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Zápis z valné hromady České rugbyové unie
konané dne 19. září 2021 v Praze
I.

ÚVOD

Matěj Rázga jménem prezidenta České rugbyové unie, z.s. (dále jen ,,ČSRU“) přivítal
všechny účastníky na jednání valné hromady ČSRU, která je nejvyšším orgánem tohoto spolku
a konstatoval, že byl výkonným výborem (dále jen ,,VV“) pověřen, aby do zvolení pracovního
předsednictva a řídícího valné hromady jednání řídil.
Prezenci účastníků provedla a platnost jejich mandátů ověřila Ivana Skočdopolová a to
na základě pověření VV do doby zvolení mandátové komise.
II.

SVOLÁNÍ A JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

Řídící konstatoval, že valná hromada byla svolána pozvánkou ze dne 17. srpna 2021
rozeslanou klubům téhož dne, tedy 30 dnů před konáním valné hromady a tedy v souladu s čl.
XII. odst. 4 stanov.
Dále řídící uvedl, že podklady pro jednání, včetně doplněného programu jednání pro
valnou hromadu byly klubům rozeslány dne 3. září 2021, tedy více než 15 dnů před konáním
valné hromady v souladu s čl. 2. písm. d) Jednacího Volebního Řádu VH.
Řídící požádal o předložení listiny přítomných.
Podle listiny přítomných bylo na této valné hromadě přítomno nebo řádně zastoupeno
celkem 74 delegátů s hlasem rozhodujícím tedy více než dvě třetiny z celkového počtu 88
delegátů s hlasem rozhodujícím. Valná hromada tudíž byla schopná usnášení.
Přítomny nebyly všechny kluby s právem hlasovat. Omluveny byly kluby RC Havířov,
Strong Girls Velké Popovice a RC Kralupy nad Vltavou. Neomluven byl Ragby klub Petrovice.
Řídící upozornil, že jednání bude probíhat podle platného Jednacího a volebního řádu
valné hromady ČSRU. Ke všem rozhodnutím, která byla navržena na program valné hromady,
byla potřeba nadpoloviční většina hlasů přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím, vyjma
přijetí rozhodnutí, pro změnu stanov a rozpočet, kde je nutná 3/5 většina přítomných. Dále řídící
uvedl, že změna programu valné hromady později než 15 dnů před jejím konáním je podle
stanov, čl. XII odst. 4. poslední věta možná se souhlasem všech sdružených spolků.
Řídící uvedl, že hlasování na valné hromadě bylo prováděno aklamací tedy veřejně
zdvižením hlasovacího lístku, pokud nebude rozhodnuto o jiném způsobu hlasování.
Pro případ opuštění jednací místnosti požádal řídící, aby přítomní oznámili odchod i
příchod mandátové komisi a vrátili jí svoje hlasovací lístky, aby mohl být před každým
hlasováním upřesněn počet přítomných, tj. zda je valná hromada nadále schopna usnášení
a mohl být správně vypočten podíl hlasů pro, proti a počet hlasů, který se zdržel hlasování.
Předávání hlasovacích lístků jiným delegátům není přípustné.
Řídící se dotázal, zdali někdo z přítomných má nějaký dotaz nebo doplňující návrh?
V tomto ohledu řídící ještě připomněl, že prostor pro diskuzi bude na konci jednání.
Nikdo z přítomných neměl žádný dotaz či připomínku, proto řídící přistoupil k
vlastnímu programu valné hromady.
III.

SCHVÁLENÍ PROGRAMU VALNÉ HROMADY
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Řídící poznamenal, že program této valné hromady byl uveden v pozvánce rozeslané
klubům dne 17. srpna 2021 a konstatoval, dle stanov, čl. XII. Odst. 4. poslední věta je změna
později než 15 dnů před konáním jednání valné hromady, možná pouze se souhlasem všech
sdružených spolků. Dále konstatoval, že v uvedeném termínu nebyl sekretariátu doručen žádný
návrh na doplnění či změnu programu.
Ještě před samotným hlasováním o schválení programu řídící požádal Ivanu
Skočdopolovou o ověření usnášeníschopnosti valné hromady.
Ivana Skočdopolová sdělila, že je valná hromada usnášeníschopná.
Řídící dal tedy hlasovat o následujícím usnesení:
Usnesení č. 1 o schválení programu valné hromady
Valná hromada schvaluje program jednání valné hromady rozeslaný klubům dne 17. 8.
2021 a doplněný dne 3. 9.2021 v tomto znění:
















