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ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1.

Matriční řád (dále MŘ) České rugbyové unie (dále ČSRU) je vnitřní organizační normou, která upravuje
způsob evidence členů ČSRU, tj. zejména hráčů, trenérů, rozhodčích, funkcionářů a ostatních členů všech
klubů a oddílů sdružených v ČSRU v souladu se stanovami ČSRU. MŘ rovněž vykládá status hráčů.

2.

MŘ určuje postup pro vystavování, prodlužování a rušení licencí hráčů a pro vystavování, prodlužování a
rušení členských průkazů ČSRU.

3.

Znění tohoto řádu je platné a závazné pro všechny kluby a oddíly a jejich aktivní sportovce – hráče a
funkcionáře na území České republiky včetně hráčů s cizí státní příslušností.

4.

Doplňky, dodatky a změny MŘ schvaluje valná hromada ČSRU. Návrh změn a doplňků že předkládat
každý klub a oddíl ragby TJ prostřednictvím svého výboru výkonnému výboru ČSRU. Návrh změn a
doplňků může rovněž předkládat každý orgán ČSRU. Výkonný výbor ČSRU návrhy předkládá legislativní
komisi ČSRU k posouzení a zpracování. Legislativní komise zjišťuje, zda návrhy neodporují znění stanov
ČSRU a ostatních organizačních norem ČSRU a zpracované návrhy konzultuje s matriční a přestupní
komisí. VV ČSRU pak posoudí, zda je třeba návrhy změn a doplňků předložit klubům a oddílům k diskusi.
Po těchto procedurách je doplněk nebo změna předložena ke schválení valné hromadě ČSRU.

5.

Matriční řád nabyl účinnosti dnem 28. března 2004 a zrušil platnost dříve vydaného MŘ z 1. 8. 1994 a
MŘ po úpravách schválených VH dne 15. března 2003.
HLAVA I.
Evidence členů

Článek 1
Členství spolku v ČSRU je podmínkou pro provozování sportovní činnosti tohoto spolku v rámci ČSRU, ledaže
dokument Regulations Relating to the Games vydaný World Rugby připouští něco jiného.
Článek 2
1.

Spolek je registrován u ČSRU jako přidružený člen rozhodnutím výkonného výboru ČSRU při splnění
podmínek stanov ČSRU.

2.

Podmínky změny přidruženého členství na plnohodnotné členství jsou uvedeny ve stanovách.

Článek 3
1.

Spolek je registrován podle místa svého působení ve smyslu článku 2.1.2 dokumentu Regulations
Relating to the Games vydaného World Rugby.

2.

Spolek je činný, má-li zaplaceny členské příspěvky nebo licenční poplatky pro běžný kalendářní rok
alespoň několik jeho členů nebo funkcionářů, a pokud se účastní alespoň jedné oficiální soutěže ČSRU.

Článek 4
Postup při ukončení členství spolku v ČSRU je upraven stanovami ČSRU. Spolku může být pozastaveno
plnohodnotné členství za podmínek uvedených ve stanovách.
Článek 5
Každý občan České republiky i občan jiného státu, který je evidován jako člen kteréhokoliv spolku sdruženého
v ČSRU v souladu se stanovami ČSRU a za podmínky, že je evidován pouze v jednom spolku, který je členem
ČSRU, může být jako fyzická osoba evidován v ČSRU. Druhy členství jednotlivců určují stanovy.
Článek 6
1.

Evidence hráčů dosud registrovaných jinou unií, jež je členem IRB, než je ČSRU, je možno jen za splnění
podmínek pro zahraniční přestupy dle přestupního řádu ČSRU, resp. dle Reglementu IRB.

2.

ČSRU je oprávněna při registraci hráče, jenž dosud není registrován v ČSRU ani jiné unii, jež je členem
IRB, požadovat jeho prohlášení o tom, že není registrován v žádné unii. ČSRU je oprávněna si v takových
případech ověřit u kterékoli zahraniční unie (např. dle původu hráče), že příslušný hráč u ní není
registrován. Případný rozpor mezi skutečností a učiněným prohlášením hráče je disciplinárním
proviněním hráče. Případný start hráče registrovaného v zahraniční unii v soutěžích ČSRU se považuje za
neoprávněný start hráče.

Článek 7
1) Hráči registrovaní ČSRU se dělí na:
a)

registrované hráče s licencí hráče ČSRU, kteří startují za svůj klub v soutěžích ragby ve věkových
kategoriích: kadeti, junioři, dospělí – bez smluv o materiálním prospěchu - nesmluvní hráči,
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b)

registrované hráče s licencí hráče ČSRU, kteří startují za svůj klub nebo ČSRU (reprezentant ČR) v
soutěžích ragby v kategorii dospělých se smlouvou o materiálním prospěchu – smluvní hráči,

c)

registrované hráče s licencí žáka ČSRU, kteří startují za svůj klub v soutěžích ragby ve věkových
kategoriích: přípravky, mladší žáci, starší žáci,

d)

registrované hráče kategorie přípravek bez licence žáka,

2)

Jako další členy ČSRU eviduje: funkcionáře, trenéry, rozhodčí a přispívající členy.

