Zprávy ČAAF 9/2016 ze dne 24.6.2016
Jednání Rady
Ve čtvrtek 23. června od 18:10 proběhlo v sídle ČAAF jednání Rady. Přítomni byli
všichni členové, Zbyněk Zelinka připojen přes Skype. Přítomen byl i pozvaný host
Martin Šindler. Konec jednání v 21:30.
Jednotlivé body jednání:
 Diskuse o propozicích ženské soutěže s Martinem Šindlerem. Výsledky debaty
se mohou objevit v konečné verzi propozic
 Přijaty Propozice Flagové ligy U19
 Přijaty Propozice Flagového mistrovství dospělých
 Diskuse o počtu týmů v ČLAF 2017 (zda-li šest nebo osm)
 Přijat postup řešení vystoupení Znojmo Knights z ČAAF a jejich hraní v
Rakousku
 Termín příštího jednání: čtvrtek 28. července od 18:00
Informace ke členství v České unie sportu
Shrnutí důvodů vstupu klubu do České unie sportu (ČUS)
- Servisní centra sportu při okresních sdružení zajišťují rovný přístup pro
všechny sportovní odvětví a prosazují dotace i pro malé kluby na úrovni
samospráv a krajů
- Servisní centra sportu při okresních sdružení poskytují informace o
možnostech čerpání státních, krajských a městských dotací, upozorňují
kluby na termíny podání žádostí, případně žádosti podávají a zpracovávají
za spoluúčasti klubu
- Členové ČUS mohou podávat žádosti na program č. IV MŠMT skrze ČUS,
jakožto střešní organizaci – ČUS zaručuje dlouhodobě ustálený proces
rozdělování dotace (zohledňujeme členskou základnu a náklady na
energie)
- Servisní centra sportu při okresních sdružení poskytují svým členům vedení
účetnictví za zvýhodněných podmínek (rozdílné dle možností servisních
center)
- ČUS kluby informuje o aktuálních legislativních a ekonomických změnách
dotýkajících se sportovního prostředí (zasílání aktuálního zpravodaje)
- Možnost právního poradenství za minimální poplatek (odbor legislativněprávní a personální)
- Možnost poradenství při plánování sportovní investice a využití dotačních titulů
- Členstvím získává klub úrazové pojištění všech svých akcí i mimo svoji
sportovní oblast a to i pro příchozí, kteří nejsou členy klubu (např.
náborových akcí) + pojištění odpovědnosti trenérů; toto pojištění je
částečně kryto pojistkou svazu, ale to jen v případě, že akce je pořádána
sportovním svazem (např. mistrovské utkání).
- Klub se může za velice výhodných podmínek připojit k pojištění odpovědnosti
ze své činnosti
- Při sportovních utkáních konaných mimo ČR možnost pojištění léčebných
výloh za výhodné podmínky – takzvané cestovní pojištění s rozšířením na
organizovanou sportovní činnost
- Zahrnutí všech svých akcí pod jednotnou smlouvu se společností OSA a
INTERGRAM
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Nákup levného software od společnosti Microsoft přes hromadnou smlouvu
Microsoft Select
Zvýhodněné ceny na pobyty v SC Nymburk
Možnost zapojit svou akci do programů ČUS, např. ČUS Sportuj s námi!, a
získat finanční a mediální podporu
Podílet se na nominaci zástupců sportovních klubů do okresních a krajských
struktur ČUS a tím se podílet na ovlivnění sportovní politiky největší střešní
organizace v ČR a to jak na úrovni samospráv, tak na úrovni kraje a státu
Přístup k softwaru na evidenci členů, majetku a ekonomických ukazatelů
ČUS podepsalo memorandum o spolupráci s Regionálními Deníky – možnost
zveřejnění článků o připravovaných regionálně významných nebo
zajímavých akcích a náborech
ČUS spolupracuje z deníkem Sport a jeho internetovou podobou iSport.cz,
možnost publikovat články
Jednotným vystupováním sportu se zaručí větší respekt sportu při vyjednávání
s jeho partnery, kterými jsou dlouhodobě samosprávy a stát. Vstupem
klubu do ČUS se k tomuto přispěje a klub z toho může v dlouhodobém
výhledu profitovat
Povinnosti:
 platba členského poplatku (rozdílné dle jednotlivých okresů)
 povinnost evidovat a vykazovat členskou základnu, majetek a vybrané
ekonomické ukazatele

Vybrané body z jednání Předsednictva
 Reprezentace na ME pojede autobusem
 Trenér reprezentace odmítl nabídku Srbska na letošní přátelský zápas nebo
scrimmage
 Rozpočet reprezentace mužů byl navýšen o 100.000 korun; komunikace a
příprava však značně váznou
 Do výběrového řízení na trenérského „guru“ se nikdo nepřihlásil
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