Schválení programu
Volba orgánů valné hromady
Slovo prezidenta
Zpráva o hospodaření ČSRU k 31.12.2020
Zpráva Dozorčí rady ČSRU
Schválení výsledku hospodaření za rok 2020
Schválení výroční zprávy 2020
Návrh rozpočtu pro rok 2021
Návrh na změny předpisů
Volba členů Dozorčí rady
Návrh na vyloučení Ragby klub Pardubice, IČO 01583443.
Návrh na vyloučení Sportovního klubu Rugby Karlovy Vary, IČO 22757953,
včetně odpuštění dluhu 13 800,- Kč.
Návrh na vyloučení klubu Rugby clubu Poděbrady, z.s., IČO 06587984, včetně
odpuštění dluhu 1000,-Kč.
Určení auditora účetní závěrky
Diskuze, různé a závěr

Řídící dal hlasovat, požádal Ivanu Skočdopolovou o sečtení hlasů a hlasující, aby drželi
lístky zvednuté po celou dobu nezbytnou pro sečtení hlasů.
Ivana Skočdopolová sdělila, že:
 Pro hlasovalo: 75 delegátů
 Proti hlasovalo: 0 delegátů
 Zdrželo se: 0 delegátů
Řídící konstatoval, že na základě sdělení Ivany Skočdopolové bylo usnesení č. 1 schváleno
potřebnou většinou a plynule přešel k druhému bodu jednání, kterým byla:
IV.

VOLBA ORGÁNŮ VALNÉ HROMADY

Řídící přistoupil k volbě pracovního předsednictva a pracovních komisí valné hromady.
Nejprve řídící požádal Ivanu Skočdopolovou o ověření usnášeníschopnosti valné hromady.
Ivana Skočdopolová nejprve sdělila, že valná hromada byla usnášeníschopná.
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Řídící sdělil, že VV ČSRU navrhnul, aby do komisí valné hromady, byli zvoleni
následující kandidáti, které zároveň požádal, aby se po přečtení jejich jména valné hromadě
představili povstáním.
Pracovní předsednictvo valné hromady
řídící valné hromady
Matěj Rázga
člen pracovního předsednictva
Pavel Myšák
člen pracovního předsednictva
Ondřej Surga
Mandátová komise
Návrhová komise

Ivana Skočdopolová
Miloš Vodrážka
Pavel Holeček
Linda Vrátníčková

Volební komise

Filip Vacek
Daniel Beneš

Jelikož k navrhovanému nebyly žádné připomínky, konstatoval řídící, že o členech
orgánů valné hromady bude hlasováno najednou a dal tedy hlasovat o:
Usnesení č. 2 o volbě navržených členů orgánů valné hromady v tomto znění:
VH volí členy pracovního předsednictva a pracovních komisí valné hromady následovně:


Pracovní předsednictvo valné hromady
o řídící valné hromady
o člen pracovního předsednictva
o člen pracovního předsednictva

Matěj Rázga
Pavel Myšák
Ondřej Surga



Mandátová komise

Ivana Skočdopolová



Návrhová komise

Miloš Vodrážka
Pavel Holeček
Linda Vrátníčková



Volební komise

Filip Vacek
Daniel Beneš

Řídící dal tedy hlasovat, požádal Ivanu Skočdopolovou o sečtení hlasů a hlasující, aby
drželi lístky zvednuté po celou dobu nezbytnou pro sečtení hlasů.
Ivana Skočdopolová sdělila, že:
 Pro hlasovalo: 75 delegátů
 Proti hlasovalo: 0 delegátů
 Zdrželo se: 0 delegátů
Na základě sdělení Ivany Skočdopolové řídící konstatoval, že usnesení bylo schváleno
potřebnou většinou, poděkoval za provedenou volbu a dále konstatoval, že členové orgánů
valné hromady byli řádně zvoleni nadpoloviční většinou a požádal je, aby začali plnit svoje
úkoly.
Dále řídící přistoupil k vlastní náplni dnešní řádné valné hromady a poprosil o úvodní
slovo prezidenta České rugbyové unie Dušana Palcra.
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V.

SLOVO PREZIDENTA

Prezident poděkoval všem přítomným za úsilí vynaložené během pandemie, díky kterému
ragby nestagnovalo, a kluby trénovaly v rámci pravidel. Prezident dále informoval přítomné, o
záměru státu investovat více finančních prostředků do kolektivního sportu a vlivu tohoto
aspektu na budoucí směřování hnutí. Zdůraznil, že je potřeba mít otevřenou mysl, přijímat nové
věci a nebýt zapouzdřen. Závěrem pak prezident uvedl, že spíše než trávit čas dlouhým
proslovem by raději věnoval prosto diskuzi, která je plánovaná na konci jednání.
Řídící poděkoval prezidentovi za jeho slova a dotázal se, zda má někdo nějaký dotaz nebo
připomínku k tomuto bodu programu a připomněl, že prostor pro diskuzi bude v závěru jednání.
VI.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ČSRU K 31.12.2020

Řídící konstatoval, že veškeré podklady pro tento bod jednání, včetně odůvodnění jeho
zařazení, byly rozeslány klubům v termínu určeném jednacím řádem, a proto se tázal, jestli má
někdo doplňující dotazy, či protinávrh.
Jelikož tomu tak nebylo, přešel řídící ještě před samotným schválením tohoto bodu k bodu:
VII.

