejich jména valné hromadě představili
povstáním.
Valná hromada volí členy pracovního předsednictva a pracovních komisí valné hromady
následovně:
Pracovní předsednictvo valné hromady
řídící valné hromady

Pavel Myšák

člen pracovního předsednictva

Daniel Beneš

člen pracovního předsednictva

Filip Vacek

Mandátová komise

Ivana Skočdopolová

Návrhová komise

Tomáš Krejčí
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Volební komise

Ondřej Mikeska
Alexandra Zítková
Tereza Kadavá

Jelikož k přednesenému nebyly žádné připomínky, konstatoval řídící, že o členech orgánů valné
hromady bude hlasováno najednou a dal tedy hlasovat o:

Usnesení č. 2 o volbě navržených členů orgánů valné hromady v tomto znění:
VH volí členy pracovního předsednictva a pracovních komisí valné hromady následovně:
Pracovní předsednictvo valné hromady
o řídící valné hromady
o člen pracovního předsednictva
o člen pracovního předsednictva

-

Pavel Myšák
Daniel Beneš
Filip Vacek

Mandátová komise

Ivana Skočdopolová

Návrhová komise

Tomáš Krejčí
Ondřej Mikeska

Volební komise

Alexandra Zítková
Tereza Kadavá

Řídící dal tedy hlasovat, požádal Ivanu Skočdopolovou o sečtení hlasů a hlasující, aby drželi
lístky zvednuté po celou dobu nezbytnou pro sečtení hlasů.
Ivana Skočdopolová sdělila, že:


Pro hlasovalo: 66 delegátů



Proti hlasovalo: 0 delegátů



Zdrželo se: 1 delegát

Na základě sdělení Ivany Skočdopolové řídící konstatoval, že usnesení bylo schváleno
potřebnou většinou, poděkoval za provedenou volbu a dále konstatoval, že členové orgánů
valné hromady byli řádně zvoleni nadpoloviční většinou a požádal je, aby začali plnit svoje
úkoly.

Česká ragbyová unie, z.s. IČ: 00540706, DIČ: CZ00540706, Praha - Břevnov, U Vojtěšky 11, PSČ 162 00

5

Dále řídící přistoupil k vlastní náplni dnešní řádné valné hromady a poprosil o úvodní slovo
prezidenta České rugbyové unie Dušana Palcra.

SLOVO PREZIDENTA
Prezident poděkoval za předání slova a stručně nastínil základní myšlenky a filosofii, kterou
se by se měla rugbyová unie ubírat. Konstatoval, že si je vědom chyb z předchozích let, podle
kterých se celá rugbyová unie dostatečně poučila, a proto udělá maximum, aby se nic
podobného již neopakovalo.
Následně řídící poděkoval prezidentovi za jeho slova a dotázal se, zda má někdo nějaký dotaz
nebo připomínku k tomuto bodu programu a připomněl, že prostor pro diskuzi bude v závěru
jednání.

ZMĚNA STANOV
Řídící konstatoval, že veškeré podklady pro tento bod jednání, včetně odůvodnění jeho
zařazení, byly rozeslány klubům v termínu určeném jednacím řádem, a proto se tázal, jestli
má někdo doplňující dotazy, či protinávrh.
Jelikož tomu tak nebylo, požádal řídící Ivanu Skočdopolovou o ověření usnášeníschopnosti
valné hromady.
Ivana Skočdopolová sdělila, že přítomno bylo 67 delegátů a valná hromada byla tedy
usnášeníschopná.
Řídící dal tedy hlasovat, požádal Ivanu Skočdopolovou o sečtení hlasů a hlasující, aby drželi
lístky zvednuté po celou dobu nezbytnou pro sečtení hlasů.

