Zápis z Valné hromady České rugbyové unie (dále jen „ČSRU“) konané dne
11. června 2014 v Praze
ÚVOD – slovo Pavel Myšák
Pavel Myšák (dále jen „PM“) jménem prezidenta ČSRU přivítal účastníky Valné
hromady (dále jen „VH“), nejvyššího orgánu občanského sdružení a konstatoval, že
do zvolení pracovního předsednictva a řídícího VH, byl výkonným výborem pověřen
řízením VH.
Na úvod jednání VH zároveň PM přivítal pana Bruna Kudrnu (bývalého prezidenta
ČSRU), Tomasze Putru (trenéra národního týmu a hlavního školitele ČSRU), Martina
Kafku (zástupce Trenérské akademie o.s.), Roberta Vovse (kapitána národního
týmu a tlumočníka do/z Francouzštiny), a Tomáše Kohouta (za Komisi mládeže).
Prezenci účastníků VH provedla a platnost jejich mandátů ověřila Ivana
Skočdopolová (dále jen „IS“) na základě pověření Výkonným výborem do doby
zvolení mandátové komise.
SVOLÁNÍ A JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY – slovo Pavel Myšák
PM konstatoval, že tato VH byla svolána pozvánkou ze dne 7. května 2014
rozeslanou klubům dne 9. května, tedy 33 dnů před konáním Valné hromady, což je
plně v souladu s čl. IX. odst. 4 stanov.
Další materiály pro valnou hromadu byly klubům rozeslány dne 27. května 2014,
tedy více než 15 dnů před konáním Valné hromady, rovněž v souladu s čl. 2. písm.
d) Jednacího a volebního Řádu VH.
PM požádal IS o předložení listiny přítomných a oznámil, že mimořádné Valné
hromadě je přítomno nebo řádně zastoupeno celkem 56 delegátů s hlasem
rozhodujícím, tedy více než dvě třetiny z celkového počtu 72 delegátů s hlasem
rozhodujícím.
Valná hromada tudíž byla schopná usnášení.
Přítomny však nebyly všechny kluby s právem hlasovat. ( K jednání se nedostavily
kluby RC Přelouč, RC Havlíčkův Brod, RC Pardubice, RC Plzeň, ARC Iuridica, RC
Rakovník a RC České Budějovice).
Jednání probíhalo podle platného "Jednacího a volebního řádu Valné hromady
ČSRU“.
Ke všem rozhodnutím, která jsou navržena na program Valné hromady, je potřeba
nadpoloviční většina hlasů přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím.
Změna programu Valné hromady později než 15 dnů před jejím konáním je podle
čl. IX. odst. 4., poslední věta možná jen se souhlasem všech sdružených spolků.
Hlasování na Valné hromadě bylo prováděno aklamací, tedy veřejně zdvižením
hlasovacího lístku.
1

PM přítomné požádal, aby v případě opuštění jednací místnosti odchod i příchod
oznámili 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.
PM se přítomných dotázal, zdali má někdo z přítomných nějaký dotaz nebo
doplňující návrh. Jelikož tomu tak nebylo, bylo přistoupeno k vlastnímu programu
mimořádné Valné hromady.
Úvodními body programu byly:
- Schválení programu
- Volby orgánů mimořádné Valné hromady
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SCHVÁLENÍ PROGRAMU MIMOŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY
Ještě před schválením programu VH PM konstatoval, že program Valné hromady byl
uveden v pozvánce rozeslané klubům dne 9. května 2014 a doplněn VV o body:
„Projekt domácích soutěží (vyhodnocení, návrh na zrušení)“ a „Směrnice o systému
kvalifikace ragbyových trenérů“ (návrh na zrušení) a to na základě žádosti VV.
Ve všech těchto případech se jednalo o body, které byly do programu zařazeny v
souladu čl. IX. odst. 4 stanov.
V tomto bodu jednání se o slovo přihlásil J.Štáhl s návrhem na změnu programu.
PM tento návrh zamítl a to s poukazem na Stanovy.
PM vyzval delegáty klubů k hlasování o schválení programu VH (pozvánka
s programem tvoří přílohu č.1 tohoto zápisu) a požádal IS o ověření
usnášeníschopnosti Valné hromady.
IS konstatovala, že VH je usnášení schopná a proto dal PM hlasovat o následujícím
usnesení:
Usnesení č. 1 o schválení programu Valné hromady:
„Valná hromada schvaluje program Valné hromady ve znění rozeslaném
klubům 27. května 2014:
· Schválení programu
· Volby orgánů Valné hromady
· Úvodní slovo
· Zpráva o hospodaření za rok 2013
· Schválení rozpočtu ČSRU na rok 2014
· Zpráva Dozorčí rady
· Zpráva legislativní komise
· Nový občanský zákoník
· Lékařské prohlídky
· Zpráva sportovního úseku
· Projekt domácích soutěží
· Vyhodnocení
· Návrh na zrušení
· Směrnice o systému kvalifikace ragbyových trenérů- návrh na
zrušení
· Změna směrnice ČSRU o systému kvalifikace ragbyových trenérů
· Diskuze
- Závěr jednání“
PM dal hlasovat a požádal IS o sečtení hlasů a hlasující, aby drželi lístky zvednuté
po celou dobu nezbytnou pro sečtení hlasů.
IS sdělila, že:



Pro hlasovalo 49 delegátů
Proti hlasovalo 7 delegátů
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 Zdrželo se 0 delegátů
Na základě sdělení IS PM konstatoval, že usnesení č. 1 bylo schváleno potřebnou
většinou a poděkoval všem hlasujícím.
VOLBA KOMISÍ VALNÉ HROMADY
Následně PM přistoupil k volbě pracovního předsednictva a pracovních komisí Valné
hromady a konstatoval, že prezident navrhnul, aby do komisí VH, byli zvoleni
následující kandidáti, které zároveň požádal, aby se po přečtení jejich jména Valné
hromadě představili povstáním.
Pracovní předsednictvo Valné hromady
řídící Valné hromady
Pavel Myšák
člen pracovního předsednictva
Ondřej Surga
člen pracovního předsednictva
Luděk Bredler
Mandátová komise

Ivana Skočdopolová
Josef Iž
Vladimír Miřácký

Návrhová komise

Daniel Beneš
Tomáš Kohout
Miloš Vodrážka

Volební komise

Barbora Bendová
Eva Zdeňková

PM se dotázal, zda má někdo nějaký dotaz nebo návrh na doplnění některého
orgánu Valné hromady, nebylo tomu tak. Následně konstatoval, že o členech
orgánů Valné hromady bude hlasováno najednou a požádal IS o ověření
usnášeníschopnosti.
IS konstatovala, že VH je usnášení schopná a proto dal PM hlasovat o následujícím
usnesení:
Usnesení č.2 o volbě orgánů Valné hromady:
Valná hromada volí členy pracovního předsednictva a pracovních komisí
Valné hromady následovně:
Pracovní předsednictvo Valné hromady
řídící Valné hromady
Pavel Myšák
člen pracovního předsednictva
Ondřej Surga
člen pracovního předsednictva
Luděk Bredler
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Mandátová komise

Ivana Skočdopolová
Josef Iž
Vladimír Miřácký

Návrhová komise

Daniel Beneš
Tomáš Kohout
Miloš Vodrážka

Volební komise

Barbora Bendová
Eva Zdeňková

PM požádal IS o sečtení hlasů a hlasující, aby drželi lístky zvednuté po celou dobu
nezbytnou pro sečtení hlasů.
IS sdělila, že:




Pro hlasovalo 56 delegátů
Proti hlasovalo 0 delegátů
Zdrželo se 0 delegátů
Na základě sdělení IS PM uvedl, že usnesení č. 2 bylo schváleno potřebnou
většinou.
PM poděkoval za provedenou volbu a konstatoval, že členové orgánů Valné
hromady byli řádně zvoleni nadpoloviční většinou.
Dalším bodem jednání bylo o úvodní slovo prezidenta České rugbyové unie Davida
Frydrycha.
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Úvodní slovo prezidenta
Prezident Unie, David Frydrych krátce zhodnotil aktuální situaci a předal slovo zpět
PM.
PM poděkoval prezidentovi ČSRU za přednesený projev a přítomných se zeptal,
zdali má někdo připomínku, či dotaz k tomuto bodu programu. Jelikož tomu tak
nebylo, přešel PM k dalšímu bodu jednání.
Zpráva o hospodaření za rok 2013
PM přednesl zprávu o hospodaření za rok 2013 (která je přílohou č.2 tohoto zápisu)
a zprávu auditora (příloha č.3), a přítomných se dotázal, zdali má někdo dotaz, či
připomínku k přednesenému.
Jelikož tomu tak nebylo, požádal PM předsedu Dozorčí rady o přednesení zprávy.
Zpráva dozorčí rady
V tomto bodě jednání předal PM slovo předsedovi Dozorčí rady, panu Josefu Ižovi,
který přednesl zprávu Dozorčí rady, která je přílohou č.4 tohoto zápisu.
PM se přítomných dotázal, zdali má někdo nějakou připomínku, nebo dotaz
k uvedenému a jelikož tomu tak nebylo, přistoupil PM k hlasování o tomto bodu
programu.
PM požádal IS o ověření usnášeníschopnosti. IS konstatovala, že VH je usnášení
schopná a proto dal PM hlasovat o následujícím usnesení:
Usnesení č.3:
Valná hromada bere na vědomí Zprávu Dozorčí rady pro VH ČSRU konanou
dne 11. června. 2014 v Praze.
PM požádal volební komisi o sečtení hlasů a hlasující, aby drželi lístky zvednuté po
celou dobu nezbytnou pro sečtení hlasů.
Volební komise sdělila, že:
Pro hlasovalo 56 delegátů
Proti hlasovalo 0 delegátů
Zdrželo se 1 delegátů
PM konstatoval, že usnesení bylo schváleno potřebnou většinou a přešel k dalšímu
bodu jednání.
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Schválení výsledků hospodaření za rok 2013
a
Schválení rozpočtu na rok 2014
PM předal slovo viceprezidentovi Unie panu Jiřímu Vinterovi, který přednesl
informaci o rozpočtu Unie na rok 2014 a dále také o možnosti prezentace klubů
v televizním pořadu České ragby.
K tomuto bodu jednání zazněly následující dotazy:
-

Dotaz: J. Stránský se dotázal, zdali a jak komunikuje ČSRU z Českým
olympijským výborem.
PM odpověděl, že se s ČOV samozřejmě komunikuje a to v maximálním
možném rozsahu.