ZPRÁVA DOZORČÍ RADY

Řídící opět konstatoval, že veškeré podklady pro tento bod jednání byly rozeslány klubům
v termínu určeném jednacím řádem, a proto se tázal, jestli má někdo doplňující dotazy, či
protinávrh.
Jelikož tomu tak nebylo, řídící požádal řídící Ivanu Skočdopolovou o ověření
usnášeníschopnosti valné hromady.
Ivana Skočdopolová sdělila, že přítomno bylo 75 delegátů a valná hromada byla tedy
usnášeníschopná.
Řídící dal tedy hlasovat, požádal volební komisi o sečtení hlasů a hlasující, aby drželi lístky
zvednuté po celou dobu nezbytnou pro sečtení hlasů.
Usnesení č. 3 zpráva dozorčí rady:
Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí za rok 2020.
Filip Vacek sdělil, že:
 Pro hlasovalo: 75 delegátů
 Proti hlasovalo: 0 delegátů
 Zdrželo se: 0 delegáti
Řídící konstatoval, že usnesení bylo schváleno potřebnou většinou a plynule přešel k dalšímu
hlasování a sice:
Usnesení č. 4:
Valná hromada schvaluje výsledky hospodaření za rok 2020, bere na vědomí vykazovaný
účetní zisk za rok 2020 ve výši 2 651 tisíc Kč před zdaněním a 2 094 tisíc Kč po zdanění a
schvaluje použití tohoto zisku k splacení ztráty z roku 2018 a použití tohoto zisku k
vytvoření rezerv do budoucích let.
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Filip Vacek sdělil, že:
 Pro hlasovalo: 75 delegátů
 Proti hlasovalo: 0 delegátů
 Zdrželo se: 0 delegáti
Řídící konstatoval, že usnesení bylo schváleno potřebnou většinou a plynule přistoupil k
dalšímu bodu jednání, kterým bylo:
VIII. SCHVÁLENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY 2020
Řídící konstatoval, že veškeré podklady pro tento bod jednání byly včas rozeslány, a proto
se tázal, jestli má někdo doplňující dotazy.
S připomínkou se o slovo přihlásil M. Sluše (RC Sparta Praha) a sice v tom smyslu, že
dle jeho názoru marketing nezajišťuje dostatečný příjem financí do rozpočtu ČSRU a také by
bylo vhodné obecně zlepšit PR ČSRU. Druhým dotazem pak byla žádost o zdůvodnění konání
mezistátních zápasů reprezentací na jiném stadionu, než na stadionu Markéta.
P. Myšák na první část dotazu odpověděl, že v následujícím týdnu bude na jednání
výkonného výboru projednáván návrh na angažování P. Býmy a to na pozici PR manažera,
jehož náplní bude právě zlepšení této oblasti.
D. Palcr posléze zareagoval na druhou část dotazu, a sice že se mezistátní utkání se
v současné době nemohou odehrávat na stadionu Markéta z důvodu, že ještě neproběhla
mezinárodní certifikace. Na výsledky certifikace ČSRU stále čeká.
Jelikož už další dotazy ani připomínky nebyly, pořádal řídící Ivanu Skočdopolovou o
ověření
usnášeníschopnosti
valné
hromady.
Ivana Skočdopolová sdělila, že přítomno bylo 75 delegátů a valná hromada byla tedy
usnášeníschopná.
Řídící dal tedy hlasovat, požádal volební komisi o sečtení hlasů a hlasující, aby drželi
lístky zvednuté po celou dobu nezbytnou pro sečtení hlasů.
Usnesení č. 5:
Valná hromada schvaluje výroční zprávu rozeslanou klubům dne 3. září 2021.
Filip Vacek sdělil, že:
 Pro hlasovalo: 71 delegátů
 Proti hlasovalo: 0 delegátů
 Zdrželo se: 4 delegáti
Řídící konstatoval, že usnesení bylo schváleno potřebnou většinou a plynule přistoupil k
dalšímu
bodu
jednání,
kterým
bylo:
IX.

SCHVÁLENÍ ROZPOČTU NA ROK 2021.