Usnesení č. 3 o změně stanov ČSRU:
Stanovy ČSRU schválené valnou hromadou dne 15. března 2003 a změněné valnou
hromadou dne 19. května 2012 a dne 27. května 2015 a dne 16. října 2016 se mění:
a) V čl. VII odst. 2 se doplňuje nakonec písm. k) tohoto znění:
k) dodržovat pravidla boje proti dopingu přijatá World rugby a Českým
antidopingovým výborem, zejména Směrnici pro kontrolu a postih dopingu
ve sportu v České republice
b) V čl. VII odst. 4 se doplňuje nakonec písm. e) tohoto znění:
e) dodržovat pravidla boje proti dopingu přijatá World rugby a Českým
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antidopingovým výborem, zejména Směrnici pro kontrolu a postih dopingu
ve sportu v České republice.
c) V čl. XIII. odst. 6 se nakonec doplňuje věta tohoto znění:
VV může zřídit funkci výkonného ředitele.
d) V čl. XIII. odst. 9 se nakonec doplňuje věta tohoto znění:
VV může jmenovat výkonného ředitele, který řídí sekretariát i generálního
sekretáře, účastní se jednání VV s hlasem poradním a zastupuje ČSRU v
rozsahu vymezeném výkonným výborem.

Ivana Skočdopolová sdělila, že:


Pro hlasovalo: 63 delegátů



Proti hlasovalo: 0 delegátů



Zdrželo se: 4 delegáti

Řídící konstatoval, že usnesení bylo schváleno potřebnou většinou a plynule přešel k dalšímu
bodu jednání, kterým bylo:
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2018
Řídící konstatoval, že veškeré podklady pro tento bod jednání, včetně odůvodnění jeho
zařazení, byly rozeslány klubům v termínu určeném jednacím řádem, a proto se tázal, jestli
má někdo doplňující dotazy, či protinávrh.
Řídící požádal Ivanu Skočdopolovou o ověření usnášeníschopnosti valné hromady
Ivana Skočdopolová sdělila, že přítomno bylo 67 delegátů a valná hromada byla tedy
usnášeníschopná.
Řídící dal tedy hlasovat, požádal Ivanu Skočdopolovou o sečtení hlasů a hlasující, aby drželi
lístky zvednuté po celou dobu nezbytnou pro sečtení hlasů.
Usnesení č. 4 o výroční zprávě za rok 2018:
Valná hromada schvaluje výroční zprávu v podobě zaslané klubům dne 25. května 2019.
Ivana Skočdopolová sdělila, že:


Pro hlasovalo: 62 delegátů



Proti hlasovalo: 0 delegátů
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Zdrželo se: 5 delegáti

Řídící konstatoval, že usnesení bylo schváleno potřebnou většinou a plynule přistoupil k
dalšímu bodu jednání, kterým bylo:
ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2018
Řídící konstatoval, že veškeré podklady pro tento bod jednání, včetně odůvodnění jeho
zařazení byly rozeslány klubům v termínu určeném jednacím řádem, a proto se tázal, jestli
má někdo doplňující dotazy.
Řídící požádal Ivanu Skočdopolovou o ověření usnášeníschopnosti valné hromady.
Ivana Skočdopolová sdělila, že přítomno bylo 67 delegátů a valná hromada byla tedy
usnášeníschopná.
Řídící dal tedy hlasovat, požádal Ivanu Skočdopolovou o sečtení hlasů a hlasující, aby drželi
lístky zvednuté po celou dobu nezbytnou pro sečtení hlasů.
Usnesení č. 5 o hospodaření za rok 2018:
Valná hromada schvaluje výsledky hospodaření za rok 2018, bere na vědomí
vykazovanou účetní ztrátu za rok 2018 ve výši 1 870 tisíc Kč po zdanění. Valná hromada
schvaluje pokrytí této ztráty ze zisků z předchozích let a plánovaných zisku v letech
následujících.
Ivana Skočdopolová sdělila, že:


Pro hlasovalo: 55 delegátů



Proti hlasovalo: 0 delegátů



Zdrželo se: 12 delegátů

Řídící konstatoval, že usnesení bylo schváleno potřebnou většinou a plynule přistoupil k
dalšímu bodu jednání, kterým bylo:
ROZPOČET 2019
Řídící konstatoval, že veškeré podklady pro tento bod jednání, včetně odůvodnění jeho
zařazení, byly rozeslány klubům v termínu určeném jednacím řádem, a proto se tázal, jestli
má někdo doplňující dotazy, či protinávrh.
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Miloš Sluše se přihlásil o slovo a ve stručnosti uvedl, že rozpočet pro aktuální rok se mu zdá
nízký a to zejména v oblasti plánovaných investic do vzdělávání trenérů.
Jan Stránský se také přihlásil o slovo a potvrdil názor Miluše Slušeho a sice, že souhlasí s tím,
že nízký rozpočet v českém ragby je dlouhodobý problém a také, že je potřeba na této situaci
pracovat.

Pavel Myšák na tuto připomínku odpověděl, že částka určená na tuto oblast je rozložena do
více částí rozpočtu, jelikož například samotné vzdělávací činnosti se věnují přímo zaměstnanci
svazu, jejichž mzdové náklady jsou započítány do části rozpočtu personální náklady.

Jan Macháček se přihlásil o slovo a sice, že VH nepředložila dostatečné informace o veškerých
finančních položkách v rámci rozpočtu pro rok 2019 a požádal, zdali by bylo možné poskytnout
detailnější přehled mzdových nákladů jednotlivých zaměstnanců a zpřístupnit průběžné čerpání
rozpočtu všem zástupcům klubů.

Roman Rygl na tuto připomínku reagoval, a sice že všechny podklady v rámci této schůze VH
byly zaslány včas a pokud k tomu kdokoliv měl nějaké výhrady, měl tak učinit ve vymezeném
čase předtím.
Jan Macháček se opět přihlásil o slovo a upozornil na úskalí minulého rozpočtu a vyjádřil
požadavek směrem k VV, aby rozpočet v rámci ČSRU byl více transparentní. Dále uvedl, že
by velmi uvítal, aby výkonný výbor více popsal jednotlivé položky v rámci rozpočtu 2019.
Pavel Myšák poskytnul delegátům požadované informace.
Miloš Sluše se znovu přihlásil o slovo a navrhl, aby bylo toto usnesení doplněno o detailní
přílohy k rozpočtu a dále o zpřístupnění jeho průběžného čerpání.
Jelikož k tomuto bodu nebyly další připomínky, řídící požádal Ivanu Skočdopolovou o ověření
usnášeníschopnosti valné hromady.
Ivana Skočdopolová sdělila, že přítomno bylo 68 delegátů a valná hromada byla tedy
usnášeníschopná.
Řídící dal tedy hlasovat, požádal Ivanu Skočdopolovou o sečtení hlasů a hlasující, aby drželi
lístky zvednuté po celou dobu nezbytnou pro sečtení hlasů.
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Usnesení č. 6 v tomto znění a dále pověřuje VV zasláním detailních příloh rozpočtu a
zpřístupnění jeho průběžného čerpání:
Valná hromada schvaluje předložený rozpočet na rok 2019 a pověřuje VV
zpřístupněním průběžného čerpání příjmů a výdajů.
Ivana Skočdopolová sdělila, že:


Pro hlasovalo: 61 delegátů



Proti hlasovalo: 0 delegátů



Zdrželo se: 7 delegátů

Řídící konstatoval, že usnesení bylo schváleno potřebnou většinou a plynule přistoupil k
dalšímu bodu jednání, kterým bylo:

STRATEGIE A SPORTOVNÍ CÍLE
Řídící předal slovo Pavlu Syrovému.
Pavel Syrový poděkoval za slovo a stručně představil sportovní cíle a strategii v rámci
sportovního úseku ČSRU. V plánu dané strategie uvedl, že proběhne školení nových
regionálních trenérů, kteří budou navštěvovat kluby po celé ČR a napomáhat tak rozvoji
jednotlivých klubů. Dále, v grafickém ztvárnění představil číselné statistiky členské základny
v rozmezí let 2013-2019 a pozitivně poznamenal, že zde lze zaznamenat narůstající trend.
V dalším bodě mluvil o důležitosti prezentace českého ragby v rámci Mistrovství světa.
V tomto ohledu ještě představil dohodnutou spolupráci mezi francouzskou ragbyovou federací
a ČSRU v rámci výměny a školení trenérů. V posledním bodě své prezentace představil
strategii zvyšování herní úrovně na základě výkonnostní analýzy hráčů.

Řídící poděkoval Pavlu Syrovému za přednesené informace a tázal se, zdali má k uvedenému
někdo nějaký dotaz.
Luděk Kudláček se přihlásil o slovo a sice, že daný plán rozvoje strategie a sportovních cílů je
dle jeho názoru ambiciózní, nicméně v rámci rozpočtu pro rok 2019, se mu tento plán zdá
nereálný.
Poté se přihlásil o slovo Miloš Sluše a ve stručnosti pozitivně zhodnotil plán rozvoje strategie
a sportovních cílů. Nicméně, na druhou stranu také naznačil určité pochybnosti o možnostech
financování tohoto plánu v rámci rozpočtu pro rok 2019.
Jelikož k tomuto bodu nebyly již další připomínky, řídící plynule přistoupil k dalšímu bodu
jednání, kterým bylo:
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ZPRÁVA SPORTOVNÍHO ÚSEKU 2018
Řídící konstatoval, že veškeré podklady pro tento bod jednání, včetně odůvodnění jeho
zařazení, byly rozeslány klubům v termínu určeném jednacím řádem, a proto se tázal, jestli
má někdo doplňující dotazy.
Řídící požádal Ivanu Skočdopolovou o ověření usnášeníschopnosti valné hromady.
Ivana Skočdopolová sdělila, že přítomno bylo 68 delegátů a valná hromada byla tedy
usnášeníschopná.

Řídící dal tedy hlasovat, požádal Ivanu Skočdopolovou o sečtení hlasů a hlasující, aby drželi
lístky zvednuté po celou dobu nezbytnou pro sečtení hlasů.

Usnesení č. 7 v tomto znění:
Valná hromada bere na vědomí zprávu sportovního úseku za rok 2018.
Ivana Skočdopolová sdělila, že:


Pro hlasovalo: 65 delegátů



Proti hlasovalo: 0 delegátů



Zdrželo se: 3 delegáti

Řídící konstatoval, že usnesení bylo schváleno potřebnou většinou a plynule přešel k dalšímu
bodu jednání, kterým bylo:

ZPRÁVA DOZORČÍ RADY
Řídící konstatoval, že veškeré podklady pro tento bod jednání, byly rozeslány klubům
v termínu určeném jednacím řádem, a proto se tázal, jestli má někdo doplňující dotazy.
Řídící požádal Ivanu Skočdopolovou o ověření usnášeníschopnosti valné hromady.
Ivana Skočdopolová sdělila, že přítomno bylo 68 delegátů a valná hromada byla tedy
usnášeníschopná.
Řídící dal tedy hlasovat, požádal Ivanu Skočdopolovou o sečtení hlasů a hlasující, aby drželi
lístky zvednuté po celou dobu nezbytnou pro sečtení hlasů.
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Usnesení č. 8 v tomto znění:
Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady za rok 2018.
Ivana Skočdopolová sdělila, že:


Pro hlasovalo: 67 delegátů



Proti hlasovalo: 0 delegátů



Zdrželo se: 1 delegát

Řídící konstatoval, že usnesení bylo schváleno potřebnou většinou a plynule přešel k dalšímu
bodu jednání, kterým bylo:

NÁVRH NA ZMĚNU ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ
O zdůvodnění zařazení tohoto bodu řídící požádal Pavla Syrového.
Pavel Syrový se ujal slova a v rámci tohoto příspěvku uvedl návrh, aby došlo k navýšení
členských příspěvků u dětí do 14 let. V tomto návrhu také všechny členy VH seznámil
s informací, že ČSRU pozvolně přejde na online informační systém, což má v budoucnu zajistit
rychlejší administrativní a uživatelskou činnost.
Řídící poděkoval Pavlu Syrovému za přednesené informace a tázal se, zdali má k uvedenému
někdo nějaký dotaz.
Jan Stránský se přihlásil o slovo a zeptal se, jestli bude součástí tohoto informačního systému
výsledkový servis.
Pavel Syrový na tento dotaz odpověděl, že výsledkový servis bude součástí informačního
systému.
Na toto téma se přihlásil o slovo ještě Jan Macháček a sice, že by rád viděl naznačenou celkovou
cenu za zavedení a údržbu informačního systému.
Na tuto připomínku reagoval Pavel Myšák a odpověděl, že za účelem výběru dodavatele
infomačního systému bude vytvořena expertní skupina, která vyhodnotí nabídky společností,
které projevily o účast ve výběrovém řízení zájem.
Poté se přihlásil o slovo Filip Vacek a uvedl názor, že by bylo v budoucnosti vhodné, aby se
obecně navýšili členské příspěvky v rámci celé rugbyové unie.
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Jelikož k tomuto bodu nebyly již další připomínky, řídící požádal Ivanu Skočdopolovou o
ověření usnášeníschopnosti valné hromady.
Ivana Skočdopolová sdělila, že přítomno bylo 68 delegátů a valná hromada byla tedy
usnášeníschopná.

Řídící dal tedy hlasovat, požádal Ivanu Skočdopolovou o sečtení hlasů a hlasující, aby drželi
lístky zvednuté po celou dobu nezbytnou pro sečtení hlasů.

Usnesení č. 9 v tomto znění:
Valná hromada schvaluje změnu ročních členských příspěvků a licenčních poplatků pro
kategorii Žáci a přípravky a to na částku 100 Kč a to s účinností od 1. ledna 2020.
Ivana Skočdopolová sdělila, že:


Pro hlasovalo: 62 delegátů



Proti hlasovalo: 6 delegátů



Zdrželo se: 0 delegátů

Řídící konstatoval, že usnesení bylo schváleno potřebnou většinou a plynule přešel k dalšímu
bodu jednání, kterým bylo:

Zpráva o činnosti ČSRU v oblasti vnější komunikace, PR a propagace českého ragby,
vč. plánovaných projektů.
Řídící předal slovo Alexandru Křížkovi.
Alexandr Křížek v úvodu informoval VH o obnově pořadu České Ragby, dále o vysílání
přenosů zápasů v rámci RWC. V oblasti vnější komunikace uvedl, že je obecně problematické
přitáhnout nové neragbyové zájemce a zvýšit tak viditelnost českého ragby. V souvislosti
s tímto problémem zmínil, že bude možné nově vysílat během přestávek domácích zápasů
spoty, ve kterých by jednotlivé kluby představily samy sebe. Předpokládaný začátek vysílání
těchto spotů je plánován na konec září 2019 s tím, že budou na kluby zaslány potřebné
informace, aby se na toto mohly připravit. Dále se Alexandr Křížek obrátil na všechny kluby
ještě s možností oslovit své vlastní klubové sponzory a vyslovit jim nabídkou o zviditelnění v
rámci spolupráce ČSRU a České televize pro Word Rugby Cup.
Řídící poděkoval Alexandru Křížkovi za přednesené informace a tázal se, zdali má
k uvedenému někdo nějaký dotaz.
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Jan Stránský se přihlásil o slovo a k tomuto bodu jen obecně uvedl, že dle jeho názoru sdělovací
prostředky ignorují dění v rugbyové unii a že by bylo dobré tento dlouhodobý fakt změnit.
Miloš Sluše se také přihlásil o slovo a uvedl, že dle jeho názoru bude velmi složité se v takovém
krátkém termínu připravit na plánované mediální spoty.

