
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

STANOVY ČESKÉ ASOCIACE RUGBY LEAGUE z.s. 
Leden 2021 

 



1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 
 

(1.1) Oficiální název spolku je „Česká Asociace Rugby League z.s.“ a při své činnosti a působení využívá 
také zkratku „CZRLA“. 

(1.2) Sídlo spolku je: Česká Asociace Rugby League z.s., Nad Manovkou 310/65, 161 00 Praha Ruzyně. 

(1.3) Orgány spolku jsou Členská schůze a Správní rada. 
 
2. ÚČEL A HLAVNÍ ČINNOSTI 
 
(2.1) Účelem a hlavní činností spolku je: 
 

(a) být členem Evropské Federace Rugby League (Rugby League European Federation – RLEF) 
a (tam, kde je to možné) dodržovat stanovy a sportovní řád RLEF a také být členem 
Mezinárodní federace Rugby League (International Rugby League – IRL) a (tam, kde je to 
možné) dodržovat stanovy a sportovní řád IRL; 

 
(b) být řídícím orgánem Rugby League v České republice dle požadavků RLEF a IRL a závazků 

souvisejících s členstvím v těchto organizacích; 
 
(c) řídit, podporovat, rozvíjet, rozšiřovat a reprezentovat Rugby League v České republice 

a úzce spolupracovat se všemi organizacemi, které pomáhají rozvíjet Rugby League na 
vnitrostátní i mezinárodní úrovni; 

 
(d) vytvářet, přijímat, měnit a publikovat sportovní řád, předpisy a podmínky pro řízení sportu 

Rugby League a jeho soutěží a s tím souvisejících záležitostí a také podnikat jakékoli kroky, 
které budou považovány za nutné či vhodné pro prosazování těchto provozních pravidel, 
předpisů a podmínek; 

 
(e) organizovat a spravovat soutěže Rugby League v České republice; 
 
(f) propagovat, zajišťovat, regulovat a řídit veškeré podrobnosti, přípravy, úmluvy či další 

záležitosti, které mohou být potřebné, žádoucí či užitečné pro komfort, průběh, vyhovující 
podmínky nebo hráče či být jinak v zájmu Rugby League a pro veřejnost nebo jakékoli další 
zainteresované osoby či osoby zapojené nebo přidružené do spolku CZRLA; 

 
(g) zužitkovat nadšení pro tento sport a uzavírat smlouvy a jiné dohody související s právy 

k Rugby League a dalšími právy k duševnímu vlastnictví spolku CZRLA a jejich prodejem, 
a to do té míry, do jaké jsou tato práva propůjčena spolku CZRLA a tímto spolkem 
spravována; 

 
(h) kázeňsky trestat hráče, kluby a členy za porušení provozních pravidel či pravidel hry 

a rozhodovat ve sporech mezi kluby; 
 
(i) podnikat další kroky a provádět všechny ostatní věci, uzavírat smlouvy a spolupráce 

s ostatními subjekty a podnikat takové další kroky, které mohou dle názoru CZRLA nebo 
správní rady napomáhat dosažení nebo prohloubení cílů spolku, a to mimo jiné včetně 
uzavření smlouvy o převodu, licenční smlouvy anebo smlouvy o poskytování služeb; 

 

(j) dodržovat principy rovné příležitosti a zajišťovat, aby kultura, filozofie a procesy uvnitř CZRLA 
a Rugby League byly nezaujaté, bez předsudků a bez diskriminace. 

 
Spolek tímto prohlašuje, že (s výjimkou míst, kde to kontext výslovně vyžaduje) žádný z odstavců tohoto článku 
nebude považován za pouze doplňující či podpůrný k jakémukoli jinému odstavci tohoto článku a nebude jím 
nijak omezen. To stejné platí pro jakékoli v těchto odstavcích uvedené cíle a svěřené pravomoci.



3. PRAVOMOCI 
 
(3.1) Jen a pouze za účelem plnění stanovených cílů bude mít spolek CZRLA následující pravomoci: 
 

(a) zaměstnávat nebo si udržovat na plný či částečný úvazek a za vhodných platových a dalších 
podmínek zaměstnání či na dobrovolnické bázi jakékoli osoby kvalifikované k výpomoci či 
mající zkušenosti nebo dovednosti potřebné k výpomoci při zajišťování jakýchkoli aktivit 
CZRLA; 

 
(b) uzavírat smlouvy či transakce týkající se televizního, rádiového a jiného vysílání, sponzorství 

nebo uzavírat jiné komerční smlouvy či transakce související s Rugby League jménem 
CZRLA a svých členů a plnit jakékoli závazky, které je třeba ze strany CZRLA splnit, aby bylo 
možné plnit závazky CZRLA vůči druhé smluvní straně (pokud některý z členů nesplní své 
závazky nebo zapříčiní nesplnění závazků ze strany CZRLA, vyřeší Správní rada spolku 
takový případ přiměřeně dle vlastního uvážení a může, taktéž dle vlastního uvážení, tohoto 
člena zbavit jakýchkoli práv na přidělení poplatků získaných na základě takových smluv 
uzavřených CZRLA);  

 
(c) udělovat příslušným orgánům povolení k vysílání zvukového komentáře nebo povolení 

k televiznímu přenosu či natáčení a následnému odvysílání nebo pořízení videozáznamu 
jakéhokoli zápasu a stanovit poplatky za takový úkon; 