Řídící konstatoval, že veškeré podklady pro tento bod jednání byly včas rozeslány a proto
se tázal, jestli má někdo doplňující dotazy, či protinávrh.
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O slovo se přihlásil M. Sluše s názorem, že marketing by měl generovat více příjmů ze
soukromých zdrojů a s dotazem, proč se plánují nižší výdaje na oblast vzdělávání.
Na tento dotaz odpověděl P. Myšák, a sice že oproti minulým letům není nyní možnost
čerpat dotaci z prostředků Mezinárodního Olympijského Výboru určenou na tuto oblast a že
přítomné ujisti, že na oblast vzdělávání bude vynaloženo co možná nejvíce finančních
prostředků, které bude možné uvolnit.
S dalším dotazem se přihlásil J. Macháček, a sice s dotazem zda má ČSRU zájem se
rozšiřovat a že dle jeho názoru je vyvíjena pouze malá činnost v oblasti podpory nově
vznikajících klubů na rozdíl od jiných sportovních svazů, které realizují nejrůznější pobídky.
Na tento dotaz reagoval P. Myšák s odpovědí, že přesně za účelem podpory nových a
malých klubů byla zřízena komise rozvoje malých klubů. Dále reagoval také F. Vacek (RC
Tatra Smíchov), dle jehož názoru bylo v poslední době uděláno nemálo pro podporu malých
klubů a to například v oblasti změny pravidel mládežnických soutěží, které byly přizpůsobeny
tak, aby mohlo dojít k zapojení klubů, které aktuálně nedisponují dostatečným počtem hráčů.
Dalším příspěvkem v tomto bodě byla žádost Č. Motejzíka, který z pozice předsedy komise
rozvoje malých klubů připomněl, že komise byla ustanovena teprve před třemi měsíci a požádal
o prostor pro formulaci požadavků pro rozvoj v této oblasti.
Na tuto prosbu reagoval D. Palcr ve smyslu, že prostor pro formulaci požadavků komise
není nikterak omezen a vybídl členy komise k inspirování se napříč českým sportovním
prostředím.
Jelikož k tomuto bodu nebyly další připomínky, řídící požádal Ivanu Skočdopolovou o
ověření usnášeníschopnosti valné hromady.
Ivana Skočdopolová sdělila, že přítomno bylo 74 delegátů a valná hromada byla tedy
usnášeníschopná.
Řídící dal hlasovat a požádal volební komisi o sečtení hlasů a hlasující, aby drželi lístky
zvednuté po celou dobu nezbytnou pro sečtení hlasů.
Usnesení č. 6:
Valná hromada schvaluje návrh rozpočtu pro rok 2021 rozeslaný klubům dne 3. září
2021.
Filip Vacek sdělil, že:




Pro hlasovalo: 68 delegátů
Proti hlasovalo: 0 delegátů
Zdrželo se: 6 delegátů

Řídící konstatoval, že usnesení bylo schváleno potřebnou většinou a plynule přistoupil k
dalšímu bodu jednání, kterým bylo:
X.

NÁVRHY ZMĚN PŘEDPISŮ

Řídící konstatoval, že veškeré podklady pro tento bod jednání byly rozeslány klubům spolu
s ostatními podklady, a proto se tázal, jestli má někdo doplňující dotazy, či protinávrh.
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Jako první se o slovo přihlásil P. Myšák, a sice s informací, že návrh týkající se změny
evidence členství osob do 15 let je stažen a to z toho důvodu, že v mezičase došlo k nápravě
situace, kdy kluby již většinu takovýchto hráčů neevidují jako členy bez licence, nýbrž členy
s licencí hráče.
Jako další se s dotazem přihlásil Č. Motejzík, a sice s prosbou o zdůvodnění návrhu změny
článku V. stanov, který nově zavádí možnost změny členství spolku s plnohodnotným
členstvím na členství přidružené.
P. Myšák tento návrh zdůvodnil faktem, že historicky jsou členy ČSRU kluby, které nejsou
aktivní, nemají
Jelikož k tomuto bodu nebyly další připomínky, řídící požádal Ivanu Skočdopolovou o ověření
usnášeníschopnosti valné hromady.
Ivana Skočdopolová sdělila, že přítomno bylo 79 delegátů a valná hromada byla tedy
usnášeníschopná.
Řídící dal tedy hlasovat, požádal volební komisi o sečtení hlasů a hlasující, aby drželi lístky
zvednuté po celou dobu nezbytnou pro sečtení hlasů.
Usnesení č. 7:
Článek 5 Přestupního řádu ragby se nahrazuje tímto zněním:
„Žádost o přestup může hráč podávat v období od 1. ledna do 15. března a od 1. července
do 15. srpna běžného roku („přestupní období“). Žádost podaná mimo přestupní období
se neprojednává. Výjimky z tohoto pravidla představují: a) registrace hráče u druhé unie
v souladu s pravidly World Rugby, b) přestup hráče do nebo ze zahraničí, c) odůvodněné
případy (např. stěhování do jiného kraje, návrat ke sportu po delším čase), kdy
projednání přestupu mimo přestupní období může povolit výkonný výbor.“
Článek 22 odst. 2 Přestupního řádu ragby se nahrazuje tímto zněním:
„Hráč přestupující z klubu přidruženého k zahraniční unii do klubu přidruženého k
ČSRU smí být zaregistrován i mimo přestupní období, pokud od jeho přestupu do klubu
přidruženého k zahraniční unii uplynulo více než půl roku, jinak jen v přestupním
období.“
Filip Vacek sdělil, že:




Pro hlasovalo: 75 delegátů
Proti hlasovalo: 0 delegátů
Zdrželo se: 0 delegáti

Řídící konstatoval, že usnesení bylo schváleno potřebnou většinou a plynule přešel
k dalšímu návrhu usnesení:
Usnesení č. 8:
V článku 37 Přestupního řádu ragby se na závěr prvního odstavce doplňuje věta tohoto
znění:
„V odůvodněných případech (např. stěhování do jiného kraje, návrat ke sportu po delším
čase) může výkonný výbor povolit projednání hostování mimo přestupní období.“
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Filip Vacek sdělil, že:




Pro hlasovalo: 75 delegátů
Proti hlasovalo: 0 delegátů
Zdrželo se: 0 delegáti

Řídící konstatoval, že i toto usnesení bylo schváleno potřebnou většinou a plynule přešel
k dalšímu návrhu usnesení:
Usnesení č. 9:
Článek 2 Přestupního řádu ragby nově zní:
„1. Přestup jiného člena ČSRU než člena s platnou licencí hráče je možný bez jakýchkoliv
omezení kdykoliv a bez poplatku na žádost dotčeného člena.
2. Jako přestup hráče se posuzují i tyto situace:
a) přestup člena, který se uskutečňuje v průběhu jednoho roku od okamžiku, kdy
licence hráče tohoto člena pozbyla platnosti,
b) situace, kdy fyzická osoba přestala být členem ČSRU nebo členského spolku ČSRU
a v průběhu jednoho roku od okamžiku, kdy přestala být členem, znovu žádá o
vystavení licence hráče.“
Filip Vacek sdělil, že:




Pro hlasovalo: 75 delegátů
Proti hlasovalo: 0 delegátů
Zdrželo se: 0 delegáti

Řídící konstatoval, že i toto usnesení bylo schváleno potřebnou většinou a plynule přešel
k dalšímu návrhu usnesení:
Usnesení č. 10:
A) Článek IV. odst. 3 stanov se mění tak, že zní:
„3. Členové fyzické osoby mohou získat členství jako členové s licencí, a to:
a. členové s licencí hráče,
b. další členové s licencí trenéra,
c. členové s licencí rozhodčího.
Členové fyzické osoby mohou získat členství jako členové bez licence, kterými jsou
přispívající členové a čestní členové.“
B) Matriční řád ČSRU se mění tak, že z celého textu se na všech místech vypouští slovo
„funkcionář“.
C) Článek 7 odst. 1 Matričního řádu ČSRU se mění tak, že zní:
1.
Hráči registrovaní ČSRU se dělí na:
a)
hráče, kteří startují za svůj klub bez smluv o materiálním prospěchu - nesmluvní
hráči,
b)
hráče, kteří startují za svůj klub nebo ČSRU (reprezentant ČR) v soutěžích ragby
v kategorii dospělých se smlouvou o materiálním prospěchu – smluvní hráči,
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Filip Vacek sdělil, že:




Pro hlasovalo: 75 delegátů
Proti hlasovalo: 0 delegátů
Zdrželo se: 0 delegáti

Řídící konstatoval, že i toto usnesení bylo schváleno potřebnou většinou a plynule přešel
k dalšímu návrhu usnesení:
Usnesení č. 11:
S účinností od 1.1.2022 se článek XII. odst. 2 stanov mění tak, že zní:
„2. Každý sdružený spolek s plnohodnotným členstvím je oprávněn vyslat na jednání
valné hromady jednoho delegáta s hlasem rozhodujícím na 50 členů s platnou licencí
hráče, trenéra nebo rozhodčího, které má v evidenci u ČSRU dle matričních záznamů ke
konci kalendářního roku předcházejícího konání valné hromady. Přidružené spolky mají
právo vyslat na valnou hromadu jednoho delegáta bez hlasovacího práva. Členové, kteří
nejsou členy žádného sdruženého spolku, mají právo účastnit se valné hromady bez
hlasovacího práva.“
Filip Vacek sdělil, že:




Pro hlasovalo: 67 delegátů
Proti hlasovalo: 8 delegátů
Zdrželo se: 0 delegáti

Řídící konstatoval, že i toto usnesení bylo schváleno potřebnou většinou a plynule přešel
k dalšímu návrhu usnesení:
Usnesení č. 12:
Čl. XII. odst. 4 stanov se mění tak, že zní:
„4. VV ČSRU je povinen zveřejnit termín, místo konání a navržený program valné
hromady nejpozději 30 dnů před jejím konáním. Pozvánka musí být doručena sdruženým
spolkům (písemně nebo elektronickou poštou) a zároveň se zveřejňuje prostřednictvím
internetu na stránkách ČSRU. Každý sdružený spolek je oprávněn požádat o doplnění
programu valné hromady. Změna programu valné hromady později než 15 dnů před
jejím konáním je možná se souhlasem všech sdružených spolků s plnohodnotným
členstvím.“
Filip Vacek sdělil, že:




Pro hlasovalo: 74 delegátů
Proti hlasovalo: 0 delegátů
Zdrželo se: 0 delegáti

Řídící konstatoval, že i toto usnesení bylo schváleno potřebnou většinou a plynule přešel
k dalšímu návrhu usnesení:
Usnesení č. 13:
Článek V. odst. 8 se mění tak, že zní:
„8. Valná hromada může na návrh výkonného výboru a se souhlasem dozorčí rady
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rozhodnout o změně plnohodnotného členství sdruženého spolku na přidružené členství,
pokud daný spolek měl po celou dobu předcházejících tří kalendářních let méně než 50
členů s platnou licencí hráče, trenéra nebo rozhodčího. Takový spolek může opět získat
plnohodnotné členství nejdříve po dvou letech od rozhodnutí valné hromady o změně
plnohodnotného členství na přidružené členství postupem podle článku V. odst. 5 stanov
při splnění podmínek tam uvedených.“
Filip Vacek sdělil, že:




Pro hlasovalo: 67 delegátů
Proti hlasovalo: 3 delegáti
Zdrželo se: 4 delegáti

Řídící konstatoval, že i toto usnesení bylo schváleno potřebnou většinou a plynule přešel
k dalšímu návrhu usnesení:
Usnesení č. 14:
Článek I. odst. 7 stanov se mění tak, že zní:
„7. ČSRU je právnickou osobou, jejímž posláním je naplňováním stanovených cílů
přispívat k dosahování veřejného blaha v oblasti tělovýchovy a sportu.“
Filip Vacek sdělil, že:




Pro hlasovalo: 74 delegátů
Proti hlasovalo: 0 delegátů
Zdrželo se: 0 delegáti

Řídící konstatoval, že i toto usnesení bylo schváleno potřebnou většinou a plynule přešel
k dalšímu návrhu usnesení:
Usnesení č. 15:
Článek X. odst. 1 se v poslední větě mění datum 31.1. na 31.3. tak, že tato věta zní:
„Pokud valná hromada nerozhodne jinak, jsou členské příspěvky splatné vždy do 31.3.
příslušného roku.“
Filip Vacek sdělil, že:




Pro hlasovalo: 74 delegátů
Proti hlasovalo: 0 delegátů
Zdrželo se: 0 delegáti

Řídící konstatoval, že i toto usnesení bylo schváleno potřebnou většinou a plynule přešel
k dalšímu návrhu usnesení:
Usnesení č. 16:
A) V článku 38 Soutěžního řádu ragby se mění znění odst. 1, doplňuje se nový odst. 2 a
dosavadní odst. 2 se označuje jako odst. 3 tak, že odst. 1 a 2 nově zní:
1.
Hráči musejí mít v evidenci členů ČSRU záznam o lékařské prohlídce.
2.
Požadavky na lékařské prohlídky
a)
Noví členové, kteří žádají o licenci hráče v kategorii U14 nebo vyšší, nebo hráči,
Česká ragbyová unie, z.s. IČ: 00540706, DIČ: CZ00540706, Praha - Břevnov, U Vojtěšky 11, PSČ 162 00