-

Dotaz: Filip Vacek se dotázal, zdali a jak bude ČSRU financovat vzdělávání
v příštích letech.
PM vysvětlil, že finanční plánování je v podmínkách českého sportu velice
složité, jelikož se výše dotací dozvídáme vždy v průběhu roku, což v podstatě
jakékoliv dlouhodobější plánování znemožňuje.

-

Dotaz: Roman Rygl se dotázal, jestli a jak ČSRU pracuje se sponzory.
DF informoval, že v jednání s generálním partnerem KB a.s. již proběhla a
žena dalších potenciálních příležitostech se pracuje.

-

O.Surga se dotázal za na položku „MOV“ v sekci příjmů- „Granty/dotace“
PM vysvětlil, že tento příjem je v poslední fázi schvalování. Dotace
Mezinárodního Olympijského Výboru z programu Olympijské solidarity bude
určena na vzdělávání trenérů v následujícím roce.

Jelikož se další dotazy již neobjevily, přistoupil PM ke hlasování o usnesení č.4
v tomto znění:
Usnesení č.4:
Valná hromada schvaluje Výsledky hospodaření za rok 2013 a bere na
vědomí vykazovanou účetní ztrátu za rok 2013 ve výši 511 528 Kč (po
zdanění).
a
Usnesení č. 5
Valná hromada schvaluje předložený rozpočet na rok 2014.
Jelikož k přednesenému už nebyly žádné další dotazy, a na výzvu o předložení
pozměňovacích návrhů se nikdo nepřihlásil, přistoupil PM k hlasování a požádal
mandátovou komisi o ověření usnášení schopnosti.
Mandátová komise potvrdila usnášení schopnost VH a proto dal PM hlasovat nejprve
o usnesení č.4 v tomto znění:
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Valná hromada schvaluje Výsledky hospodaření za rok 2013 a bere na
vědomí vykazovanou účetní ztrátu za rok 2013 ve výši 511 528 Kč (po
zdanění).
PM požádal volební komisi o sečtení hlasů a hlasující, aby drželi lístky dostatečně
dlouho zvednutí.
Volební komise sdělila, že:
Pro hlasovalo 57 delegátů
Proti hlasovalo 0 delegátů
Zdrželo se 0 delegátů
PM konstatoval, že usnesení bylo schváleno potřebnou většinou a ihned přešel k
dalšímu bodu jednání, kterým bylo hlasování o usnesení č.5 v tomto znění:
Valná hromada schvaluje předložený rozpočet na rok 2014.
PM požádal volební komisi o sečtení hlasů a hlasující, aby drželi lístky dostatečně
dlouho zvednutí.
Volební komise sdělila, že:
Pro hlasovalo 57 delegátů
Proti hlasovalo 0 delegátů
Zdrželo se 0 delegátů
PM konstatoval, že usnesení bylo schváleno potřebnou většinou a přešel k dalšímu
bodu jednání, kterým byla
Zpráva legislativní komise
PM předal slovo předsedovi Legislativní komise- Ondřeji Surgovi.
Ondřej Surga informoval o vydání stanoviska legislativní komise k problematice
zdravotních prohlídek. Úkolem pro další období je uvedení Stanov do souladu
s Občanským zákoníkem. Záměrem je předložit návrh změn Stanov na příští Valné
hromadě.
V tomuto tématu byly vzneseny dotazy
prohlídek, které zodpověděl Ondřej Surga.

ohledně

problematiky

zdravotních

Jelikož k přednesenému už nebyly další dotazy, přistoupil PM k bodu jednání
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Zpráva sportovního úseku
PM předla slovo sportovnímu řediteli ČSRU panu Antonínu Brabcovi
Cílem sportovního úseku ČSRU je dávat více prostoru reprezentačnímu a
klubovému sedmičkovému ragby všech kategorií v návaznosti na patnáctkové
ragby. Prezentace sportovního úseku je přílohou č.5 tohoto zápisu.
Jan Stránský se přihlásil
sedmičkové ragby.

