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NÁVRH ZMĚN BASKETBALOVÝCH ŘÁDŮ ČBF – SCHVÁLENO NA VH ČBF 
 
Dokument Návrhu změn basketbalových řádů je vytvořen tak, že: 
- nové pasáže basketbalových řádů jsou vytištěny kurzívou 
- rušené pasáže basketbalových řádů jsou vytištěny přeškrtnutým písmem 
 
 

SOUTĚŽNÍ ŘÁD BASKETBALU 
 
Čl. 3 odst. (2) – nové znění Příkladu: 
Příklad: v sezóně 2013/2014 spadají do jednotlivých kategorií hráči (-ky) narození: 
 nejmladší minižáci a minižákyně 1.1.2003 a mladší 
 mladší minižáci a minižákyně 1.1.2002 a mladší 
 starší minižáci a minižákyně 1.1.2001 a mladší 
 U14 (mladší žáci) 1.1.2000 a mladší 
 U15 (starší žáci) 1.1.1999 – 31.12.2000 
 U17 (kadeti) 1.1.1997 – 31.12.1998 
 U19 (junioři) 1.1.1995 – 31.12.1996 
 muži 31.12.1994 a starší 
 U14 (mladší žákyně) 1.1.2000 a mladší 
 U15 (starší žákyně) 1.1.1999 – 31.12.2000 
 U17 (kadetky) 1.1.1997 – 31.12.1998 
 U19 (juniorky) 1.1.1995 – 31.12.1996 
 ženy 31.12.1994 a starší 
 
Čl. 5 odst. (1) 
(1) Do nejnižších tříd pořádaných územním výborem ČBF se může přihlásit kterýkoliv basketbalový 
klub sdružený v ČBF v obvodu působnosti (viz čl. VI, odst. (2) čl. I, odst. 1.7 Stanov ČBF) příslušného 
řídícího orgánu. Do nejnižších tříd soutěží mimo obvod působnosti příslušného řídícího orgánu se 
může basketbalový klub přihlásit v případě, že s tím vysloví souhlas řídící orgán, který tuto soutěž řídí. 
 
Čl. 14 odst. (2) 
(2) Pokud tak stanoví rozpis soutěže, klub je povinen uhradit do stanoveného termínu členský 
příspěvek ČBF stanovený podle čl. V., odst. (2), písm. e) čl. V., odst. 5.2.3 Stanov ČBF a splnit další 
podmínky pro start v mistrovské soutěži ČBF dle čl. 5 odst. (8) a (9) a čl. 7 SŘB. 
 
Čl. 16 odst. (2) 
(2) Licence hráče, trenéra a asistenta se předkládají komisaři (rozhodčím) před zahájením utkání. Je-
li hráč zapsán do zápisu o utkání a k utkání se dostaví opožděně, provádí se kontrola při prvním 
vstupu hráče na hřiště během hry. Pro NBL a ŽBL může být řídícím orgánem v Rozpise soutěže 
upraven postup kontroly licencí odlišně. 
 
Čl. 19 odst. (5) 
(5) Pendlování není dovoleno ve stejné třídě soutěží a dále není dovoleno pendlování dospělých 
zahraničních hráčů s licencí FIBA uvedených na soupisce družstev NBL, ŽBL a I. ligy s výjimkou 
zahraničních hráčů, kteří měli vystavenu licenci ČBF před dosažením 15 let věku. 
 
Čl. 20 odst. (5) 
(5) Hostování dospělých zahraničních hráčů, pro jejichž start je vyžadována licence FIBA (tj. hráči 
NBL, ŽBL a I. ligy), není dovoleno s výjimkou zahraničních hráčů, kteří měli vystavenu licenci ČBF 
před dosažením 15 let věku. 
 
Čl. 20a odst. (8) – nový odstavec 
(8) Odstavce (1) – (6) tohoto článku se obdobně použijí pro start českých hráček v družstvech, 
účastnících ŽBL. 
 
Čl. 30 odst. (2) – nové znění 
(2) Pořadatel má tyto povinnosti: 
 a) organizovat zápas na hřišti splňujícím podmínky, ke kterým se klub zavázal podáním přihlášky 

do soutěže 
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 b) zabezpečit řádný průběh utkání a pořádek na hřišti. K tomu účelu vytváří pořadatelskou službu 
v potřebném počtu, jejíž práva a povinnosti jsou uvedeny v následujících ustanoveních 

 c) zajistit regulérní hřiště a jeho řádné funkční technické vybavení nejpozději 45 min. před 
stanoveným začátkem utkání, na požádání komisaře (rozhodčích) zajistit i další úpravy před 
a v průběhu utkání 

 d) zajistit regulérní míče, jejichž značku a počet určí řídící orgán v rozpisu soutěže 
 e) zajistit kvalifikované rozhodčí u stolku a předložit komisaři (rozhodčím) 20 min. (s výjimkou 