11

kteří do této kategorie přecházejí z nižší kategorie, jsou povinni absolvovat vstupní
lékařskou prohlídku ve smyslu § 4 odst. 3 písm. a) a b) vyhlášky Ministerstvo
zdravotnictví ČR č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu
(dále jen „vyhláška“); dále jsou povinni dokládat absolvování pravidelné lékařské
prohlídky dle § 5 vyhlášky vždy před uplynutím dvanácti měsíců od předchozí
pravidelné lékařské prohlídky.
b)
Noví členové, kteří žádají o licenci hráče v kategorii přípravek (U6 až U10) nebo
v kategorii mladší žáci (U12) jsou povinni doložit potvrzení o absolvování jednorázové
lékařské prohlídky v rozsahu jednorázové lékařské prohlídky dle § 7 vyhlášky; dále jsou
povinni dokládat absolvování jednorázové lékařské prohlídky dle § 7 vyhlášky vždy
před uplynutím 24 měsíců od předchozí pravidelné lékařské prohlídky.
B) Článek 21. odst. 4 Matričního řádu ČSRU se mění tak, že zní:
„Při podání žádosti o licenci hráče je člen povinen doložit lékařskou prohlídku dle
Soutěžního řádu ragby a platných právních předpisů. Při podání žádosti o licenci trenéra
nebo rozhodčího je člen povinen doložit splnění případných dalších podmínek
stanovených pro získání licence příslušnými vnitřními předpisy ČSRU.“
Filip Vacek sdělil, že:




Pro hlasovalo: 75 delegátů
Proti hlasovalo: 0 delegátů
Zdrželo se: 0 delegáti

Řídící konstatoval, že i toto usnesení bylo schváleno potřebnou většinou a plynule přešel
k dalšímu bodu jednání, kterým byla:
XI.

VOLBA ČLENŮ DOZORČÍ RADY

Řídící konstatoval, že v termínu vyhlášeném pro podání přihlášek do tohoto orgánu byly
sekretariátu doručeny čtyři přihlášky a sice přihláška Josefa Iže, Vladimíra Miřáckého, Lindy
Vrátníčkové a Nevilla Perryho. Dále řídící podotknul, že je potřeba obsadit 4 místa v dozorčí
radě.
Řídící navrhnul, aby o doplnění členů bylo hlasováno aklamací, tedy zdvižením hlasovacího
lístku. Jelikož nikdo něbyl proti, požádal řídící Ivanu Skočdopolovou o ověření
usnášeníschopnosti valné hromady.
Ivana Skočdopolová sdělila, že přítomno bylo 72 delegátů.
Řídící přistoupil k hlasování a požádal volební komisi o sečtení hlasů a hlasující, aby
drželi
lístky
zvednuté
po
celou
dobu
nezbytnou
pro
sečtení
hlasů.
Usnesení č. 17:
Členem dozorčí rady je zvolen Josef Iž.
Filip Vacek sdělil, že:



Pro hlasovalo: 71 delegátů
Proti hlasovalo: 0 delegátů
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Zdrželo se: 1 delegát

Řídící konstatoval, že i toto usnesení bylo schváleno potřebnou většinou a plynule přešel
k dalšímu návrhu usnesení:
Usnesení č. 18:
Členem dozorčí rady je zvolen Vladimír Mířácký.
Filip Vacek sdělil, že:




Pro hlasovalo: 72 delegátů
Proti hlasovalo: 0 delegátů
Zdrželo se: 0 delegátů

Řídící konstatoval, že i toto usnesení bylo schváleno potřebnou většinou a plynule přešel
k dalšímu návrhu usnesení:
Usnesení č. 19:
Členem dozorčí rady je zvolena Linda Vrátníčková.
Filip Vacek sdělil, že:




Pro hlasovalo: 68 delegátů
Proti hlasovalo: 0 delegátů
Zdrželo se: 4 delegátů

Řídící konstatoval, že i toto usnesení bylo schváleno potřebnou většinou a plynule přešel
k dalšímu návrhu usnesení:
Usnesení č. 20:
Členem dozorčí rady je zvolen Neville Parry.
Filip Vacek sdělil, že:




Pro hlasovalo: 72 delegátů
Proti hlasovalo: 0 delegátů
Zdrželo se: 0 delegátů

Řídící konstatoval, že i toto usnesení bylo schváleno potřebnou většinou a plynule přešel
k dalšímu bodu jednání, kterým bylo:
XII.

