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Matriční řád ČSRU

Úplné znění ke dni 21. červnu 2020

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 postupy evidence členů.
3. Evidence členů je vedena elektronicky. Podrobnosti k vedení evidence stanoví manuál schvalovaný
výkonným výborem podle návrhu matriční komise.
4. Každý klub určí minimálně jednu osobu (správce), která za klub činí úkony v prostředí informačního
systému evidence členů ČSRU.

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
1. Člen kteréhokoliv spolku sdruženého v ČSRU může být evidován pouze v jednom spolku, který je členem
ČSRU. Druhy členství jednotlivců určují stanovy.
2. Evidence členů fyzických osob zahrnuje registraci a zpravidla udělení licence.
Článek 6
1. Evidence hráčů dosud registrovaných jinou unií, jež je členem World rugby, než je ČSRU, je možno jen za
splnění podmínek pro zahraniční přestupy dle přestupního řádu ČSRU, resp. dle pravidel World rugby.
2. ČSRU je oprávněna při registraci hráče, jenž dosud není registrován v ČSRU ani jiné unii, jež je členem
World rugby, 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 s výjimkou případu, kdy má hráč v souladu s pravidly World rugby dvojí registraci.
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,
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,
2. Jako další členy ČSRU eviduje: funkcionáře, trenéry, rozhodčí a přispívající členy.
Článek 8 Servisní organizace spolků
1. Své úkoly mohou spolky plnit prostřednictvím servisních organizací.
2. Podmínkou činnosti servisní organizace je:
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a) předložení dohody se spolkem, jehož činnost servisní organizace zajišťuje, vymezující úkoly, které servisní
organizace zajišťuje (např. zaměstnávání hráčů nebo trenérů, výchova mládeže) a
b) uzavření dohody mezi ČSRU a servisní organizací, kterou se servisní organizace zaváže dodržovat pravidla
ČSRU a respektovat pravomoc a působnost orgán ČSRU.
3. V případě porušení povinností servisní organizace může orgán projednávající provinění postihnout namísto
servisní organizace spolek, jehož úkoly servisní organizace plní.
4. V případě opakovaného porušení povinností servisní organizace může ČSRU zakázat činnost servisní
organizace v rámci ČSRU. O zákazu činnosti rozhoduje Disciplinární komise ČSRU v disciplinárním řízení s
možností odvolání.
5. V případě vyslovení zákazu činnosti servisní organizace není žádný členský spolek ČSRU oprávněn plnit své
úkoly prostřednictvím zakázané servisní organizace.
6. Servisní organizace ČSRU vede v seznamu servisních organizací, ve kterém eviduje tyto údaje:
a) identifikační údaje servisní organizace (název, identifikační číslo),
b) kontaktní údaje (sídlo, adresa elektronické pošty označená servisní organizací jako adresa pro doručování),
c) spolek, pro nějž servisní organizace vykonává činnost,
d) údaj o zákazu činnosti, pokud byl uložen.
Změny údajů pod písm. a) a b) jsou servisní organizace povinny bez zbytečného odkladu oznamovat ČSRU.
Seznam servisních organizací je veřejně přístupný v rozsahu údajů pod písm. a) a b) a může být zveřejněn.
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, prostřední 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 a věková kategorie,
j) fotografii,
k) v případě dalšího člena, zda je registrován jako funkcionář, trenér, rozhodčí nebo přispívající člen,
l) pohlaví,
m) státní příslušnost,
n) status členství (platné, pozastavené, zrušené),
o) klubovou příslušnost,
p) datum registrace,
q) email člena a případně zákonného zástupce,
r) telefonní číslo a případě telefonní číslo zákonného zástupce,
s) číslo účtu (v případě osob, která mají nárok na odměnu nebo náhradu výdajů v souvislosti se svou činností
v rámci ČSRU),
t) v případě hráčů se smlouvou o hmotném prospěchu obsahuje evidence též kopii smlouvy
u) udělené tresty,
v) zápasy,
x) v případě trenérů a rozhodčích údaje o licenci (typ, platnost, datum platnosti, absolvovaná školení).
