Zápis VV ČSRU

VÝKONNÝ VÝBOR
ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE
Zápis č. 09/2019 z jednání VV dne 11. září 2019
Místo jednání: Praha, Stadion Markéta
Účastníci: Výkonný výbor: Dušan Palcr (DP), Roman Rygl (RR), Pavel Syrový (PS),
Kamil Vrubl (KV), Marek Fořt (MF)
Hosté: Pavel Myšák (PM), Ondřej Mikeska (OM), Antonín Brabec (AB), Karel Ševčík (KŠ)
Omluveni: Alexandr Křížek (AK), Matěj Rázga (MR)
Projednávané body:
1. Dukla
-

DP seznámil přítomné se závěry z jednání s náměstkyní Kateřinou Suchoňovou a doporučil
VV následující usnesení.

Usnesení: VV pověřuje PM sestavit ve spolupráci s poradcem Janem Macháčkem návrh na výběrové
řízení na pozici manažera projektu, stanovit povinnosti a kompetence pro tuto pozici a dle toho určit
i měsíční odměnu a to v termínu do 30.9. 2019.

2. Jmenování komisí ČSRU
-

PM informoval VV o současném složení komisí ČSRU a navrhnul následující usnesení:

Usnesení: VV jmenuje následující komise, jejich předsedy a členy:
2.1.
Komise mládeže ve složení:
- Předseda: Tomáš Kohout
- Členové: Jiří Skall, Karel Šampalík, Marek Hora, Petr Rörig,
Miroslav Fuchs, Linda Vrátníčková, Tomáš Kohout, Milan
Slavíček
2.2.
Metodická komise
- Filip Vacek je pověřen VV, aby vytvořil základní koncept
metodické komise, tj. sestavení strategie, náplně jednotlivých
činností komise, cíle komise, požadavků na členy komise a
zařazení komise v rámci struktury ragby Unie.
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Rada sportovních ředitelů
- Předseda: Pavel Syrový
- Členové: delegovaní zástupci ligových klubů
Nad rámec výše uvedených komisí VV dále potvrzuje následující složení
ostatních komisí:
2.4.
Disciplinární komise
- Předsedkyně: Radka Bredlerová
- Členové: Tomáš Kintr, Vladimír Miřácký
2.5.
Sportovně-technická komise
- Předseda: David Frydrych
- Členové: Karel Gaman (Morava), Jiří Štuksa (Čechy), Tomáš
Krejčí (7s), Hana Schlangerová (ženy), Ota Petrášek (mládež)
2.6.
Sbor rozhodčích ragby
- Předseda: Tomáš Tůma
- Členové: Štěpán Čekal, Antonín Novák
2.7.
Komise ženského ragby
- Předsedkyně: Hana Schlangerová
- Členové: Sandra Králová, Daniel Beneš, Petra Křiklánová,
Josef Bláha, Vít Chalupa, Lukáš Hrma, Zdeněk Albrecht
2.8.
Legislativní komise
- Předseda: Ondřej Surga
- Členové: Václav AMort, Václav Zelenka, Michael Mann
Dále na návrh Olgy Šťastné, Karla Ševčíka a Pavla Myšáka VV ruší
Lékařskou, Marketingovou a Ekonomickou komisi.
2.3.

3. Organizace utkání U20, senioři
-

PM informoval VV o aktuálním stavu organizačních příprav výše zmíněných utkání.

Usnesení: VV bere na vědomí.

4. Plán přípravy XV senioři
-

PM informoval VV o žádosti o doplnění akcí do plánů reprezentační kategorie XV senioři a
s tím spojeným navýšení nákladů na přípravu této kategorie.

Usnesení: VV schvaluje doplnění plánu o předložené akce a s tím spojené náklady.
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5. Finále nejvyšší domácí soutěže
-

v návaznosti na úkol z posledního jednání VV informoval PM o možnosti odehrát zmíněný
zápas na atletickém stadionu SK Slavia a o výši požadovaného pronájmu.

Usnesení: VV pověřuje PM a AB fyzickou kontrolou stadionu SK Slavia, jestli toto reálně způsobilé
pro uspořádání nejvyšší domácí XV soutěže.

6. Tomasz Putra
-

AK přednesl VV návrh na vytvoření pracovního plánu Tomáše Putry s jednotlivými termíny
plnění a k tomu AK navrhnul pověřit sportovního ředitele realizací a předkládáním dílčích
zpráv o těchto plnění.

Usnesení: VV schvaluje akční plán předložený Tomaszem Putrou a ukládá sportovnímu řediteli
zajistit pod vedením Tomasze Putry realizaci předloženého materiálu "Prozatímní verze akčního
plánu a plánu organizace 2019-2022” a zároveň ukládá sportovnímu řediteli podávat VV dílčí
zprávy o realizaci jednotlivých kroků. T: průběžně: dle předloženého návrhu akčního plánu.
7. Projekt regionálních trenérů
-

DB informoval VV o aktuálním stavu projektu a požádal VV o jeho schválení.

