Zápis VV ČSRU

VÝKONNÝ VÝBOR
ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE
Zápis č. 3/2015 z jednání VV dne 18. 2. 2015
Místo jednání: Praha, Kancelář JIMI CZ a.s.,
Účastníci: Výkonný výbor - David Frydrych (DF), Jiří Vinter (JV)
Sportovní ředitel - Antonín Brabec (AB)
Generální sekretář - Pavel Myšák (PM)
A dále:
Zástupci Realizačního týmu U18- Karel Berounský, Robert Šimák
Omluveni: Jaroslav Borovský (JB)
Projednávané body:
1) Kontrola bodů z předcházejícího jednání:
 Turnaj OH nadějí 2015- turnaj se v roce 2015 uskuteční v Maďarsku a v roce 2016 v ČR.
VV pověřuje PM jednáním s ČOV o zařazení tohoto turnaje na program Olympijského
parku Rio 2016.
2) RT reprezentační kategorie U18
- zástupci RT předstoupili před VV s body:
•

Vize činnosti RT do budoucna
o

Mezinárodní kalendář na příští sezónu

o

Rozpočet kategorie na měsíc březen

•

Obecná pravidla pro schvalování rozpočtů

•

Rámec spolupráce činnosti RT a ČSRU- právní aspekty (zodpovědnost za hráče,
souhlas zákonných zástupců s programem soustředění, omezení počtu účastníků
reprezentačních srazů, zmocnění oprávněné osoby pro ošetření hráče)

•

Systém sportovní přípravy hráčů v klubech

Usnesení:
VV pověřuje AB přípravou kalendáře mezinárodních zápasů všech reprezentačních kategorií pro
sezónu 2015/2016 a to nejpozději do konce května 2015.
VV pověřuje RT předložením rozpočtu březnového soustředění a to nejpozději do 22.2.2015.
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VV stanovuje, že veškeré rozpočty jednotlivých akcí všech reprezentačních týmů budou
posuzovány vždy nejpozději 6 týdnu před datem jejich konání. Realizační týmy jsou povinny dodat
návrhy rozpočtů minimálně týden před konáním VV, na kterém mají být projednány.
VV pověřuje Legislativní komisi přepracováním smluv pro jednotlivé členy realizačních týmů a
zároveň pověřuje PM přezkoumáním pojistných podmínek sjednávaných Unií (jak pro případ
vycestování týmů do zahraničí, tak také pojistných podmínek pokrývající činnost realizačních týmů
obecně)
VV vzal na vědomí, že stále není dořešena kauza sponzoringu U18 z roku 2014
K bodu „Systém sportovní přípravy hráčů v klubech“ se vyjádřil AB se záměrem uspořádat
povinný seminář pro klubové mládežnické trenéry kategorií U16 a U18 za účasti školitelů unie,
zahraničních expertů unie a reprezentačních trenérů. Předběžný termín - duben/květen 2015.

3) ME U20 2015
PM předložil VV žádost o grant z rozpočtu statutárního města Brna.
Usnesení:
VV žádost schvaluje a pověřuje PM jejím odevzdáním na Magistrát města Brna.

4)

Příprava konference Sport.ředitelů a Generálních sekretářů Rugby Europe

PM informoval VV o organizačních detailech akce. Konference se celkově zúčastní přibližně 90
zástupců celoevropského ragby v termínu 20-23.4.2015. Konference proběhne s velkou
pravděpodobností v hotelu Don Giovanni v Praze.
Usnesení:
VV schvaluje aktualizovaný rozpočet této akce.

5) Použití prostředků z ČOV- odvody loterijních společností
PM informoval VV o aktuální výši prostředků z ČOV, které jsou účelově vázány pro použití na
mládež. Část těchto prostředků může být použita na reprezentační kategorii U18, na pokrytí
nákladů spojených s jejich účastí na ME ve Francii.
VV pověřuje AB přípravou projektu na podporu mládežnického ragby v klubech, jež bude
částečně realizován z výše zmíněných finančních prostředků. Termín příští zasedání VV.
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6) Finanční audit 2014
Auditorská společnost předložila smlouvu pro zajištění finančního auditu za rok 2014. Po zanesení
a schválení připomínek VV a Legislativní komise předložil PM smlouvu k podpisu.
Usnesení:
VV schvaluje podpis upravené smlouvy.

7) Žádost RC Karlovy Vary o přijetí do ČSRU
Usnesení:
VV postupuje tuto žádost Valné hromadě.
8) Kongres Rugby Europe
Usnesení:
VV schválil vyslání dvou zástupců na tento kongres (B.Kudrna, D.Frydrych)
9) Aktuální rozpočet ČSRU
Dle aktuálních informací z MŠMT by prostředky na tento rok měly dorazit v průběhu měsíce
března. Současná situace přináší řadu významných komplikací napříč celým sportovním
prostředím v ČR.
Usnesení:
VV bere nastalou situaci na vědomí.
10) Soustředění reprezentace seniorů
Vzhledem k výše zmíněným komplikacím, je nutné upravit výdaje spojené se sportovní přípravou
reprezentace seniorů.
Usnesení:
VV pověřuje PM nalezením úsporného řešení organizace plánovaných soustřední a stanovuje
maximální náklady pro soustředění v Maconu na 200 tisíc Kč.
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11) Schválení použití loga a fotografií pro potřeby společnosti Adidas
Usnesení:
VV schvaluje použití dle požadovaného návrhu.
Příští zasedání VV dne 10.3.2015 od 10 hodin.

V Praze dne 23. 2. 2015
Zapsal: Pavel Myšák
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