s dotazem,

připomínkou

ohledně

specializace

na

Vytvoření specializované skupiny hráčů sedmičkového ragby unie neuvažuje.
Většina zemí upouští od systému úzké specializace (Španělsko, Portugalsko)
Jelikož veškeré přednesené dotazy byly zodpovězeny, přistoupil PM k hlasování o
usnesení č. 6 a usnesení č.7 v tomto znění:
Návrh na usnesení č.6:
Valná hromada bere na vědomí informaci o vyhodnocení dodržování
podmínek stanovených projektem domácích soutěží.
a
Návrh usnesení č.7:
Valná hromada ruší působnost dokumentu Projektu domácích soutěží , ve
znění z VH ze dne 19.5.2012.
O vysvětlení navržení těchto bodů na program jednání požádal PM prezidenta Unie
a předsedu Sportovně-technické komise Davida Frydrycha.
David Frydrych poukázal na nereálnost splnění podmínek vyplývajících z tohoto
projektu a dále na špatné nastavení principů sankcí za nesplnění jednotlivých
náležitostí. Projekt by dle jeho představ měl být postaven na dlouhodobém a
udržitelném rozvoji mládeže a to postupně od dětských kategorií výše. Klubům,
které mají vlastní strategii rozvoje jsme doposud nijak nepomohli a klubům, které
potřebovaly se strategií pomoci jsme pohrozili sankcemi. Do budoucna by si
prezident představoval spíše systém pozitivního odměňování, spíše než systém
sankcí.
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PM poděkoval za přednesené informace a požádal přítomné o dotazy a připomínky
k tomuto bodu jednání.
V tomto bodě jednání se svými připomínkami vystoupil Ondřej Surga, Filip Vacek a
Petr Ryvola.
Po zodpovězení všech dorazů přistoupil PM k samotnému hlasování. PM požádal
mandátovou komisi o ověření usnášení schopnosti VH.
Mandátová komise, potvrdila usnášeníschopnost VH a tak dal PM hlasovat nejprve o
usnesení č.6 v tomto znění:
Valná hromada bere na vědomí informaci o vyhodnocení dodržování
podmínek stanovených projektem domácích soutěží.
PM požádal volební komisi o sečtení hlasů a hlasující, aby drželi lístky dostatečně
dlouho zvednutí.
Volební komise sdělila, že:
Pro hlasovalo 47 delegátů
Proti hlasovalo 9 delegátů
Zdrželo se 1 delegátů
PM konstatoval, že usnesení bylo schváleno potřebnou většinou a přešel k dalšímu
bodu jednání, kterým bylo schválení usnesení č.7 v tomto znění:
Valná hromada ruší působnost dokumentu Projektu domácích soutěží , ve
znění z VH ze dne 19.5.2012.
PM požádal volební komisi o sečtení hlasů a hlasující, aby drželi lístky dostatečně
dlouho zvednutí.
Volební komise sdělila, že:
Pro hlasovalo 32 delegátů
Proti hlasovalo 15 delegátů
Zdrželo se 10 delegátů
PM konstatoval, že usnesení bylo schváleno potřebnou většinou a přešel k dalšímu
bodu jednání, kterým byla směrnice o systému kvalifikace ragbyových trenérůnávrh na její zrušení.
Návrh usnesení k tomuto bodu jednání byl následující:
Valná hromada ruší Směrnici ČSRU o systému kvalifikace ragbyových
trenérů , ze dne 3.4.2011 ve znění pozdějších předpisů a návazných
ustanoveních v ostatních směrnicích, řádech a interních dokumentech
ČSRU na tuto legislativní normu.
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PM předal slovo Davidu Frydrychovi, který důvod zařazení tohoto bodu zdůvodnil.
Prezident ČSRU vysvětlil nutnost zrušení současné směrnice a umožněním
vytvořením nového systému, který by byl přímo navázán na systém vzdělání IRB.
Na výzvu se ke slovu přihlásil Ondřej Surga s připomínkou, že pokud tuto směrnici
zrušíme, nebude existovat platná právní úprava této problematiky.
O slovo se přihlásil Luděk Bredler, který požádal o zařazení protinávrhu na změnu
usnesení č. 8. Za účelem jeho sestavení vyhlásil PM krátkou přestávku a svolal
návrhovou komisi spolu s předsednictvem VH ke krátké schůzi.
Mandátová komise pak pod dohledem Luďka Bredlera sestavila tento protinávrh:
VH pověřuje VV rozvázáním platné smlouvy mezi ČSRU a Trenérskou
akademií o.s. poté, co bude zajištěno náhradní řešení v podobném rozsahu.
PM se přítomných zeptal, jestli má někdo dotaž či připomínku k tomuto protinávrhu.
Na základě proběhlé diskuze VV přehodnotil původní znění návrhu usnesení č.8 o
směrnici kvalifikace ragbyových trenérů a upravil návrh tohoto usnesení do toto
podoby:
Valná hromada ukládá Výkonnému výboru ve spolupráci s odbornými
komisemi připravit změnu směrnice ČSRU o systému kvalifikace trenérů
ragby podle koncepce nastíněné Výkonným výborem na dnešní Valné
hromadě.
PM se zeptal Luďka Bredlera, zdali trvá na svém původním protinávrhu. Jelikož
Luděk Bredler na svém návrhu již netrval, požádal Pavel Myšák přítomné o dotazy
či připomínky k upravenému návrhu na usnesení č.8.
Jelikož se nikdo o slovo nepřihlásil, požádal PM mandátovou komisi o ověření
usnášení schopnosti VH.
Mandátová komise potvrdila usnášení schopnost VH a tak bylo přistoupeno
k hlasování o pozměněné usnesení č.8 v tomto znění:
Valná hromada ukládá Výkonnému výboru ve spolupráci s odbornými
komisemi připravit změnu směrnice ČSRU o systému kvalifikace trenérů
ragby podle koncepce nastíněné Výkonným výborem na dnešní Valné
hromadě.
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PM požádal volební komisi o sečtení hlasů a hlasující, aby drželi lístky dostatečně
dlouho zvednutí.
Volební komise sdělila, že:
Pro hlasovalo 50 delegátů
Proti hlasovalo 0 delegátů
Zdrželo se 5 delegátů
PM konstatoval, že usnesení bylo schváleno potřebnou většinou a přešel k dalšímu
bodu jednání, kterým byla změna směrnice o vzdělávání trenérů a předal slovo
předsedovi Legislativní komise Ondřeji Surgovi.
Ondřej Surga stručně seznámil přítomné s podstatou navrhovaných změn.
Jelikož z přítomných nikdo neměl dotaz ani připomínku k tomuto bodu jednání
přistoupil PM k samotnému hlasování a požádal Mandátovou komisi o ověření
usnášeníschopnosti VH.
Mandátová komise potvrdila usnášeníschopnost VH a proto dal PM hlasovat o
usnesení č.9 v tomto znění:
Valná hromada schvaluje návrh
rozeslanou klubům dne 27.5.2014.

