Zápis ze schůze RIK  v Praze dne 10. 2. 2015
Přítomni: S. Dolejší, V. Herout, J. Poledne, host: Z. Špaček

Plnění úkolů:
1. Archivace dat – nesplněno - trvá
2. Jednotný žebříček v ČAST – nesplněno – trvá
3. Smlouvy o správě Registru – nesplněno – trvá
4. Nový vzhled STISu – nesplněno – zrušeno
5. Bezpečnost osobních dat – nesplněno - trvá

Dnešní schůze byla svolána z popudu předsedy ČAST s úkolem posunout zásadní rozpory a znovu
nastartovat intenzivnější práci RIK. Věříme, že se toto podaří v plném rozsahu.
Diskuse byla vedena napříč problematikou Registru, STISu , webových stránek ČAST. Rovněž proběhla
diskuse na téma pokračování vývoje Registru a nejbližších úkolů. Předseda ČAST přislíbil podporu RIK
při její činnosti.
První podmínkou zdárného pokračování Registru ČAST bylo dojednání smluvních podmínek s tvůrcem
Registru, které se v roce 2014 rozpadly. Došlo k dojednání určitých změn v přístupu k úkolům
plynoucích z potřeb ČAST, které umožní v budoucnosti diverzifikaci v nové tvorbě aplikace a jejího
dalšího vylepšování. I nadále bude jako správce a vývojář pokračovat pan Herout.
Komise zároveň vyzývá v rámci případného rozdělení dalšího vývoje zájemce z řad funkcionářů o
spolupráci za předpokladu dostatečné IT kvalifikace a chutě přispět svými nápady.
Komise schválila zařazení dalších hráčů na seznam hráčů v zahraničí bez povolení, který bude i nadále
v případě potřeby rozšiřován.
Rovněž byly schváleny priority dalšího vývoje v Registru ČAST. Tyto byly rozděleny následovně:
1.
2.
3.
4.

Průběžné drobné úpravy plynoucí z provozu a návrhů na malé úpravy od uživatelů - trvale
Dokončení funkce evidence rozhodčích – duben 2015
Vytvoření evidence trenérů – duben 2015
Systém soutěží „bez papírů“
vč. přihlášky, schvalování místností…. – květen 2015 (již na příští sezónu)
5. Spuštění bodového žebříčku z výsledků STISu - říjen 2015
6. Plnohodnotný on – line systém zápisů utkání všech soutěží - říjen 2015
Priority byly stanoveny zkušeností ředitele soutěží ČAST a některých aktivních správců Registru ČAST.
Komise samozřejmě přijme všechny připomínky, jen předem všechny žádáme o pochopení, když
nebude vše vždy aplikováno.
Pokračujícím úkolem z minulých období je zpřesnění některých pasáží Registračního a Přestupního
řádu s určitým zásahem celého SŘ. V letošním roce by mělo jít především o nastavení jednotné

terminologie napříč SŘ, která bohužel nebyla po dlouhá léta provedená a o to obtížnější bylo
nastavení některých pravidel a vazeb mezi všemi.

za RIK
Stanislav Dolejší
předseda komise