 
(d) účastnit se a spolupracovat s RLEF a IRL ve všech záležitostech souvisejících 

s vnitrostátními či mezinárodními soutěžemi nebo pravidly hry; 
 
(e) podnikat akce a vyrábět či obchodovat zboží a kupovat či jinak získávat, vytvářet, pronajímat, 

držet či spravovat majetek, práva a privilegia; 
 
(f) uzavírat jakékoli pojišťovací smlouvy jakkoli související se záležitostmi, na kterých má CZRLA 

pojistný zájem, zvláště pak (ovšem bez omezení všeobecné použitelnosti předchozích 
ustanovení) v souvislosti s jakýmkoli nemovitým či movitým majetkem, ve kterém má CZRLA 
jakýkoli podíl, a které budou obsahovat oprávnění uzavírat pojistné smlouvy jménem členů, 
klubů, přidružených orgánů, hráčů a dalších osob; 

 
(g) provádět další transakce či dělat jiné věci, které je výhodné provozovat v souvislosti 

s rozvojem nebo na podporu rozvoje sportu Rugby League nebo kterými lze přímo či nepřímo 
zvyšovat hodnotu jakéhokoli majetku nebo práv CZRLA, popř. učinit jakýkoli majetek či práva 
výnosnými; 

 
(h) investovat a spravovat peníze CZRLA, které nejsou žádným způsobem přímo vyžadovány, 

a držet a nakládat s jakýmikoli takto učiněnými investicemi; 
 
(i) ukládat finanční poplatky klubům anebo členům; 
 
(j) prošetřovat finanční záležitosti libovolného klubu nebo jiného člena a požadovat tvorbu 

dokumentů, účetních výkazů, bankovních výpisů, přehledů výnosů apod. a požadovat 
předložení těchto a podobných důkazů v případě, že jsou zapotřebí k provedení šetření; 

 
(k) vydávat konečná a závazná rozhodnutí ohledně názorových rozdílů, které mohou vyvstat 

ohledně významu provozních pravidel či pravidel hry a zaznamenávat svá rozhodnutí, která 
nabudou účinnosti a která uvedou v platnost kluby a další členové; 

 
(I) rozhodovat, řešit a vydávat takové nálezy, rozhodnutí a příkazy, které uzná za vhodné, 

ohledně všech záležitostí, které nejsou upraveny v provozních sportovní řádech nebo 
pravidlech hry, nebo jakýchkoli jiných záležitostí, jejichž vyjádření nebude mít žádný 
omezený význam, ale bude úplné a vyčerpávající; 

 
(m) zavést a plnit program testování na přítomnost drog, které lze provádět na jakémkoli místě 



povoleném spolkem CZRLA a kterého se musejí účastnit všechny kluby a členové a všichni 
hráči musejí být podle potřeby na testování dostupní; 

(n) v případě, že dojde k nevhodnému chování ze strany diváků na hřišti některého z klubů nebo 
že hřiště některého klubu dle názoru správní rady není pro diváky bezpečné či není vhodné 
ke hraní Rugby League, může CZRLA takové hřiště zavřít a zabezpečit buď dočasně, nebo 
na stanovenou dobu, anebo pokutovat daný klub v případě, že se tento klub provinil 
nevhodným chováním nebo chováním poškozujícím hru nebo své hřiště řádně a účinně 
nespravoval; 

 
(o) platit nebo poskytovat či sjednávat poskytování drobných odměn, výslužného, výhod, půjček 

nebo jiných záležitostí a vytvořit, podporovat, dotovat a přispívat jakékoli instituci, asociaci, 
klubu, plánu, fondu nebo nadaci; 

 
(p) zavádět poplatky, včetně symbolických poplatků, související s jakýmikoli aktivitami CZRLA; 
 
(q) získávat či si půjčovat peníze a dávat záruky za aktiva CZRLA; 
 
(r) na základě rozhodnutí správní rady půjčovat či poskytovat zálohy jakémukoli klubu nebo 

dalšímu členovi a poskytovat úvěr a poskytovat záruky (bezúplatně či jinak) nebo odškodnění 
jakéhokoli druhu, zajištěné či nezajištěné, ať už s ohledem na vlastní závazky nebo závazky 
jiných osob nebo společnosti; 

 
(s) uhradit nebo odsouhlasit úhradu jakýchkoli výdajů na propagaci, založení a registraci CZRLA; 
 
(t) přispívat na nebo podporovat jakoukoli charitativní, dobročinnou či jinak užitečnou věc 

související s amatérskou Rugby League nebo jejími účastníky; 
 
(u) zastupovat ostatní nebo jednat jejich jménem při vyjednáváních ovlivňujících zájmy 

jakéhokoli klubu nebo před soudem jakékoli jurisdikce a zaměstnávat či udržovat si právníka 
a další kvalifikované osoby za takových platových a dalších pracovních podmínek, které 
správní rada bude považovat za přiměřené k danému účelu; 

 
(v) jmenovat a odvolávat správce majetku, kteří drží jakýkoli movitý či nemovitý majetek CZRLA 

a pojistit jakéhokoli správce majetku nebo více správců majetku proti rizikům a odškodnit je 
za výdaje; 