Článek 8
zrušen
Článek 9
Registrované spolky ČSRU vede v seznamu členských spolků, ve kterém eviduje tyto údaje:
a) identifikační údaje spolku (název, identifikační číslo),
b) kontaktní údaje (sídlo, adresa elektronické pošty označená klubem jako adresa pro doručování),
c) počet aktivních členů (členů se zaplacenými členskými příspěvky),
d) počet neaktivních členů (členů v prodlení se zaplacenými členskými příspěvky).
Změny údajů pod písm. a) a b) jsou spolky povinny bez zbytečného odkladu oznamovat ČSRU.
Seznam členských spolků je veřejně přístupný v rozsahu údajů pod písm. a) a b) a může být zveřejněn.
Článek 10
Registrované členy ČSRU vede v seznamu členů, ve kterém eviduje tyto údaje:
a) jméno a příjmení,
b) datum narození a rodné číslo,
c) adresu,
d) druh členství,
e) datum vzniku členství,
f) údaje o platbě licenčních poplatků a členských příspěvků,
g) v případě hráče jeho status ve smyslu matričního řádu,
h) v případě hráče údaje o lékařských prohlídkách,
i) v případě hráče číslo licence,
j) v případě dalšího člena číslo členského průkazu,
k) v případě dalšího člena, zda je registrován jako funkcionář, trenér, rozhodčí nebo přispívající člen.
HLAVA II.
Podmínky registrace
Článek 11
Žádost o vystavení licence hráče nebo licence žáka ČSRU se podává matriční komisi prostřednictvím klubu,
jehož je žadatel členem. Žadatel nebo klub zašle žádost o vystavení licence, která musí obsahovat tyto údaje:
- název klubu,
- příjmení a jméno,
- datum narození,
- adresu bydliště a PSČ.
K žádosti se přikládá aktuální fotografie, ledaže se žádá o licenci pro hráče startujícího v některé kategorii
přípravek. Žádost lze podat i zasláním vyplněného formuláře licence opatřeného fotografií, pokud se vyžaduje.
Matriční komise může rozhodnout, že bude fotografie přijímat elektronicky. V tom případě stanoví podrobné
požadavky.
O změně bydliště je žadatel povinen informovat ČSRU bez zbytečného odkladu po takové změně.
Článek 12
Žádost o vystavení členského průkazu ČSRU se podává matriční komisi prostřednictvím klubu, jehož je žadatel
členem, nebo osobně, není-li ve smyslu čl. III. stanov ČSRU členem žádného klubu sdruženého v ČSRU.
Žadatel nebo klub uvede v žádosti tyto údaje: příjmení, jméno, bydliště a datum narození a přiloží aktuální
fotografii o rozměrech 3,5x3,5 cm. Matriční komise může rozhodnout, že bude fotografie přijímat elektronicky.
V tom případě stanoví podrobné požadavky.
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Článek 13
Žádosti se doručují sekretariátu ČSRU.
HLAVA III.
Registrace
Článek 14
Matriční komise zkontroluje úplnost údajů, ověří, zda se nejedná o duplicitní registraci a, žadatele zaregistruje
a vystaví mu licenci. Registrace je provedena přidělením čísla. Dokladem o registraci je licence hráče, licence
žáka případně členský průkaz.
Licence hráče musí obsahovat tyto údaje a náležitosti:
a) evidenční číslo licence,
b) fotografii držitele přerazítkovanou kulatým razítkem ČSRU,
c) příjmení a jméno držitele,
d) datum narození držitele,
e) datum registrace,
f) razítko ČSRU potvrzující zaplacení licenčního poplatku na daný rok,
g) potvrzení o lékařské prohlídce.
Licence žáka musí obsahovat:
a) evidenční číslo licence,
b) fotografii držitele přerazítkovanou kulatým razítkem ČSRU,
c) příjmení a jméno držitele,
d) datum narození držitele,
e) datum registrace,
f) razítko ČSRU potvrzující zaplacení licenčního poplatku na daný rok,
g) potvrzení o lékařské prohlídce.
Licence žáka startujícího v kategorii přípravek nemusí obsahovat náležitosti podle písm. b), f) a g)
Článek 15
Výkonný výbor může upravit pravidla registrace prostředky elektronické komunikace.
HLAVA IV.
Status hráče
Článek 16
V souladu s reglementem IRB se hráči registrovaní u ČSRU dělí na:
a) hráče nesmluvní
b) hráče smluvní.
Článek 17
Nesmluvní hráči jsou hráči, kteří nemají se svým klubem nebo ČSRU písemnou smlouvu a za svou účast ve
hře nemá materiální prospěch a nedostává náhrady převyšující běžné výdaje.
Běžné výdaje jsou náhrady za jízdné, ubytování, stravování, pojištění, případně sportovní oblečení či jiné
náklady vzniklé přímo a pouze v souvislosti s hrou.
Článek 18
Každý hráč, který má ze hry materiální prospěch a obdrží náhrady převyšující náhrady uvedené v čl. 17 tohoto