změn

předpisu

o

vzdělání

trenérů

PM požádal volební komisi o sečtení hlasů a hlasující, aby drželi lístky dostatečně
dlouho zvednutí.
Volební komise sdělila, že:
Pro hlasovalo 54 delegátů
Proti hlasovalo 0 delegátů
Zdrželo se 1 delegátů
Na základě sdělení Volební komise, PM konstatoval, že usnesení č.9 bylo schváleno
potřebnou většinou.
Posledním bodem jednání pak byl bod různé. V tomto bodě dal PM prostor
delegátům k přednesení dalších bodů.
O slovo se přihlásil pan Zděněk Žák a všechny přítomné pozval na finálové utkání
KB Extraligy.
Jelikož se nikdo další již do diskuze nepřihlásil, poděkoval PM všem přítomným za
důstojný a řádný průběh jednání VH ukončil.
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Přílohy:
1. Pozvánka s programem jednání VH
2. Zpráva o hospodaření za rok 2013
3. Zpráva auditora za rok 2013
4. Zpráva dozorčí rady za rok 2013
5. Prezentace sportovního úseku

Zapsal: Pavel Myšák
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Návrh změn Směrnice ČSRU
o systému kvalifikace ragbyových trenérů
Materiál pro valnou hromadu ČSRU svolanou na 11. 6. 2014

Vypracoval 25. 5. 2014
Ondřej Surga
předseda legislativní komise
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PREAMBULE
1.

Dobrému trenéru v ragby nepostačí jen případné osobní hráčské zkušenosti. Má-li správně vést, vychovávat a radit,
musí se neustále učit. Vlastní praxí, pozorováním, přemýšlením a studiem. Teorie, to je zobecněná zkušenost a
vědomosti jiných.

2.

Trenér má mimořádnou zodpovědnost, nejen za výkony, ale především za zdraví svých svěřenců. Nebude-li se
vzdělávat, nebudou se úspěšně vyvíjet ani jeho hráči. Maséra či fyzioterapeuta bez příslušného vzdělání u družstev
neobjevíme. Při tom nevědomost trenéra může způsobit mnohem závažnější a nenapravitelné škody.

3.

„Směrnice Trenérský řád ČSRU o systému kvalifikace ragbyových trenérů (Trenérská akademie)" určuje stupně
trenérských licencí a způsoby jak je získat. Absolvování některého školení nemůže samo o sobě zaručit trenérovu
odbornou způsobilost. Je však formálním výrazem dosažení určitého stupně vědomostí ve spojení s předchozí,
současnou i budoucí tvořivou praxí.

4.

Základní povinností všech účastníků mistrovských utkání, tedy i trenérů, je znalost pravidel ragby, základních článků
soutěžních řádů a dalších předpisů, jakožto i rozpisu soutěže.

1.

Tato směrnice řád si klade za cíl stanovit základní kvalifikační podmínky pro získání trenérské licence, jakožto i vymezit
jednotlivá práva a povinnosti mezi ragbyovými kluby, trenéry a ČSRU.

1.

„Trenér“ je každý člen ČSRU, který splní základní kvalifikační předpoklady stanovené touto směrnicítímto řádem.

2.

„Trenérská licence“ (dále jen licence) je oprávnění vydané ČSRU, které opravňuje člena ČSRU k výkonu činnosti trenéra.
Licence trenéra jsou v závislosti na úroveň kvalifikaci typů: A, B, C. Trenérská licence není vázána na členství v
konkrétním klubu. Náležitosti pro získání kvalifikačního stupně trenérské licence jsou uvedeny v Příloze 1 této
směrnicetohoto řádu.

3.

„Školení“ nebo „Licenční seminář“ je kurz pořádaný ČSRU nebo jiným subjektem určeným ČSRU, za účelem prohloubení
trenérských dovedností a získání příslušné kvalifikace pro udělení licence. Požadavky na konkrétní „školení“ nebo
„licenční semináře“ jsou uvedeny v Příloze 2 této směrnicetohoto řádu.

I.

II.

Úvodní ustranovení

Definice základních pojmů

III. Registrace trenéra
Registrace trenéra se podává k ČSRU.
1.

Trenérské licence vydává ČSRU. Licence B a A vydává ČSRU po předložení osvědčení o absolvování obecná části
vzdělávání od akreditovaného školitele.

2.

Trenér není vázán na členství v klubu.

3.

Platnost trenérské licence jeNa základě platné trenérské licence lze vykonávat činnost trenéra ragby 2 roky, poté se
oprávnění ve vztahu k ČSRU automaticky pozastavuje. V tomto smyslu se dále hovoří o vypršení platnosti licence.

1.

Kluby jsou povinny nahlásit pro každé jednotlivé družstvo hlavního trenéra tohoto družstva, společně s přihláškou do
soutěže. Potvrzením této skutečnosti je uvedení trenéra na soupisce družstva a fyzická účast trenéra při soutěžních
utkáních. Při změně trenéra v průběhu soutěže je nutné tuto skutečnost okamžitě ohlásit orgánu, který řídí příslušnou
soutěž.