 
(w) pojistit a odškodnit správní radu CZRLA a čestného pokladníka; 
 
(x) vytvářet, přijímat, upravovat či jinak měnit a publikovat pravidla, sportovní řád, předpisy 

anebo vodítka pro řízení a organizaci Rugby League a jejích soutěží a provoz CZRLA a také 
podnikat veškeré kroky, které mohou být potřebné nebo vhodné k jejich prosazování; 

 
(j) ukončit členství kterémukoli klubu/členovi řádným usnesením členské schůze, pokud by 

daný klub/člen jednal v rozporu s cíli nebo kompetencemi CZRLA anebo pokud by se daný 
člen snažil bránit CZRLA v uplatňování pravomocí a vykonávání cílů; a 

 
(k) vykonávat veškeré ostatní činnosti vedoucí k prosazování cílů CZRLA nebo další činnosti, 

které mohou být považovány za související či napomáhající dosahování cílů spolku, mimo 
jiné včetně uskutečňování převodu aktiv podle smlouvy o převodu, poskytování licencí 
k libovolným právům k duševnímu vlastnictví podle licence anebo delegování libovolných 
pravomocí prostřednictvím jedné nebo více smluv o poskytování služeb. 

  



 
4. ČLENSTVÍ 
 
(4.1) Všichni členové spolku CZRLA (jakékoli třídy, jak je uvedeno níže) souhlasí s tím, že budou 

dodržovat stanovy a sportovní řád CZRLA. Všechny kluby, hráči, funkcionáři klubů, funkcionáři 
zápasů a všichni ostatní účastníci, kteří se účastní jakékoli ligy nebo soutěže nebo jakékoli hry 
spadající do působnosti CZRLA nebo organizované přímo CZRLA se přijetím pozvánky zavazují 
dodržovat stanovy a sportovní řád (mimo jiné včetně pravidel týkajících se disciplíny 
a neprofesionálního chování), pravidla a předpisy kteréhokoli orgánu, jehož je CZRLA členem, 
podmínky dohody uzavřené s CZRLA a pravidla hry a přijímají jurisdikci CZRLA. 

 
(4.2) Plné členství v CZRLA je otevřeno těm klubům Rugby League v České republice, které jsou 

schváleny členskou schůzí CZRLA. Žádný z členů nebude mít nárok na plné členství, dokud nebude 
přidruženým členem po minimální zkušební období 1 roku a jeho stanovy neschválí správní rada 
CZRLA. Na všech zasedáních členské schůze bude mít každý plný člen nárok na dva zástupce, kteří 
budou mít nárok na jeden zastupitelský hlas svého klubu. 

(4.3)  Přidružené členství v CZRLA je otevřeno těm klubům Rugby League v České republice, které jsou 
schváleny členskou schůzí CZRLA. Přidružení členové mají právo účastnit se zasedání členské 
schůze a promlouvat na nich, avšak nemají hlasovací práva. 

 
(4.4) Herní členství je automaticky uděleno všem hráčům registrovaným v klubech nebo týmech, které jsou 

přidruženými členy CZRLA na takovou dobu, po kterou příslušný členský klub zůstává členem CZRLA. 
Hrající členové nemají právo účastnit se zasedání členské schůze ani na nich promlouvat a nemají 
žádná hlasovací práva. 

 
(4.5) Doživotní členy může jmenovat členská schůze na doporučení správní rady, a to za jejich mimořádné 

služby a přínos pro hru. Doživotní členové mají právo účastnit se zasedání členské schůze 
a promlouvat na nich, avšak nemají hlasovací práva. Doživotní členství smí odebrat členská schůze. 

 
(4.6) Členové nebudou bez písemného povolení správní rady a příslušných řídicích orgánů dotčených zemí 

organizovat utkání ani hrát proti jakémukoli klubu nebo týmu, který není členem CZRLA. 
 
(4.7) Mimo případů, kdy je v těchto stanovách nebo sportovním řádu stanoveno jinak, se může kterýkoli 

hráč, trenér, funkcionář nebo rozhodčí volně účastnit jakéhokoli jiného sportu dle svého výběru, aniž by 
se musel bát diskriminace ze strany CZRLA. 

 
(4.8) Žádný člen nesmí opustit CZRLA, dokud nebudou splněny smluvní a finanční závazky daného člena 

vůči CZRLA. 
 
(4.9) CZRLA souhlasí s tím, že přijme, a každý z členů CZRLA souhlasí s tím, že bude dodržovat a do 

svých vlastních pravidel zanese následující zásady: 
 

(a) Zásady rovné příležitosti 
 
(b) Zásady boje proti rasismu 
 
(d) Zásady ochrany dětí 
 
(e) Antidopingová pravidla 

 
(4.10) Kterýkoli člen, který zamýšlí rezignovat na členství v CZRLA, tak může učinit pouze s účinností od 

konce sezóny a taková rezignace bude platná pouze v případě, že je předána písemně prezidentovi 
CZRLA nejpozději v poslední den příslušné sezóny. 

