Zápis č. 2/2015
ze společného zasedání výboru a kontrolní komise
České asociace sportovních ekonomů a manažerů (ČASEM)
Přítomni: Novotný, Nová, Pavlík, Racek, Rektořík, Strachová
Omluven: Čáslavová, Hobza, Kotáb, Šíma
Místo a datum jednání: FSpS MU Brno-Bohunice, 27.5.2015
Průběh a výsledky zasedání
1) Návrh webu ČASEM. Webcentrum MUNI zaslalo Dr. Nové návrh webu ČASEM, se
kterým se seznámili účastníci dnešního zasedání výboru a kontrolní komise. K návrhu
nebylo připomínek. Naplněním webu všemi potřebnými dokumenty byl pověřen Dr.
Pavlík, který požádá členy výboru a kontrolní komise o zaslání textů, které budou do
webu vloženy. Následně bude návrh webu se všemi texty předán členům výboru a KK
ke kontrole úplnosti. Součástí webu budou i odkazy na texty vybraných závěrečných
prací studentů zainteresovaných fakult (podle návrhů členů vedení ČASEM). Po
kontrole se dr. Pavlík spojí s webcentrem MUNI (které mu před tím poskytne práva
k editaci webu) pro zajištění zveřejnění webu poskytovatelem domény www.casem.cz.
Tyto práce by měly být realizovány v průběhu června 2015.
2) Oslovení potenciálních členů ČASEM. Po zveřejnění webu ČASEM zajistí doc.
Rektořík rozeslání e-mailu s informací o vzniku ČASEM jeho potencionálním členům
s využitím již dříve připraveného adresáře (všichni členové výboru a KK mají
k dispozici) a adresáře sportovních svazů zpracovaných studenty FTVS UK. Návrh
dvou textů oslovovacího e-mailu přikládám k vašemu vyjádření. Pokud některý
z členů výboru nebo KK bude chtít oslovit některé potenciální členy osobně, může tak
individuálně učinit.
3) Účet ČASEM. Dnešního dne si zajistil přístup do účtu ČASEM č. 268827877/0300
předseda výboru. Tímto je splněn požadavek bodu 4 článku II. Prováděcího pokynu č.
1/2015 Rozpočtová pravidla ČASEM, že do účtu mají přístup předseda a
místopředsedkyně asociace. Všichni členové výboru a KK vložili na účet členský
příspěvek ve výši 1.000,- Kč. Čerpány byly k dnešnímu dni dvě položky: rezervace
domény webu a poplatek za zápis ČASEM do rejstříku spolků u Krajského soudu
v Brně. Další položkou k čerpání bude účet za tvorbu webu.
4) Konference 10th International Conference on Kinanthropology „Sport and Quality
of Life, která má sekci Management sportu. Na adrese www.conference.fsps.muni.cz
jsou uvedeny veškeré informace týkající se jak programu konference (která se koná ve

dnech 18. – 20.11.2015 v Brně), tak zaslání příspěvků a přihlášky k účasti. Osloveni
stran účasti budou organizátory konference (V+V FSpS) osoby uvedené v adresáři
k naší webové stránce a zahraniční účastníci loňské konference na FSpS MU. Dr.
Pavlík nabídl možnost ustavení sekce týkající se sportovní problematiky na již
tradiční konferenci pořádanou ESF MU ve druhé polovině ledna. Podrobnosti
budou dr. Pavlíkem zaslány s dostatečným předstihem.
5) Příští zasedání výboru a KK ČASEM. Příští zasedání vedení ČASEM se uskuteční
po předání studentských návrhů na rozvoj činnosti ČASEM od FTVS UK a dokončení
finální verze webu ČASEM na vyzvání předsedy. Projekt Marketingové strategie
ČASEM od studentů FSpS vám byl již zaslán.

Brno 30.5.2015
Zaznamenal: doc. Rektořík
Přílohy: návrhů emailů k oslovení potencionálních členů ČASEM