2.

Kluby a reprezentace jsou povinny alespoň k 80% všem soutěžním utkáním mít trenéra s požadovanou licencí
následovně:

IV. Práva a povinnost klubů a reprezentace

2.1.

Všechny reprezentace
Trenér s minimální licencí B musí být při zápase přítomen a uveden na soupisce pro každý 80% zápasů. Očekávaná
je ovšem nejvyšší kvalifikace tj. licence A.

2.2.

Nejvyšší soutěže dospělých
Trenér s minimální licencí B musí být při zápase přítomen a uveden na soupisce pro každý 80% zápasů. Očekávaná
je ovšem nejvyšší kvalifikace tj. licence A. Družstvo, které nemá alespoň trenéra s licencí B, nebude do soutěže
zařazeno. V případě kategorie žen mu bude odečteno 10 bodů.

2.3.

Starší a mladší dorost
Trenér s minimální licencí B musí být při zápase přítomen a uveden na soupisce pro každý 80% zápasů. Družstvu,
které nemá alespoň trenéra s licencí B, bude odečteno na konci základní části ročníkové soutěže 10 bodů.

2.4.

Soutěže dospělých mimo nejvyšší
Trenér s minimální licencí C musí být při zápase přítomen a uveden na soupisce pro každý 80% zápasů. Očekávaná
je ovšem vyšší kvalifikace tj. licence B. Družstvu, které nemá alespoň trenéra s licencí C, bude na konci základní
části ročníkové soutěže odečteno 10 bodů.

2.5.

Ostatní soutěže
Trenér s minimální licencí C musí být při zápase přítomen a uveden na soupisce pro každý 80% zápasů. Družstvo,
které nemá takovéhoto trenéra, bude do soutěže zařazeno podmíněně, a to za předpokladu, že klub k družstvu v
průběhu ročníku, doplní trenéra s minimální licencí C. V případě nesplnění, bude tomuto družstvu na počátku
příštího soutěžního ročníku odečteno 10 bodů.

3.

ČSRU vyhodnotí dodržování povinnost klubů a reprezentace dle čl. IV odst. vždy ke konci základní části (nebo její
obdoby) a pokud soutěž nemá základní část a nadstavbu pak při ukončení soutěže. Porušením povinnosti klubu podle
tohoto článku není neúčast trenéra při utkání v případě, že mu v účasti zabrání nenadálá a neodvratitelné událost.
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V.

Práva a povinnost trenéra

1.

Trenér je povinen prokázat se delegovanému rozhodčímu před každým soutěžním utkáním platnou trenérskou licencí
nebo prokázat svoji totožnost a poskytnout potřebnou součinnost pro ověření jeho licence. Kontrolu fyzické přítomnosti
trenéra ohlášené licence provádí rozhodčí v každém utkání.

2.

Trenérovi se již započítává kvalifikace, kterou získal v daném ročníku.

3.

Trenér může působit ve smyslu č. IV. odst. 1 této směrnice tohoto řádu maximálně u dvou družstev.

1.

„Prodloužením trenérské licence“ se rozumí opětovné získání licence stejného kvalifikačního stupně nejpozději do 6
měsíců po pozastavení licence z důvodu vypršení doby platnosti původní licence. Prodloužení licence je vázáno na
splnění podmínek stanovených těmito zásadami:

VI. Zásady prodlužování, obnovování a uznávání licencí trenérů

a)

2.

3.

Držiteli licence A, B, C může
účasti na alespoň jednom z
ragby nebo jiným členským
licence schválení příslušným
její platnosti.

být prodloužena se prodlužuje platnost licence o dva roky na další období na základě
licenčních seminářů pořádaných subjektem vybraným ČSRU pro vzdělávání trenérů
subjektem IRB či FIRA (v takovém případě podléhá schválení prodloužení platnosti
orgánem ČSRU) v průběhu doby platnosti licence, resp. do šesti měsíců po vypršení

„Obnovením trenérské licence“ se rozumí opětovné získání stejné licence nebo nižší licence, a to ve lhůtě do 624 měsíců
po pozastavení licence z důvodu vypršení doby její platnosti. Obnovení licence je vázáno na splnění podmínek
stanovených těmito zásadami:
a)

V případě, že trenér nesplnil podmínky pro prodloužení licence uvedené v předchozím článku, může si licenci
obnovit požádat o obnovení licence. Obnovení licence se děje buď udělením licence nižší, nebo stejné na základě
dodatečného splnění podmínek.

b)

Držiteli licence A může po dobu dvou let od vypršení platnosti licence A vykonávat činnost trenéra jako držitel být
udělena licence B bez splnění dodatečných podmínek. Po absolvování jednoho licenčního semináře v průběhu této
dvouleté lhůty se mu obnovuje mu může být obnovena licence A.

c)

Držiteli licence B může po dobu dvou let od vypršení platnosti licence B vykonávat činnost trenéra jako držitel být
udělena licence C bez splnění dodatečných podmínek. Po absolvování jednoho licenčního semináře v průběhu této
dvouleté lhůty se mu obnovuje mu může být obnovena licence B.

d)

Držiteli licence C se vypršení platnosti licence pozastavuje činnost s prošlou dobou platnosti zaniká licence C a
obnovit ji lze pouze absolvováním jednoho licenčního semináře v průběhu dvou let od vypršení platnosti licence C.