 
(4.11) Kterýkoli člen, který dobrovolně ukončí své členství v CZRLA na vyžádání odškodní svým jménem 

a jménem zbývajících členů spolek CZRLA za veškeré ztráty, škody, závazky, náklady nebo výdaje, 
které CZRLA nebo jinému členovi vzniknou jako přímý důsledek tohoto ukončení členství vždy za 
předpokladu, že tyto ztráty, škody, závazky, náklady a výdaje lze považovat výhradně za důsledek 



ukončení členství a smluv či závazků, z nichž tyto ztráty vznikly nebo které existovali k datu ukončení 
členství. 

 
(4.12) Správní rada vede rejstřík členů spolku, správců majetku a členů správní rady a jejich adres, který 

bude uchováván na ústředí CZRLA a bude volně k dispozici k nahlédnutí všem členům spolku 
v rozumnou dobu po předchozím sjednání schůzky.  

 
(4.13) Všechny žádosti o členství ve spolku budou adresovány prezidentovi CZRLA a budou posuzovány dle 

kritérií, která může stanovit správní rada. Aby byla žádost úspěšně přijata, musí být schválena řádným 
usnesením na členské schůzi. Členská schůze může jako podmínku pro udělení členství požadovat 
složení finanční zálohy (v takové výši, jakou určí členská schůze), která bude dána k dispozici spolku 
CZRLA, aby ji dle vlastního uvážení použil v případě, že daný člen nesplní jakýkoli ze svých závazků 
vůči CZRLA. 

 
(4.14) Kterýkoli člen, který se své členství rozhodne z jakéhokoli důvodu ukončit, pozbývá všech práv 

a nároků vůči spolku CZRLA na jeho příjmy a prostředky a nebude mít právo na vrácení jakýchkoli 
peněz. 

 
5. SPRÁVCI MAJETKU 
 
(5.1) Spolek CZRLA jmenuje maximálně tři (3) správce majetku. Správci majetku budou jmenováni řádným 

usnesením na členské schůze. Správci majetku jsou jmenováni doživotně, do rezignace nebo do 
odvolání řádným usnesením členské schůze. Pokud se bude v důsledku takového úmrtí, rezignace 
nebo odvolání členská schůze zdát, že je nutné jmenovat nové(ho) správce majetku nebo pokud 
členské schůzi přijde vhodné jmenovat dalšího nebo další správce majetku, navrhne členská schůze 
řádným usnesením osobu nebo osoby, které mají být jmenovány novým správcem majetku nebo 
novými správci majetku. 

 
(5.2) Jakýkoli majetek spolku CZRLA vyžadující právní titul bude svěřen správcům majetku, kteří jej budou 

pro CZRLA spravovat a nakládat s ním dle pokynů, které čas od času vydá v rámci řádného 
rozhodnutí členská schůze (za nepochybné důkazy o těchto pokynech budou považovány zápisy ze 
zasedání). 

 
(5.3) Správci majetku budou chráněni proti rizikům a odškodněni za výdaje z majetku spolku CZRLA. 
 
(5.4) Správci majetku mají právo účastnit se všech zasedání správní rady a všech zasedání členské 

schůze. 
 
6. SPRÁVNÍ RADA 
 
(6.1) Každodenní řízení CZRLA je svěřeno správní radě CZRLA, který má delegované pravomoci členské 

schůze řídit a spravovat CZRLA jejím jménem, podle stanov, provozních pravidel a jakýchkoli 
rozhodnutí členské schůze. 

 
(6.2) Správní rada CZRLA se skládá z prezidenta, sekretáře, pokladníka, zástupce trenérů, zástupce 

rozhodčích a mediálního zástupce. Každý člen výkonného správní rady je volen řádným usnesením 
členské schůze na dobu dvou let. 

 
(6.3) Správní rada jmenuje čestného viceprezidenta správní rady CZRLA. V případě, že prezident správní 

rady CZRLA rezignuje nebo zemře, jeho role se zhostí čestný viceprezident správní rady CZRLA, a to 
do doby, než je na příštím zasedání správní rady zvolen nový prezident. 

 
(6.4) Správní rada CZRLA je členské schůzi odpovědná za řádné řízení záležitostí CZRLA a zajišťuje 

plnění všech právních závazků a povinností. 
 
(6.5) Správní rada CZRLA může čas od času vyhlásit taková pravidla, která považuje za vhodná pro 

řádnou správu Rugby League v České republice v souladu s těmito stanovami, provozními sportovní 
řády a jakýmkoli usnesením členské schůze. 



 
(6.6) V souladu s ustanoveními těchto stanov správní rada řídí a spravuje obchodní i jiné záležitosti 

CZRLA. Delegaci této pravomoci lze změnit nebo odebrat pouze řádným usnesením členské schůze. 
 