NÁVRHY NA VYLOUČENÍ KLUBŮ

O slovo se přihlásil P. Myšák a to vysvětlením tohoto návrhu a stažená návrhu na
vyloučení RC Poděbrady, který v mezičase potvrdil zájem o pokračování členství v ČSRU.
Jelikož k uvedenému již nebyly vzneseny žádné dotazy, ani připomínky, přistoupil řídící
k dalšímu návrhu usnesení:
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Usnesení č. 21:
„Valná hromada schvaluje vyloučení klubu Ragby klub Pardubice, IČO 01583446.“
Filip Vacek sdělil, že:
 Pro hlasovalo: 68 delegátů
 Proti hlasovalo: 1 delegátů
 Zdrželo se: 3 delegátů
Řídící konstatoval, že i toto usnesení bylo schváleno potřebnou většinou a plynule přešel
k dalšímu návrhu usnesení:
Usnesení č. 22:
„Valná hromada schvaluje vyloučení Sportovního klubu Rugby Karlovy Vary, IČO
22757953 stejně jako odrušení dluhu ve výši 13 800,-Kč.“
Filip Vacek sdělil, že:
 Pro hlasovalo: 70 delegátů
 Proti hlasovalo: 0 delegátů
 Zdrželo se: 2 delegátů
Řídící konstatoval, že i toto usnesení bylo schváleno potřebnou většinou a plynule přešel
k dalšímu bodu jednání:
XIII. URČENÍ AUDITORA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
O slovo se přihlásil P. Myšák a to se zdůvodněním zařazení tohoto bodu do programu jednání.
Jelikož k uvedenému nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky, dal řídící hlasovat o:
Usnesení 23:
„Valná hromada určuje provedením auditu účetní závěrky České rugbyové unie, z.s. k
31.12.2020 a k 31.12.2021 auditorskou společnost ContAudit s.r.o., č. oprávnění KAČR
309, se sídlem Karlovarská 485/22, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČ0 25225456.“
Filip Vacek sdělil, že:
 Pro hlasovalo: 72 delegátů
 Proti hlasovalo: 0 delegátů
 Zdrželo se: 0 delegátů
Řídící konstatoval, že usnesení bylo schváleno potřebnou většinou a přecházím k
předposlednímu bodu jednání, který byla:
XIV. DISKUZE
Řídící uvedl, že před začátkem jednání se s příspěvkem do diskuse přihlásil A.Brabec
s tématem vize soutěží 2021-2025 a předal mu slovo.
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A. Brabec prezentoval informace o rostoucí základně dětí a mládeže, o projektu
zaměřeném na talentovanou mládež, představil analýzou soutěží do 2019 a představil varianty
soutěží do budoucna.
S poznámkou k přednesenému se přihlásil J. Stránský (RC Slavia Praha) a vyzval ke
společné diskuzi sportovního úseku ČSRU se zástupci klubů nad formáty domácích soutěží.
P. Šikula (RC Olomouc) se k této výzvě přidal a to s požadavkem na přizvání všech klubů
k takovéto diskuzi a nikoliv pouze klubů, které se účastní nejvyšších domácích soutěží.
A. Brabec přítomné ujistil, že bude svolána jedna konference na toto téma v Čechách a
jedna na Moravě. Na obě tyto setkání budou přizváni zástupci všech klubů.
S další připomínkou se přihlásil J. Macháček (RAOP) a sice ohledně soutěží určených pro
početně slabší kluby. Zdůraznil, že pro výkonnostně slabší hráče je velkým demotivačním
faktore, pokud si dostatečně nezahrají.
A. Brabec na toto reagoval, že právě proto existuje více výkonnostních úrovní soutěží pro
jednotlivé kategorie a P. Syrový jej doplnil, že ideální formou pro takovéto kluby je x-ragby.
J Stránský (RC Slavia Praha) se dotázal na časový harmonogram týkající se zveřejnění
formátu soutěží.
A. Brabec odpověděl, že informace budou zveřejněny nejpozději do konce října.
Jelikož už k tomuto tématu nebyly další dotazy předal řídící slovo Haně Schlangerové,
která se do diskuze přihlásila s bodem koncepce ženského kolektivního sportu – Los Angeles
2028.
Hana Schlangerová přítomné informovala o záměru Národní Sportovní Agentury vypsat
na příští rok dotační program určený na podporu účasti ženského kolektivního sportu na
Olympijských hrát v Los Angeles 2028. V dotačním programu se bude rozdělovat 150 mil.
Kč ročně a to mezi šest kolektivních sportů (ragby, pozemní hokej, basketbal, volejbal,
házená a vodní pólo). ČSRU v současnosti připravuje projekt, který v průběhu října odevzdá
NSA.
Nikdo z přítomných k tomuto bodu diskuze nevznesl další dotazy.
Posledním příspěvkem v diskuzi pak byla prezentace společnosti Apogeo, která klubům
nabídla své služby a to v oblasti účetních, daňových a mzdových služeb.
Řídící poděkoval zástupcům společnosti Apogeo za prezentaci a jelikož se nikdo další do
diskuze nepřihlásil, přistoupil řídící k poslednímu bodu jednání, kterým byl:
XV.

ZÁVĚR

Na závěr jednání řídící konstatoval, že program valné hromady byl vyčerpán, poděkoval všem
přítomným za její důstojný a řádný průběh, a tímto valnou hromadu ukončil.
Za správnost členové pracovního předsednictva:
Řídící valné hromady:

Matěj Rázga

________________

Člen pracovního předsednictva:

Pavel Myšák

________________

Člen pracovního předsednictva:

Ondřej Surga

________________
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