NBL a ŽBL) před začátkem utkání vyplněný zápis o utkání včetně licencí hráčů, soupisky 
a licencí trenéra a jeho asistentů 

 f) je-li to rozpisem soutěže nařízeno, zajistit funkční rozhlasové zařízení a přítomnost hlasatele 
nejpozději 20 minut před stanoveným začátkem utkání 

 g) je-li to rozpisem soutěže nařízeno, zajistit online TV přenos a online technický zápis z utkání 
 h) zajistit řádnou propagaci utkání podle místních podmínek 
 i) zajistit zdravotní službu a její vybavení pro první pomoc 
 j) zajistit uzamykatelnou šatnu (zvlášť pro rozhodčí a zvlášť pro hostující družstvo) a dostupné 

sociální zázemí včetně sprchy s teplou vodou 
 k) zajistit nocleh soupeři, rozhodčím a dalším delegovaným pracovníkům (rozhodčím bez 

vyzvání, pokud není rozpisem stanoveno jinak, hostujícímu družstvu na základě objednávky 
nejpozději 10 dní předem) 

 l) vyplatit všem delegovaným osobám (tj. komisaři, rozhodčím aj.) nejpozději bezprostředně po 
skončení posledního zápasu, na který jsou v daném místě delegováni, předepsané odměny 
a náhrady 

 m) odeslat zápis o utkání doporučeně nejbližší pracovní den po utkání, pokud není rozpisem 
stanoveno jinak 

 n) po skončení utkání hlásit výsledek tak, jak je určeno v rozpisu soutěže 
 o) řídit se pokyny komisaře (rozhodčího) směřujícími k zajištění regulérnosti utkání 
 p) vyhradit v blízkosti zapisovatelského stolku minimálně dvě místa pro každé ze zúčastněných 

družstev pro hráče připravené ke střídání. 
 
Čl. 30 odst. (3) 
(3) Pořadatelská služba je sestavena z osob starších 18 let, v níž je jmenován hlavní pořadatel, který 
se musí nejméně půl hodiny 30 minut před zahájením utkání ohlásit a představit komisaři (prvnímu 
rozhodčímu), a který je povinen: 
 a) dbát na to, aby ostatní členové pořadatelské služby plnili své povinnosti 
 b) po dobu utkání je povinen být k dispozici komisaři (prvnímu rozhodčímu) a na jeho požádání 

učinit všechna opatření pro zajištění klidného průběhu utkání a zajištění bezpečnosti všech 
účastníků. 

 
Čl. 32 odst. (2) – zrušit 
 
Čl. 32 odst. (3) přečíslovat na odst. (2) 
 
Čl. 33 odst. (2) – zrušit 
 
Čl. 33 odst. (3) a (4) přečíslovat na odst. (2) a (3) 
 
Čl. 33 odst. (2) 
(2) Klub, jehož hřiště nebude odpovídat ustanovení odst. (1), bude potrestán pořádkovou pokutou 
a v závažných případech dočasným uzavřením hřiště pro příslušnou soutěž. Podkladem k tomu je 
zpráva komisaře nebo záznam rozhodčích v zápise o utkání. 
 
Čl. 33 odst. (3) 
(3) O způsobilosti hřiště k utkání rozhoduje jedině delegovaný komisař (delegovaní rozhodčí). 
 
Čl. 43 odst. (5) 
(5) Změny Soutěžního řádu basketbalu byly schváleny Valnou hromadou ČBF konanou dne 
23. 4. 2012 1. 5. 2013 a nabývají účinnosti dnem 16. 5. 2012 2013. 
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LICENČNÍ ŘÁD 
 
Čl. II. odst. (1) 
(1) Přihlášku na vydání licence hráče podává se souhlasem hráče klub, a to na předepsaném 
tiskopise "Přihláška na vydání licence hráče" (viz Příloha č. 1). Tuto přihlášku vyplní ve všech 
rubrikách podle předtisku a hráč ji vlastnoručně podepíše. K přihlášce přiloží fotografii (3x4 cm) ne 
starší 1 roku. Za řádné vyplnění a pravdivost údajů odpovídá klub. Jménem klubu vždy jednají dvě 
osoby, které mají pověření zastupovat klub na základě plné moci, pověření dle podané přihlášky do 
mistrovských soutěží nebo jiným postupem dle pokynů orgánu ČBF. Zástupcem klubu je vždy i jeho 
statutární představitel. Pro potřebu licenčního řízení se platnost oprávnění jednat jménem klubu 
udělené osobám podáním přihlášky do soutěže prodlužuje i po skončení mistrovské soutěže, a to až 
do podání nové přihlášky nebo do oznámení změn v oprávnění jednat jménem klubu. 
 