(6.7) V souladu s článkem 6.5 a aniž by tím byla jakkoli dotčena obecnost článku 6.5 správní rada: 
 

(a) odpovědně spravuje finanční a další záležitosti spolku CZRLA; 
 
(b) má nárok uzavírat smlouvy o vysílání, pronájmu prostor a jiné smlouvy související 

s obchodními aktivitami, právy a dalšími činnostmi CZRLA bez ohledu na hodnotu a trvání; 
 
(c) uplatňuje veškeré pravomoci spolku CZRLA kromě těch, které jsou v souladu s těmito 

stanovami vyhrazeny členské schůzi; 
 
(d) uplatňuje jakékoli pravomoci delegované členské schůzi a vykonává veškeré povinnosti 

a úkoly jemu uložené těmito stanovami a provozními sportovní řády; 
 
(e) podniká takové výkonné kroky, které považuje za nezbytné k uskutečnění jakékoli politiky 

stanovené členskou schůzí (podle jakýchkoli finančních omezení stanovených valnou 
členskou schůzí); 

 
(f) vydává členům doporučení v otázkách důležitých pro CZRLA, které správní rada považuje 

vhodné; 
 
(g) rozhoduje o veškerých procedurálních záležitostech, kterými se má CZRLA řídit; 
 
(h) je oprávněn uzavírat jednu či více smluv o převodu, poskytnutí licence anebo smluv 

o poskytování služeb jménem CZRLA a upravovat, rozšiřovat, měnit nebo ukončovat 
jakékoli dohody, které Správní rada považuje za vhodné. 

 
(6.8) Jménem CZRLA jedná prezident nebo viceprezident, který je povinen respektovat rozhodnutí správní 

rady a členské schůze. 
 
Jakákoli smlouva uzavřená správní radou v souladu s těmito stanovami bude platná a závazná pro všechny členy 
stejně, jako kdyby každý z členů uzavřel stejnou smlouvu samostatně. 
 

7. ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY 
 
(7.1) V souladu se stanovami může správní rada CZRLA regulovat svá jednání a zasedat tak často, jak uzná 

za vhodné. 
 
(7.2) Zasedání správní rady CZRLA může kdykoli svolat prezident. Prezident svolá zasedání také na 

základě písemné žádosti nejméně 4 členů správní rady, a to nejpozději do 7 dnů od přijetí této žádosti. 
 
(7.3) Oznámení o zasedání bude zasláno všem členům správní rady CZRLA nejméně 6 dnů předem. 

Neúmyslné opomenutí zaslat oznámení některému z členů nebo nepřijetí tohoto oznámení některým 
z členů nezneplatní průběh jakéhokoli takového zasedání. Se souhlasem všech členů správní rady 
může být zasedání svoláno za kratší dobu. Oznámení bude obsahovat místo, den a hodinu zasedání 
a také povahu záležitostí, které budou na zasedání diskutovány. Správní rada může zasedat 
prostřednictvím telefonické konference či videokonference. Podmínkou v tomto případě je, aby počet 
členů Správní rady, kteří se takové telekonference nebo videokonference účastní, splňoval požadavky 
na usnášeníschopnost stanovené v jiné části těchto stanov. Usnesení v písemné formě (které může 
zahrnovat několik dokumentů v podobném formátu) podepsané všemi členy správní rady, kteří mají 
nárok dostávat oznámení o zasedáních, účastnit se zasedání správní rady a hlasovat na nich, bude 
stejně platné a účinné jako kdyby bylo přijato na řádně svolaném a pořádaném zasedání správní rady. 
Správní rada může pozvat nebo povolit účast na zasedání jakékoli osobě, která pak může působit jako 
pozorovatel či může vystoupit v roli řečníka. 

 



(7.4) Při jakémkoli zasedání správní rady se minimální počet přítomných nutný pro usnášeníschopnost 
o jakýchkoli provozních záležitostech stanovuje na čtyři členy, z čehož jeden musí být buď prezident, 
nebo čestný viceprezident. Každé zasedání výkonného správní rady, na kterém je přítomen minimální 
počet členů nutný k usnášení, bude mít pravomoc uplatňovat jakékoli pravomoci, které jsou v danou 
dobu správní radě svěřeny nebo je správní rada může uplatňovat. 

 
(7.5) Pokud zasedání není pro provozní záležitosti usnášeníschopné, pak mohou přítomní členové správní 

rady za tímto účelem legitimně svolat členskou schůzi. Jakýkoli jiný účel však je nepřípustný. 
 
(7.6) Na každém zasedání správní rady bude předsedat prezident. Pokud prezident není přítomen nebo 

není ochoten jednat, bude jako předsedající při daném zasedání na základě dohody přítomných členů 
působit jiný člen správní rady. 

 
(7.7) Záležitosti řešené při jakémkoli zasedání správní rady budou rozhodovány většinou přítomných členů 

správní rady a hlasováním. Pro účely hlasování má každý člen správní rady jeden hlas. V případě 
vyrovnaného počtu hlasů má prezident spolku CZRLA nárok na druhý neboli rozhodující hlas. 

 
(7.8) Správní rada zajistí vedení řádných zápisů na všech zasedáních správní rady a jakýchkoli podvýborů 

a za tímto účelem jmenuje zapisovatele. Veškeré takto pořízené zápisy ze zasedání zůstávají důvěrné. 
Zápisy zaznamenaných rozhodnutí nebudou distribuovány členům, ale Správní rada bude v souladu 
s požadavky na důvěrnost pravidelně podávat zprávu o své činnosti valné hromadě. Na každém 
zasedání správní rady a jakéhokoli podvýboru bude navrženo usnesení o schválení zápisu 
z předchozího zasedání správní rady nebo daného podvýboru. Poté, co je toto usnesení úspěšně 
přijato a předsedající připojí ke schválenému zápisu z předchozího zasedání svůj podpis, je tento 
schválený a podepsaný zápis považován za nepochybný důkaz o příslušném jednání. 