řádu, musí mít s klubem, za který startuje nebo s ČSRU, písemnou smlouvu. Takový hráč má status
smluvního hráče.
Materiálním prospěchem se rozumí peněžité odměny, ohodnocení, dary či jiné plnění jakýmkoliv způsobem
poskytnuté hráčům za jejich účast ve hře s výjimkou běžných výdajů dle čl. 17 tohoto řádu.
Článek 19
Kluby, které uzavřou se svými hráči smlouvu o materiálním prospěchu za účast ve hře, (smluvní hráči), musejí
nahlásit všechny smluvní hráče sekretariátu ČSRU vždy do konce měsíce srpna kalendářního roku. Matriční
komise ČSRU pak každoročně zpracovává na základě hlášení klubů a VV ČSRU (trenérské rady) evidenci
smluvních hráčů. Evidenci smluvních hráčů je možné kdykoliv doplnit.
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Článek 20
Smlouvy s hráči musejí obsahovat oboustranné závazky smluvních stran a musejí být uzavřeny na předem
pevně stanovené období, minimálně na 6 měsíců.
Každý hráč, který je ČSRU označen jako smluvní hráč (reprezentant), musí mít uzavřenou písemnou smlouvu
s ČSRU.
ČSRU má právo stanovit smluvní podmínky, ty však nesmějí být v rozporu s reglementem IRB.
HLAVA V.
Licence hráče
Článek 21
Licence hráče ČSRU je povinným sportovně technickým dokladem, jedině platným pro účast v soutěžích ragby
řízených ČSRU v souladu se soutěžním řádem ragby.
Licence může být na základě rozhodnutí výkonného výboru ČSRU nahrazena záznamem v elektronickém
informačním systému ČSRU.
Licenční poplatky a členské příspěvky
Článek 22
Zaplacení licenčního poplatku se potvrzuje písemným záznamem výše zaplaceného poplatku a razítkem v
příslušné roční rubrice licence. Bez potvrzení o zaplacení licenčního poplatku je licence neplatná.
Zaplacení členského příspěvku ČSRU se potvrzuje písemným záznamem výše zaplaceného příspěvku a
razítkem v příslušné roční rubrice členského průkazu ČSRU. Bez potvrzení o zaplacení členského příspěvku je
členský průkaz neplatný.
Zaplacení licenčního poplatku i členského příspěvku se zapisuje do seznamu členů.
Článek 23
Hráči mládežnických kategorií, kteří mají v daném kalendářním roce přejít do vyšší věkové kategorie, zaplatí
licenční poplatek ve výši, která je určena pro kategorii, ve které startují v 1. pololetí daného roku. Poplatek je
pro zbytek roku platný i pro start ve vyšší věkové kategorii.
Článek 24
Za vystavení nové licence hráče při její ztrátě či zničení (duplikát) se účtuje poplatek 100 Kč. Za vystavení
nové žákovské licence nebo nového členského průkazu ČSRU (duplikát) se účtuje poplatek 50 Kč.
Stejné poplatky se účtují při vystavení nové hráčské licence nebo členského průkazu při případné změně
příjmení držitele.
Licenční poplatek nebo členský příspěvek, byl-li zaplacen pro daný kalendářní rok, ve kterém žadatel žádá o
vystavení duplikátu, se neplatí.
Prodloužení platnosti a zrušení platnosti licence hráče
Článek 25
Pokud příslušné období platnosti licence hráče uplynulo, požádá hráč prostřednictvím svého klubu o vystavení
nové licence. K žádosti o vystavení nové licence musí být přiložena licence, které uplynula doba platnosti.
Poplatek za vystavení licence se neplatí. Licenční poplatek však musí být uhrazen podle platného sazebníku.
Toto ustanovení platí i pro vystavení nového členského průkazu ČSRU.
Článek 26
Licence hráče pozbývá platnost, není-li zaplacen licenční poplatek za příslušný rok. Platnost licence může být
obnovena uhrazením poplatků za uplynulá období, po která nebyl poplatek uhrazen. Toto ustanovení platí i
pro obnovení platnosti členských průkazů ČSRU.
Článek 27
Licence hráče nebo členský průkaz se pozbývá platnosti, uplyne-li doba jeho platnosti a držitel nebo jeho
mateřský klub nepožádá o prodloužení platnosti dle čl. 25 MŘ.
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Článek 28
Licence žákovská pozbývá platnost okamžikem přechodu hráče do kategorie kadetů. Hráči musí být vystavena
licence hráče ČSRU. MK provede na nové licenci záznam o úhradě licenčního poplatku, pokud byl v příslušné
výši zaplacen a zaznamenán v žákovské licenci.
Článek 29
Zvláštní ustanovení: funkci matriční komise, pokud není ustavena, zastává sekretariát ČSRU.
Pavel Chaloupka, v.r.
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