Zápis VV ČSRU

VÝKONNÝ VÝBOR
ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE
Zápis č. 4/2015 z jednání VV dne 18. 3. 2015
Místo jednání: Praha, Kancelář JIMI CZ a.s.,
Účastníci: Výkonný výbor - David Frydrych (DF), Jiří Vinter (JV)
Sportovní ředitel - Antonín Brabec (AB)
Dozorčí rada – Juraj Rázga
Generální sekretář - Pavel Myšák (PM)
Omluveni: Jaroslav Borovský (JB)
Projednávané body:
1) Kontrola bodů z předcházejícího jednání:
 Zařazení ragby na program OH parku 2016
-

mládežnický turnaj Olympijských nadějí na program Olympijského parku 2016 zařadit
možné nebude, a to z důvodů nedostatečných prostorových kapacit. Ragby se bude
moci představit ve formě plážového ragby, případně dalších ukázkových prezentací
(beran atd.)

2) Reprezentační kategorie U18
PM informoval VV o problému, který vznikl během a po soustředění reprezentační
kategorie U18 ve sportovním areálu, kdy chování některých účastníků neodpovídalo
chování sportovců zařazených do reprezentačních výběrů.
Usnesení:
VV bere na vědomí nastalou situaci a upozorňuje RT U18, aby plnil povinnosti vyplývajících
z titulů jejich funkce. Nedílnou součástí těchto povinností je mimo jiné, plná zodpovědnost za
chování hráčů výše uvedené kategorie na akcích ČSRU, a to jak na hřišti i mimo něj.
3) ME U20 2015
PM informoval VV o aktuálních organizačních přípravách. Zda se turnaj uskuteční na
konci srpna 2015, či na jaře 2016 bude rozhodnuto na jednání Výkonného výboru Rugby
Europe na konci tohoto měsíce.
Usnesení:
VV bere na vědomí a očekává definitivní rozhodnutí Rugby Europe.
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4) Organizační zajištění Konference TD&GS
PM informoval VV o probíhajících organizačních přípravách týkajících se Konference
TD&GS Rugby Europe a podrobném rozpočtu této akce.
Usnesení:
VV bere na vědomí.
5) Organizace Valné hromady
Usnesení:
Z rozhodnutí VV se konání Valné hromady přesouvá na 27. 5. 2015 od 14:00 do Vyškova. Na
tomto jednání pak budou projednány jak záležitosti týkající se sportovního úseku, tak také finanční
a organizační záležitosti týkající se Unie, jelikož v minulém týdnu byla zveřejněna výše dotací
z MŠMT.

6) Dotace MŠMT
V minulém týdnu byla oznámena výše dotací pro následující dotační programy:
-

PROGRAM Č. I. – Sportovní reprezentace ČR – 519 800,-Kč

-

PROGRAM II. – Sportovně talentovaná mládež- 388 100,-Kč

-

PROGRAM III. – Zatím nezveřejněno

-

PROGRAM IV. – Údržba a provoz sportovních zařízení- 309 900,-Kč

-

PROGRAM V.- Činnost sportovních svazů- 1 847 900,-Kč

Zásadním problémem pro Unii je snížení dotace u programu č. I. a to o 605 700,-Kč
v porovnání s rokem 2014. Současná výše dotace nepokryje ani jarní část zápasů
reprezentace seniorů. Tento problém se netýká pouze ČSRU, ale i jiných svazů.
Dotační program č. IV. ČSRU přerozděluje přidělenou částku dle návrhu VV rovnoměrně
mezi kluby, které o dotaci prostřednictvím ČSRU žádaly a pověřuje Legislativní komisi
přípravou smluv pro kluby.
MŠMT zároveň obnovuje systém oponentur - v dubnu 2015 se uskuteční oponentní řízení,
na kterém bude postupně všem svazům osvětlena metodika výpočtu přidělených částek u
jednotlivých dotačních programů. Za ČSRU se tohoto jednání zúčastní DF a PM.
Usnesení:
VV pověřuje PM dalším jednáním s MŠMT a zjištěním možností řešení ohledně špatného
financování reprezentace.
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7) Žádost Národního muzea o dar
PM informoval VV o žádosti NM o darování ragbyových artefaktů do sportovní části
výstavy.
Usnesení:
VV schvaluje darování těchto předmětů.

8)

Rozpočet Unie

Usnesení:
VV bere na vědomí aktuální podobu rozpočtu.

9) Turnaj OH kvalifikace
PM informoval VV o nabídce Rugby Europe na pořádání turnaje, jež bude součástí kvalifikace
na OH Rio 2016. Turnaje by se mělo zúčastnit 12 ženských a 12 mužských týmů evropské
ragbyové špičky a to v termínu 18. - 16. července 2015.
Tento vysoce prestižní turnaj představuje pro ČSRU unikátní možnost prezentování nejlepšího
evropského ragby v ČR.
PM informoval VV o prvních organizačních krocích, které již byly podniknuty ve spolupráci
s ČOV a subjekty zajišťujícími logistiku, ubytování, stravování případných účastníků a o
návrhu složení organizační komise.
Usnesení:
VV s tímto velice ambiciózním záměrem souhlasí a vysílá PM na jednání do Paříže, kde budou
dohodnuty konkrétní podmínky spolupráce. Zároveň také pověřuje PM sestavením organizační
komise, podrobném rozpočtu turnaje a jednáním o podpoře z MŠMT z dotačního programu VI. –
Významné sportovní akce.

10) Pracovní konference ČSRU
Usnesení:
VV pověřuje PM nalezením vhodného termínu pro všechny účastníky jednání v období podzim
2016.
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11) Zápis z konference ČOV
PM informoval o závěrech ze semináře Digitální platformy ČOV:
-

nakládání s osobními daty sportovců a osob sdružovanými sportovním prostředím
o v současnosti neexistuje adekvátní právní úprava, dokonce ani ČOV nenašel
způsob jak tuto problematiku vyřešit, připravuje se právní úprava

-

znovuzavedení oponentur na MŠMT

-

od 1. 1. 2016 zprovoznění Centrální Matriky Sportu
o jasná databáze sportovců
o členský základna s označením aktivních sportovců
o generování relevantních informací pro podávání žádostí na MŠMTzjednodušení administrativy pro svazy

-

Olympiáda dětí a mládeže

-

Informační systém lékařského zabezpečení

-

Projekt „Sport v okolí“

-

Olympijský kanál 2020

-

MŠMT- na základě výtek po kontrole NKU nebude do budoucna možné tolerovat
jakékoliv chyby a nedostatky v žádostech o dotace, nelze žádat o výjimky ministra,
výtka svazům o jejich neinformovanosti co do vybírání členských příspěvků v klubech

Usnesení:
VV bere na vědomí.

12) Vozíčkáři
PM informoval VV o změně postoje Českého ragbyového svazu vozíčkářů co do jejich přijetí
do ČSRU. ČRVS má zájem o intenzivnější spolupráci, ale přijetí jejich klubů do ČSRU se
prozatím odkládá.
Usnesení:
VV bere na vědomí.
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13) Organizace mezistátního utkání proti Izraeli
PM informoval VV o současných organizačních přípravách této události.
Usnesení:
VV bere na vědomí.
14) Přátelské utkání proti New Zeland Ambasadors
DF informoval VV o organizačních přípravách této události.
Usnesení:
VV bere na vědomí a pověřuje PM zorganizováním schůzky RC Tatra Smíchov, jako pořadateli
akce.
Příští zasedání VV dne 8.4.2015 od 9:30 hodin.

V Praze dne 19. 3. 2015
Zapsal: Pavel Myšák
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