 
(7.9) Veškeré úkony legitimně schválené jakýmkoli zasedáním správní rady jsou platné a účinné, pokud 

a dokud nedojde k jejich zrušení řádným usnesením členské schůze. 
 
8. ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY A POPLATKY 
 
(8.1) Roční členské příspěvky pro všechny stupně členství doporučí správní rada a prostou většinou schválí 

členská schůze při svém výročním zasedání. O tomto rozhodnutí budou každou sezónu informováni 
všichni členové. 

 
(8.2) Všechny přidružené členské kluby mohou k pojištění zákonné odpovědnosti a osobnímu úrazovému 

pojištění hráčů využít skupinové/kolektivní pojištění, a to na takové částky a s takovými úhradami 
pojistného, jaké stanoví členská schůze při svém výročním zasedání. Vhodné pojištění jménem všech 
členských klubů a hráčů sjedná CZRLA. 

 
(8.3) Veškerá členské příspěvky, poplatky a úhrady pojistného bude spolek CZRLA fakturovat přímo 

jednotlivým členům. Veškeré platby musejí být uhrazeny do dne, který určí usnesení členské schůze 
pro každý kalendářní rok na svém výročním zasedání. Jakékoli částky nesplacené po tomto datu 
budou mít pro příslušný členský klub nebo hráče za následek vyloučení ze všech akcí pořádaných 
spolkem CZRLA nebo jeho členy, a to na základě řádného usnesení správní rady. 

 
9. FINANCE 
 
(9.1) Veškeré finance spolku CZRLA budou vyúčtovány a rozděleny v souladu s těmito 

stanovami.  
 
(9.2) Správní rada zajistí vedení řádných účetních výkazů s ohledem na: 

(a) veškeré částky přijaté a vydané spolkem CZRLA a záležitosti v souvislosti s nimiž k těmto 
příjmům a výdajům došlo; 

 
(b) veškeré projede a nákupy zboží uskutečněné spolkem CZRLA; 
 
(c) aktiva a pasiva spolku CZRLA. 



 
(9.3) Uvedené účetní výkazy budou volně k nahlédnutí všem plným členům (prostřednictvím řádně 

zmocněného zástupce) v rozumnou dobu po předchozí žádosti podané správní radě, přičemž správní 
rada nesmí žádost člena o nahlédnutí do výkazů bezdůvodně zamítnout. 

 
(9.4) Uvedené účetní výkazy budou pravdivým a věrným obrazem stavu věcí ve spolku CZRLA, budou 

vysvětlovat transakce spolku a ve formě příjmového a výdajového účtu a rozvahy budou předloženy 
výročnímu zasedání členské schůze ke schválení a přijetí řádným usnesením. 

 
(9.5) Účetní výkazy budou každoročně podrobovány auditu. Ten provede jeden nebo více řádně 

kvalifikovaných auditorů, které jmenuje Správní rada po schválení řádným usnesením členské 
schůze. 

 
(9.6) V souladu s ustanoveními těchto stanov a po zadržení takové částky, kterou správní rada považuje za 

rozumnou k pokrytí závazků, ztrát a navrhovaných či závazných výdajů, může správní rada 
rozhodnout o rozdělení celého případného zůstatku nebo jeho části mezi plné členy v poměru, který 
uzná za vhodný. 

 
(9.7) Jakýkoli závazek spolku CZRLA bude rovnoměrně sdílen všemi plnými členy. Vyloučení nebo 

rezignace nesnímá z člena jeho povinnost přispět na ztráty nahromaděné před jeho vyloučením nebo 
rezignací a jeho závazek se vypočte k datu poslední auditované rozvahy předcházející datu vyloučení 
nebo rezignace. Takto vypočtená částka je ihned splatná spolku CZRLA. 

 
10. ČLENSKÁ SCHŮZE 
 
(10.1) Zasedání členské schůze se koná alespoň jednou ročně. Správní rada může svolat zasedání členská 

schůze řádným usnesením. Kromě toho svolá zasedání členské schůze prezident spolku na základě 
petice požadující zasedání členské schůze a přiložené kopie navrhovaných usnesení, které mají být 
diskutovány, podepsané 50 % plných členů, a to do 28 dnů. 

 
(10.2) Každý plný a přidružený člen má nárok na zasedání členské schůze vyslat dva zástupce. Každý plný 

člen má nárok pouze na 1 hlas. 
 
(10.3) Výroční zasedání členské schůze se koná každý rok v prvním čtvrtletí, svolává jej prezident (nebo 

v nepřítomnosti prezidenta ten člen správní rady, který je k tomu oprávněn řádným správní rady) 
s 14denním předstihem a řeší následující záležitosti: 

 
(a) přijímá výroční zprávu prezidenta; 
 
(b) přijímá a schvaluje auditované účetní výkazy; 
 
(c) schvaluje volbu auditorů; 
 
(d) nominuje kandidáty a hlasuje o volných pozicích ve správní radě spolku CZRLA, které 

vzniknou na základě písemných rezignací. Všechny volné pozice ve správní radě CZRLA 
budou obsazeny jednotlivci, které nominuje jeden člen správní rady, podpoří druhý člen 
správní rady a zvolí většinovým rozhodnutím přítomní členové členské schůze; 

 
(e) jedná o jakýchkoli jiných záležitostech uvedených v oznámení o svolání zasedání. 