Čl. XI. odst. (5) – nové znění 
(5) Změny Licenčního řádu byly schváleny Valnou hromadou ČBF konanou dne 1. 5. 2013 a nabývají 
účinnosti dnem 16. 5. 2013. 
 
 

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD 
 
§ 35 
(1) Odvolacím orgánem je Dozorčí a odvolací rada ČBF v případech, kdy rozhodovala disciplinární 
komise ČBF, a odvolací orgán v souladu s čl. 41 odst. (2) SŘB v případech, kdy rozhodovaly 
disciplinární komise oblastí. U ŽBL je odvolacím orgánem Exekutiva AŽLK v případech, kdy 
rozhodovala disciplinární komise AŽLK, a u NBL se odvolací řízení řídí schváleným Statutem NBL. 
V NBL a ŽBL se odvolání řídí předpisy těchto soutěží. 
 
§ 50 odst. (4) 
(4) Změny Disciplinárního řádu byly schváleny Valnou hromadou ČBF konanou dne 23. 4. 2012 1. 5. 
2013 a nabývají účinnosti dnem 16. 5. 2012 2013. 
 
Zvláštní část DŘ část II. oddíl A: 
 13. Uvádění nesprávných údajů, nesprávné či falešné svědectví 500 do 5 000 Kč 
 
 14. Poškození nebo zničení sportovně technických dokladů 500 do 2 500 Kč 
 
 17. Nedodržení ustanovení PŘ a LŘ 
  soutěže ČBF 500 do 2 500 Kč 
  ostatní soutěže 100 do 1 000 Kč 
 
 

STATUT ARBITRÁŽNÍ KOMISE A JEJÍ JEDNACÍ ŘÁD 
 
Čl. I. odst. (1) 
(1) Arbitrážní komise řeší a rozhoduje spory členů ČBF (i bývalých, např. zahraničních hráčů) vzniklé 
v souvislosti s jejich působením v basketbalu. Arbitrážní komise může zahájit řízení jen na návrh, který 
jsou oprávněni podat pouze členové ČBF (i bývalí, např. zahraniční hráči). K návrhu musí být přiložen 
doklad o úhradě poplatku za podání návrhu ve výši 3 000 Kč. Po podání návrhu jsou členové ČBF 
povinni vyčkat rozhodnutí a teprve po rozhodnutí Arbitrážní komise jsou oprávněni obrátit se na jiný 
orgán. 
 
Čl. I. odst. (6) 
(6) Pokud je veden spor mezi hráčem a klubem nebo mezi kluby navzájem, jsou veškerá finanční 
plnění určená pro klub, který je účastníkem sporu (částky za přestupy, vyúčtování kaucí atp.), 
ukládány na zvláštní konto ČBF a klubu budou vydány až po rozhodnutí orgánu ČBF. V případě, že 
bude uznáno příslušným basketbalovým orgánem, že klub je povinen k finančnímu plnění, bude 
zadržená částka sloužit k částečné či plné úhradě dluhu. Skutečnost, že je veden spor, sdělí tajemník 
AK, dle příslušnosti sporu, řídícímu orgánu soutěže předsedům STK a matričních komisí nebo 
předsedovi matriční komise. 
Čl. I. odst. (7) 
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(7) Pokud výbor ČBF dle článku VII. odst. (5) VIII. odst. 8.13.7. Stanov ČBF změní sportovně 
technické řády s působností pro celou federaci, rozhoduje o schválení této změny AK. Neschválení 
změny má za následek, že rozhodnutí výboru ČBF o změně řádů nenabude účinnosti. 
 
Čl. IX. odst. (1) 
(1) AK své rozhodnutí při ústním jednání ústně zdůvodní a ve lhůtě do 15 dnů vypracuje písemné 
zdůvodnění, které doručí všem zúčastněným stranám a také orgánu, který rozhodoval v prvním a ve 
druhém stupni. Rozhodnutí rovněž sdělí řídícímu orgánu příslušné soutěže. 
 
Čl. IX. odst. (4) 
(4)Tento statut arbitrážní komise a její jednací řád nabývá účinnosti schválením na Valné hromadě 
ČBF dne 27. 4. 2008. Změny Statutu arbitrážní komise a jejího jednacího řádu byly schváleny Valnou 
hromadou konanou dne 1. 5. 2013 a nabývají účinnosti dnem 16. 5. 2013. 
 