„Uznáním licence“ se rozumí získání licence na základě úspěšného absolvování studia v jiné zemi. Uznání licence je
vázáno na splnění podmínek stanovených těmito zásadami:
a)

Držitelé zahraničních trenérských licencí (členové některé federace IRB či FIRY), mající zájem o působení v
soutěžích ČSRU, jsou povinni písemně požádat o vystavení české licence. K žádosti doloží kromě dokladů o získání
licence i program absolvovaného školení. Žádost schvaluje ČSRU.

b)

Obdobně se postupuje v případě, že člen ČSRU získá trenérskou licenci některé členské federace IRB či FIRY.

4.

Prodlužování a obnovování všech licencí se provádí na základě žádosti držitele licence a je podmíněno schválením ČSRU.
Pokud je proto závažný důvod může výkonný výbor nebo jím pověřený orgán ČSRU výjimečně v mimořádných
případech rozhodnout o prodloužení, obnovení nebo uznání licence i v případech neuvedených v tomto řádu.

1.

Tato směrniceTento řád nabývá účinnosti ke dni 3. 4. 2011.

VII. Závěrečné ustanovení

*

*

*

*

*

*
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Příloha 1
Náležitosti pro získání kvalifikačního stupně trenérské licence
1. LICENCE C
•
Předpoklady: věk 18 let
•
Podmínky: absolvování školení licence C
•
Organizátor školení: subjekt zvolený ČSRU (náplň školení dle dispozic ČSRU)
•
Platnost licence: 2 roky
•
Obnovení licence: absolvování minimálně jednoho licenčního semináře v průběhu platnosti licence C
•
Poplatky za vystavení licence: 100,-Kč
•
Oprávnění v činnosti:
o
hlavní trenér do mládežnické kategorie U15 včetně
o
asistent trenéra ve všech kategoriích
2. LICENCE B
•
Předpoklady: věk 20 let
•
1 rok trenérské praxe s licencí C
•
Podmínky: absolvování školení licence B
•
Organizátor školení: subjekt zvolený ČSRU (náplň školení dle dispozic ČSRU) v součinnosti s příslušnou VŠ
•
Platnost licence: 2 roky
•
Obnovení licence: absolvování minimálně jednoho licenčního semináře v průběhu platnosti licence B
•
Poplatky za vystavení licence: 200,-Kč
•
Oprávnění činnosti:
o
hlavní trenér v mládežnických soutěžích
o
hlavní trenér mužů a žen do konce roku 2015
o
hlavní trenér reprezentací do konce roku 2015
3. LICENCE A (od 1. 1. 2015)
•
Předpoklady: věk 22 let
•
2 roky trenérské praxe s licencí B
•
Odborné vzdělání v oblasti tělesné výchovy a sportu
•
Podmínky:
o
absolvování trenérské školy příslušné VŠ nebo
o
absolvování řádného studia specializace ragby příslušné VŠ
•
Organizátor školení: subjekt zvolený ČSRU (náplň školení dle dispozic ČSRU) v součinnosti s příslušnou VŠ
•
Platnost licence: 2 roky
•
Obnovení licence: absolvování minimálně jednoho licenčního semináře v průběhu platnosti licence A
•
Poplatek za vystavení licence: 400,-Kč
•
Oprávnění v činnosti:
o
nejvyšší soutěž dospělých
o
reprezentační celky
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VÝCHOZÍ ZÁSADY
a)

Příloha 2
Systém a organizace školení trenérů

V působnosti ČSRU lze organizovat tři stupně školení trenérů:
školení licence C, organizátor - subjekt zvolený ČSRU (náplň školení dle dispozic ČSRU)
- školení licence B, organizátor - subjekt zvolený ČSRU (náplň školení dle dispozic ČSRU, příp. ve spolupráci s příslušnou
VŠ)
- školení licence A, organizátor - subjekt zvolený ČSRU (náplň školení dle dispozic ČSRU, příp. ve spolupráci s příslušnou
VŠ)

b)
-

Minimální rozsah školení:
licence C = 40 hod
licence B = 150 hod (včetně praktické části a závěrečné práce)
licence A = trenérská škola příslušné VŠ nebo řádné studium příslušné VŠ

c) Poměr tzv. obecných a speciálních předmětů v programu školení licence C a B se doporučuje 1:2. Poměr teorie a praxe ve
speciálních předmětech se doporučuje 1:1.
d)
-

Minimální poplatky za školení:
licence C = 200,-Kč,
licence B = 500,-Kč,
licence A = 1.000,-Kč

e) Lektorský sbor pro specializované předměty tvoří při školení licence C a B přednášející s trenérskou licencí minimálně o
jeden stupeň vyšší. Výjimky schvaluje ČSRU.
f)
-

Minimální odměny lektorům za jednu vyučovací hodinu:
licence C = 100,-Kč,
licence B = 150,-Kč
licence A = 200,-Kč

g) Podmínky pro přijetí do školení jsou dány věkem, druhem předchozího školení a délkou praxe (viz. Trenérské licence v
ragby).
h) Reprezentantům (pro licenci C) a absolventům vysokých škol s tělovýchovným zaměřením může být na jejich žádost
rozsah školení upraven (podmínkou je souhlas ČSRU)
i)

Podmínkou pro absolvování je 100% účast na školících akcích, metodický výstup na zadané téma, praxe v klubu,
vypracování ročního plánu, předvedení tréninkové jednotky, zpracování písemné práce (licence B, 15 – 20 stránek) a
úspěšné složení všech zkoušek. Opakování zkoušky je možné u licence C a B jen jednou a to nejdříve 1 měsíc a nejpozději
6 měsíců po ukončení školení.

j)

Skládání zkoušek u licence A se řídí předpisy vysokých škol.