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HLAVA II.
Podmínky registrace
Článek 11
Žádost o registraci člena se podává prostřednictvím informačního systému ČSRU. Žádost podává klub, jehož
je žadatel členem, nebo sám zájemce o členství bez klubové příslušnosti. Žádost je možné podat také
prostřednictvím matriční komise ČSRU. Žádost musí obsahovat:
a) jméno, prostřední jméno a příjmení,
b) datum narození a rodné číslo,
c) adresu,
j) fotografii
l) pohlaví,
m) státní příslušnost,
o) klubovou příslušnost,
q) email člena a případně zákonného zástupce,
r) telefonní číslo a případě telefonní číslo zákonného zástupce.
Článek 12
zrušen
Článek 13
zrušen
HLAVA III.
Registrace
Článek 14
Matriční komise zkontroluje úplnost údajů, ověří, zda se nejedná o duplicitní registraci a žadatele zaregistruje
nebo ho vyzve k doplnění či opravě anebo žádost zamítne. V případě registrace hráče matriční komise přidělí
licenční číslo, tj. vystaví licenci. Registrace je provedena přidělením čísla.
Článek 15
Výkonný výbor může upravit pravidla registrace prostředky elektronické komunikace podrobněji.
HLAVA IV.
Status hráče
Článek 16
V souladu s pravidly World rugby 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.
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Článek 19
1. 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 března a do konce měsíce
srpna kalendářního roku. Na výzvu je klub povinen předložit smlouvu ČSRU. Matriční komise ČSRU pak
každoročně zpracovává na základě hlášení klubů a VV ČSRU (trenérské rady) evidenci smluvních hráčů,
která obsahuje identifikace smluvního hráče, označení klubu, se kterým má platnou smlouvu a dobu
platnosti takové smlouvy. Evidenci smluvních hráčů je možné kdykoliv doplnit.
2. Pokud klub nesplní povinnost nahlásit smluvního hráče nebo předložit na výzvu smlouvu o hmotném
prospěchu, hledí se na hráče z hlediska pravidel o přestupu jako na hráče nesmluvního a klub není
oprávněn vznášet žádné roky v souvislosti s přestupem hráče vůči hráči ani novému klubu, s výjimkou
nároku na výchovné, pokud by na něj měl nárok.
Článek 20
Smlouvy s hráči musejí obsahovat oboustranné závazky smluvních stran a musejí být uzavřeny na předem
pevně stanovené období, minimálně na 6 měsíců. Smlouvy musí dále obsahovat označení stran, výši odměny
nebo způsob jejího stanovení a pravidla pro ukončení. Stranou smlouvy může být pouze subjekt, který je
členem ČSRU nebo se dohodou s ČSRU zavázal dodržovat pravidla ČSRU. Zakázána jsou jakákoliv ujednání, v
jejichž důsledku by mohla vliv na hráče získat jiná osoba.
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 pravidly World rugby.
Článek 20a
Pokud matriční komise ČSRU, resp. sekretariát při výkonu její působnosti zjistí porušení pravidel o smluvních
hráčích, je povinen to bezodkladně oznámit Disciplinární komisi ČSRU.
HLAVA V.
Licence
Článek 21
1. Člen ČSRU může být získat licenci hráče, licenci trenéra a licenci rozhodčího.
2. Licence je záznamem v evidenci členů ČSRU podle tohoto předpisu.
3. Žádost o vystavení licence se podává prostřednictvím informačního systému ČSRU. Žádost podává klub,
jehož je žadatel členem, nebo sám člen.
4. Při podání žádosti o licenci hráče je člen povinen doložit lékařskou prohlídku dle 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.
Licenční poplatky a členské příspěvky
Článek 22
Zaplacení licenčního poplatku i členského příspěvku se zapisuje do seznamu členů.
Článek 23
Hráči, 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
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 členství, které bylo pozastaveno.
Článek 25
Zvláštní ustanovení: funkci matriční komise, pokud není ustavena, zastává sekretariát ČSRU.
Přechodná ustanovení ke změně matričního řádu schválené valnou hromadu dne 21. 6. 2020:
Kluby mají povinnost nahlásit smluvní hráče sekretariátu ČSRU do konce nejbližšího termínu pro hlášení
smluvních hráčů.
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