 
(10.4) Při jakémkoli zasedání členské schůze se minimální počet přítomných nutný pro usnášeníschopnost 

o jakýchkoli provozních záležitostech stanovuje na 50 % všech členů oprávněných k účasti 
a hlasování. Každé zasedání členské schůze, na kterém je přítomen minimální počet členů nutný 
k usnášení, bude mít pravomoc uplatňovat jakékoli pravomoci, které jsou v danou dobu členské schůzi 
svěřeny nebo je členská schůze může uplatňovat. 

 
(10.5) Pokud zasedání není pro provozní záležitosti usnášeníschopné, pak mohou přítomní členové členské 

schůze za tímto účelem legitimně opětovně svolat zasedání členské schůze. Jakýkoli jiný účel však je 



nepřípustný. Na takovém opětovně svolaném zasedání bude minimální počet přítomných k usnášení 
stanoven na počet členů, kteří se na zasedání skutečně dostaví. 

 
(10.6) Zasedáním členské schůze předsedá prezident, v případě jeho nepřítomnosti pak viceprezident. 

Prezident, nebo v případě jeho nepřítomnosti vicepresident, má v případě vyrovnaného počtu hlasů při 
hlasování nárok na druhý neboli rozhodující hlas. 

 
(10.7) Členská schůze může v souladu s těmito stanovami regulovat svá jednání, jak uzná za vhodné. 
 
(10.8) Oznámení o zasedání bude zasláno všem členům členské schůze, kteří mají nárok se jí účastnit, 

nejméně 14 dnů předem. Neúmyslné opomenutí zaslat oznámení některému z členů nebo nepřijetí 
tohoto oznámení některým z členů nezneplatní průběh jakéhokoli takového zasedání. 

 
(10.9) Se souhlasem 50 % všech členů s právem účastnit se a hlasovat lze zasedání členské schůze svolat 

s kratší oznamovací lhůtou. 
 
(10.10) Oznámení svolávající zasedání členské schůze bude obsahovat místo, den a hodinu zasedání a také 

povahu záležitostí, které budou na zasedání diskutovány. 
 
(10.11) Kromě případů, kde stanovy určí jinak, se na žádném zasedání členské schůze nebudou řešit jiné 

záležitosti než ty, které byly uvedeny v příslušném svolávacím oznámení. Zasedání členské schůze je 
oprávněno diskutovat a hlasovat o usneseních netýkajících se záležitostí uvedených ve svolávacím 
oznámení za předpokladu, že: 

 
(a) 50 % přítomných členů, kteří mají právo účastnit se a hlasovat, souhlasí s prodiskutováním 

daného usnesení; 
 
(b) předsedající daného zasedání konkrétně stanoví maximální dobu, která bude prodiskutování 

takového usnesení věnována; 
 
(c) předtím, než bude o takovém usnesení možné hlasovat, musí být toto usnesení formálně 

navrženo jedním členem s právem účastnit se a hlasovat a podpořeno dalším členem. 
 
(10.12) Kterýkoli člen, který se zpozdí v placení předplatného, pokut nebo jakýchkoli jiných částek, jejichž 

platbu členovi nařídí správní rada nebo členská schůze, nebude moci (pokud byl člen na své 
nedoplatky řádně upozorněn) uplatňovat své hlasovací právo na žádném zasedání členské schůzi 
a jakékoli nominace či návrhy předložené tímto členem budou neplatné. 

 
(10.13) Kromě případů, kdy tyto stanovy stanovují jinak, budou všechna rozhodnutí členské schůze přijímána 

řádným usnesením (51 %). 
 
(10.14) Členové správní rady mohou pozvat nebo povolit účast na zasedání jakékoli osobě, která pak může 

působit jako pozorovatel či může vystoupit v roli řečníka.  
 
(10.15) Zapisovatel (nebo v nepřítomnosti zapisovatele předsedající) bude při každém zasedání členské schůze 

pořizovat řádný zápis, který následně dostanou všichni členové s právem účastnit se do 1 měsíce 
a v každém případě před dalším zasedáním členské schůze. Na každém zasedání členské schůze bude 
navrženo usnesení o schválení zápisu z předchozího zasedání členské schůze. Poté, co je toto 
usnesení úspěšně přijato a předsedající připojí ke schválenému zápisu z předchozího zasedání svůj 
podpis, je tento schválený a podepsaný zápis považován za nepochybný důkaz o příslušném jednání. 

 
(10.16) Veškeré úkony legitimně provedené jakýmkoli zasedáním členské schůze nebo kteroukoli osobou 

jednající z pozice člena členské schůze nebudou zneplatněny nesprávnou lhůtou oznámení nebo 
jakýmikoli chybami či nedostatky ve svolávání daného zasedání nebo v příslušné dokumentaci 
k zasedání ani postupem během něj či jakýmkoli nedostatkem ve jmenování nebo kvalifikacích 
libovolného člena členské schůze nebo osoby jednající, jak je uvedeno výše. Ohledně identifikace 
zástupců jednotlivých členů se může spolek CZRLA spolehnout na dopis psaný na dopisním papíře. 
Členové mají právo kdykoli jmenovat a odvolat své zástupce písemným oznámením adresovaným 



prezidentovi (nebo v jeho nepřítomnosti některému členovi správní rady). 
 