1.

FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ

Kromě minimálních poplatků určených v bodě 1. d) musí účastníci školení uhradit všechny vzniklé náklady, které nemohou
být v režii orgánů ČSRU. Refundace mzdy není poskytována. Z rozpočtu ČSRU mohou být uhrazeny odměny školitelů.
Z ekonomického hlediska by neměl klesnout počet účastníků školení pod 10.
2.

SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ TRENÉRŮ

Organizátorem školení trenérů všech licencí je příslušný subjekt vybraný ČSRU na dobu 5-ti let, který odpovídá za přípravu a
organizaci celého školení v rozsahu daném touto směrnicí. Tento subjekt jako pořadatel školení je povinen zejména zajistit
výukové prostory a pomůcky, organizovat ubytování a stravování účastníků školení (včetně lektorů) vyžaduje-li to účastník a
ekonomicky zajistit školení. Dále odpovídá společně se sportovním ředitelem ČSRU za obsahovou stránku včetně lektorského
obsazení. Za tímto účelem ustanoví vedoucího školení. Vedoucí školení je povinen zajistit splnění časového plánu a realizaci
výuky v rozsahu a obsahu předepsaném touto směrnicí. Vedoucí školení musí být členem lektorského sboru.
Pořadatel školení a vedoucí školení jsou povinni učinit vše pro zdárnou realizaci školení.
Lektory nominuje vedoucí školení a to tak, že pro předem dané předměty je povinen obsadit členy lektorského sboru (v
plánu jsou označeni LS), popřípadě externími specialisty (v plánu jsou označeni ES) nebo interními specialisty (v plánu jsou
označeni IS). Vedoucí školení konzultuje obsazení externích specialistů se sportovním ředitelem ČSRU, který mu může
doporučit místní specialisty. Stejným způsobem konzultuje obsazení interních specialistů.
Pořadatel školení je povinen předložit sportovnímu řediteli ČSRU tzv. závěrečnou zprávu o školení trenérů dané licence, ve
které uvede zejména údaje o průběhu školení, výsledky závěrečných zkoušek, jmenovitý seznam vyškolených trenérů. Na
základě této zprávy budou úspěšným absolventům vystaveny licence.
3.

EKONOMICKÉ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLENÍ TRENÉRŮ

Pořadatel školení trenérů hradí všechny náklady spojené s pořádáním školení. Za náklady na školení se považují zejména
odměny, ubytování a cestovné lektorů, nájem hřiště a učeben, zajištění pomůcek pro potřeby školení, nájem audiovizuální
techniky, případné občerstvení, stravování účastníků.
Pořadatel školení je oprávněn vybrat od účastníků školení účastnický poplatek, který by měl být roven nezbytným nákladům
na školení. Na základě rozhodnutí VV ČSRU však může stanovit poplatek nižší a krýt schodek akce z prostředků ČSRU.
Účastnický poplatek však musí stanoven ve výši minimálně 50% celkový nákladů na školení.
Při ekonomickém zajištění akce musí pořadatel školení postupovat hospodárně, tak aby neúměrně nezvyšoval náklady na
školení a výši účastnického poplatku.
4.

OBSAH ŠKOLENÍ
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1.

OBSAH ŠKOLENÍ - LICENCE C
Aplikovaná část:
Organizace ČSRU, směrnice, předpisy
Didaktika
Psychologie
Anatomie
Zdravověda
Speciální část:
Pravidla ragby a legislativa
Systematika
Teorie a didaktika herních činností jednotlivce
Teorie a didaktika herních kombinací
Teorie a didaktika herního systému – adaptabilní hra
Teorie a didaktika - role x pozice
Trénink speciálních individuálních činností a jejich aplikace ve hře
Kondiční trénink
Sportovní příprava mládeže
Řídící činnost

2.

OBSAH ŠKOLENÍ - LICENCE B
Aplikovaná část:
Historie ragby
Teorie a didaktika sportu
Pedagogika, psychologie
Anatomie, fyziologie
Lékařská kontrola, regenerace, zdravověda
Právní otázky
Speciální část:
Metodika rozvoje tělesných schopností
Všeobecná tělesná příprava
Speciální tělesná příprava
Útočné činnosti jednotlivce
Útočné kombinace a systém adaptabilní hry
Obranné činnosti jednotlivce
Obranné systémy
Trénink speciálních individuálních činností a jejich aplikace ve hře
Zvláštnosti sportovní přípravy mládeže
Zvláštnosti sportovní přípravy žen
Plánování, evidence, kontrola
Diagnostika
Vedení družstva v utkání
Odborné znalost cizího jazyka (Aj. či Fr. či Šp. čiIt.)
Pravidla ragby, soutěžní řád
Rozbor videa a jeho aplikace v tréninkovém procesu
Tréninkové pomůcky
Beseda s trenéry reprezentačních družstev

3.

OBSAH ŠKOLENÍ - LICENCE A
Aplikovaná část
Podle příslušné VŠ
Speciální část
K dopracování
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