Usnesení: VV schvaluje předložený projekt.

8. AMMOR
- PS se ujal slova a stručně osobně ohodnotil nově vzniklé ,,sdružení” malých klubů s názvem
AMMOR. V tomto ohledu zmínil, že mu připadá nevhodné, aby nad rámec ČSRU, která se chce
zabývat podporou a vytvořením adekvátní spolupráce mezi ní a malými kluby, vzniklo
samozvané sdružení, které si vytváří vlastní sportovní akce.
- KŠ na to reagoval a sice, že AMMOR vznikl na podkladě potřeb několika malých klubů,
které necítí, že dostávají podporu ČSRU ve smyslu trenérsko-metodické koordinace pro vedení
tréninkových jednotek, ale ne z důvodu, že by chtěli tvořit protipól vůči ČSRU.
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Usnesení: VV pověřuje OM, aby opětovně kontaktoval Čestmíra Motejzlíka a znovu ho vyzval, aby
vytvořil návrh konceptu spolupráce a podpory mezi ČSRU a kluby zapojené ve sdružení AMMOR a
zároveň VV zve Čestmíra Motejzlíka na příští schůzi.

9. Výběrové řízení vybavení
-

V rámci tohoto bodu si VV vyslechl nabídku prezentovanou Jasonem Laxem, zástupcem
společnosti BLK

-

PM informoval VV o celkově 5 obdržených nabídkách a skutečnosti, že jejich vyhodnocení
proběhne do pátku 20.9-2019.

Usnesení: VV pověřuje PM, AB a KŠ předložením návrhu na dodavatele materiálního vybavení
reprezentací a to nejpozději na příštím jednání VV.

10. Dresy XV seniorky Finsko
-

PM na žádost Hany Schlangerové informoval VV o nemožnosti odehrát utkání reprezentace
XV seniorek v dresech současného designu a to kvůli totožným barvám se soupeřkami.

Usnesení: VV bere na vědomí a rozhodla, že XV seniorky odehrají reprezentační zápas ve starších
dresech zn. Adidas, na které se přidají loga marketingových partnerů ČSRU.

11. Marketing
-

PM požádal VV o jasné vymezení zodpovědností a kompetencí marketingového úseku
ČSRU, zejména co do schvalování vynaložených financí, řízení placených pracovníků,
vytváření plánovaného newsletteru a vytváření podkladů při reprezentačních akcích. MF na
tuto žádost navázal s žádostí o přehled aktuálních partnerů a sponzorů a porovnání příjmů a
protiplnění plynoucích z uzavřených smluv.

Usnesení: VV žádá marketingový úsek vypracování návrhu upravující výše uvedené záležitosti a
také vypracování výše uvedeného přehledu sponzorů.
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12. Univerzitní ragby Olomouc
-

Zbyněk Václavík informoval VV o nových možnostech spolupráce s UPOL, Fakultou
tělesné kultury. Jeho kolega v tomto ohledu VV seznámil také o iniciativě FTK-UPOL a
sice, že je možnost metodologicky zařadit rugby do sportovního sylabu této fakultu a na
základě toho nově vzdělávat sportovně zaměřené studenty v tomto směru.

Usnesení: VV se bude touto záležitostí zabývat a sice, aby mezi ČSRU a FTK-UPOL byla obnovena
spolupráce a podpora ragby s tímto spojené.

13. Plán návštěv ragbyových klubů
-

PM informoval VV o naplánovaných návštěvách zaměstnanců ČSRU v jednotlivých
klubech.

Usnesení: VV schvaluje předložený návrh.

14. Nominace zástupce General Meeting Rugby Europe
-

PM požádal VV o nominaci zástupců ČSRU na jednání Rugby Europe.

Usnesení: VV pověřuje MR, PM a AB zastupováním ČSRU na výše uvedeném jednání.

15. Přezkoumání kategorie U19
-

VV se na žádost Marka Vráblíka zabýval přezkoumáním soutěží kategorie U19.

Usnesení: VV schvaluje úpravu směrnice zaslanou Ondřejem Surgou dne 9.9.2019.

16. Informační systém
-

PM informoval VV o aktuálním stavu projektu, zejména pak o sestavení analýzy první fáze
projektu, a sice matriky, která má za cíl nahradit papírové licence.

Usnesení: VV bere na vědomí.
Příští zasedání VV proběhne dne 3. října 2019 od 8:00 hodin na stadionu Markéta.
V Praze dne 11. září 2019
Zapsal: Ondřej Mikeska
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