(10.17) Veškeré úkony legitimně provedené jakýmkoli zasedáním členské schůze nebo kteroukoli osobou 

jednající z pozice člena členské schůze budou platné a účinné, pokud a dokud nedojde k jejich 
konkrétnímu zrušení řádným usnesením členské schůze, s výjimkou úkonů, jejichž schválení vyžaduje 
zvláštní usnesení, kdy takové úkony lze zrušit pouze dalším zvláštním usnesením. 

 
 
 
11. DODATKY KE STANOVÁM A PŘIJETÍ SPORTOVNÍHO ŘÁDU SPOLKU CZRLA 
 
(11.1) Měnit tyto stanovy lze pouze na zasedání členské schůze a pouze pomocí zvláštního usnesení (75 %). 

Členská schůze anebo správní rada mají právo umístit na program jakéhokoli zasedání členské 
schůze jakýkoli návrh dodatku, zrušení nebo změny stanov. 

 
(11.2) Je zakázáno navrhovat jakékoli dodatky, zrušení článků či jiné změny provozních pravidel, které jsou 

v rozporu s jakýmkoli ustanovením těchto stanov. 
 
(11.3) Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, lze sportovní řád měnit pouze pomocí zvláštního usnesení 

členské schůze. 
 
(11.4) Členská schůze bude schvalovat a přijímat pravidla související se sportem Rugby League v České 

republice, která převezmou, budou dodržovat a budou jim vázáni všichni členové spolku. Tato pravidla 
budou zahrnovat pravidla týkající se mimo jiné například: kázně, odvolání, stížností, pozastavení 
činnosti, pokut a jiných. 

 
12. ODŠKODNÉ 
 
(12.1) Členové správní rady, auditoři, správci majetku (má-li spolek nějaké) a všichni členové jakékoli 

disciplinární komise nebo osoby v daný okamžik jednající v souvislosti s jakýmikoli záležitostmi 
spolku CZRLA a každý z nich a každý z jejich zástupců bude z aktiv spolku CZRLA ochráněn před 
a odškodněn za veškeré činnosti, náklady, poplatky, ztráty, škody a výdaje, které jim nebo jejich 
zástupcům vzniknou nebo mohou vzniknout v důsledku řádného výkonu jejich povinností nebo 
domnělých povinností v jejich příslušných úřadech nebo svěřenectvích, a žádný z nich nebude 
odpovědný za jednání, příjmy, zanedbání nebo neplnění závazků ostatních či dalších z nich, za 
zapojení se do jakýchkoli příjmů v zájmu zajištění souladu, ani za jakékoli bankéře nebo jiné osoby, 
jimž byly svěřeny nebo investovány jakékoli částky či movitý majetek patřící spolku CZRLA ani za 
jakékoli jiné ztráty, neštěstí či škody, ke kterým může dojít během výkonu jejich příslušných úřadů 
nebo správy majetku nebo v souvislosti s tím. Odškodnění se neuplatní a nebude poskytnuto 
žádným poskytovatelům služeb. 

 
13. VÝPŮJČKY 
 
(13.1) Správní rada omezí půjčky spolku CZRLA tak, aby v žádném okamžiku bez předchozího schválení 

běžným usnesením členské schůze dohromady nepřekročily částku 100 000,- CZK. 
 
(13.2) „Půjčky“ zde znamenají celkový součet:  

• částek, které si spolek CZRLA vypůjčil; 
• jakýchkoli skutečných nebo případných závazků zajištěných zárukou poskytnutou spolkem 

CZRLA; 
• částek splatných spolkem CZRLA v rámci jakéhokoli prodeje na úvěr, nákupu na splátky 

a leasingové smlouvy na vybavení, do té míry, do jaké mohou tyto částky být řádně 
přisuzovány kapitálu; 

• ovšem s výjimkou úvěrů a záruk mezi spolkem CZRLA jakýmkoli jeho přidruženým 
podnikem. 

  



 
 
14. ZRUŠENÍ 

 
(14.1) Usnesení o zrušení spolku CZRLA musí být navrženo jako zvláštní usnesení na zasedání členské 

schůze. 
 
(14.2) Zrušení nabývá platnosti dnem schválení usnesení a za likvidaci aktiv a pasiv spolku CZRLA bude 

odpovědná správní rada. 
 
(14.3) Jakýkoli majetkový zůstatek, který zbude po umoření dluhů a splnění závazků spolku CZRLA, bude 

rovnoměrně rozdělen mezi členy spolku k datu zrušení. 
 
(14.4) V případě zrušení bude podmínkou pro rovnoměrné rozdělení peněz držených na účtech spolku 

CZRLA mezi členy: 
(a) úplné vymožení pohledávek u zdroje a úplné splacení závazků; 
(b) likvidace veškerých prostor a vybavení, které spolek CZRLA vlastní. 

 

15. JURISDIKCE 
 
Výklad, platnost a plnění těchto stanov spolku CZRLA se ve všech ohledech řídí zákony České republiky 
a všichni členové se v souvislosti s jakýmikoli nároky nebo záležitostmi plynoucími z těchto stanov podřizují 
výhradní jurisdikci soudů České republiky. 
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