Jako poslední se k tomuto tématu vyjádřil Jiří Valášek s požadavkem na vytvoření grafických
podkladů pro mládežnické soutěže tak, aby byly použitelné pro jednotlivé kluby a to i při
jejich prezentaci dalším institucím.

Jelikož k tomuto bodu nebyly již další připomínky, řídící plynule přistoupil k dalšímu bodu
jednání, kterým byla:
DISKUZE
Do diskuze se již před začátkem jednání přihlásil s příspěvkem Martin Kafka.

Řídící předal slovo Martinu Kafkovi.

Martin Kafka se ujal slova a ve své prezentaci představil aktivity Českého olympijského
výboru, konkrétně tedy trenérskou akademii. V rámci tohoto příspěvku zmínil, že došlo po roce
1989 k mnoha změnám ve vnímání sportovního prostředí v ČR a také trenérské základny,
potažmo trenérské akademie. Dále představil ve své prezentaci časopis s názvem Coach, který
uvedl jako vhodný doplněk v rámci trenérské praxe pro trenéry většiny sportů. Dále představil
program školení trenérů licence B pro sportovní hry ve spolupráci s ČTA, jeho výhody a
možnosti a edici knih zaměřené na sportovní sféru z oblasti fyziologie, kondiční přípravy či
motorického učení a výkonu. V dalším bodě Martin Kafka připomněl důležitý fakt a sice, že je
potřeba věnovat alespoň hodinu pohybu denně, zejména u dětí je to důležitý faktor pro správný
fyziologický a morfologický vývoj a představil v rámci této problematiky metodickou brožuru
týkající se správného vedení dětí z oblasti sportovních her. V závěru Martin Kafka ještě uvedl,
že trenérská akademie nabízí dlouhodobou spolupráci ostatním sportovním klubům a že tato
spolupráce má důležitý význam.
Řídící poděkoval Martinu Kafkovi za přednesené informace a tázal se, zdali má k uvedenému
někdo nějaký dotaz.
Antonín Brabec se přihlásil o slovo a pouze doplnil, že ČSRU již dlouhodobě spolupracuje
s trenérskou akademií a že i nadále bude tato spolupráce pokračovat.
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Radomír Kloda se také přihlásil o slovo a ve svém příspěvku uvedl, že české ragby trpí obecně
malým množstvím soutěžních utkání a to platí zejména pro nižší rugbyové kategorie (2. a 3.
liga). Dle jeho názoru, kontinuita soutěží neexistuje a mnohé týmy tak musí čekat na novou
sezónu i půl roku. Proto by bylo nanejvýše vhodné, aby se nad tímto problémem ČSRU
zamyslela a nabídla řešení.

Jelikož k tomuto bodu nebyly již další připomínky, řídící plynule přistoupil k dalšímu bodu
jednání, kterým byl:
ZÁVĚR
Na závěr jednání řídící konstatoval, že program valné hromady byl vyčerpán, poděkoval všem
přítomným za její důstojný a řádný průběh, a tímto valnou hromadu ukončil.

PŘÍLOHY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zpráva mandátové komise včetně prezenční listiny
Návrh změn stanov ČSRU
Výroční zpráva 2018
Přiznání k DPPO
Příloha k účetní závěrce 2018
Výkaz zisku a ztráty pro nevýdělečné organizace 2018
Rozvaha pro nevýdělečné organizace 2018
Návrh a plnění rozpočtu na rok 2019
Návrh na změnu členských příspěvků

Za správnost členové pracovního předsednictva:
Řídící valné hromady:

Pavel Myšák

__________________

Člen pracovního předsednictva:

Daniel Beneš

__________________

Člen pracovního předsednictva:

Filip Vacek

__________________
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