
Řády ČBF Přestupní řád basketbalu

Přestupní řád

Čl. I. Základní ustanovení

(1) Tento  přestupní  řád  (dále  jen  PŘ)  stanovuje  podmínky,  za  nichž  se  uskutečňují  změny 
příslušností - přestupy a hostování - hráčů a hráček (dále jen hráčů) k oddílům a klubům (dále klubům) 
a mezi kluby České basketbalové federace. Vztahuje se na všechny přestupy mezi kluby a hostování  
do družstev klubů na území ČR včetně zahraničních hráčů. 

(2) V přestupním řízení a hostování vystupuje: 
- hráč 
- klub, u něhož má hráč vystavenou licenci hráče (dále jen mateřský klub) 
- klub, do něhož hráč hlásí přestup či hostování (dále jen nový klub). 

(3) Žádosti o přestup či hostování projednává a rozhoduje o nich v I. stupni výhradně matriční komise 
ČBF s výjimkou přestupů a hostování mezi kluby NBL, které projednává sportovní ředitel NBL. 

(4) Pro účely přestupního řádu hrací období začíná 16.5. a končí 15.5. následujícího roku s výjimkou 
družstev, která nemají dohranou soutěž do 16.5. Pro tato družstva se prodlužuje hrací období do doby 
skončení soutěže. 

(5) Hráč  může  ohlásit  přestup  do  nového  klubu  v období  od  16.5.  do  28.2.  následujícího  roku. 
Přestupy mohou být z tohoto družstva a do něj hlášeny až po skončení mistrovské soutěže. 

(6) Hráč může ohlásit  hostování do jednoho družstva jiného klubu od 1.7.  do 28.2.  následujícího 
roku. Výjimkou jsou případy, kdy hráč hlásí hostování do stejného klubu jako hostoval v  předchozí 
sezóně. V tom případě lze hostování hlásit již od 16.5. každého roku. 

(7) Příslušnost klubu do té které soutěže se určuje podle zařazení družstva dané věkové kategorie 
a pohlaví v nejvyšší třídě soutěže příslušné věkové kategorie: 

a) družstvo, které postupuje z nižší třídy soutěže do vyšší, je považováno za družstvo vyšší třídy 
soutěže prvním dnem nového hracího období 

b) pouze pro účely přestupního řízení a stanovení finanční náhrady za hráče je družstvo, které 
sestupuje  z vyšší  třídy  soutěže  do  nižší,  považováno  za  družstvo  vyšší  třídy  soutěže  do 
posledního dne nového hracího období. Platí-li ustanovení čl. I. odst. (6) písm. a), potom je pro  
určení příslušnosti družstva do té které třídy soutěže rozhodující datum dokončení soutěže 
a schválení výsledků. V případě převodu práva účastnit  se soutěže jinému basketbalovému 
klubu (viz SŘB čl. 6 odst. (3)) je družstvo považováno za družstvo jiné třídy soutěže dnem, kdy 
řídící orgán vzal na vědomí uzavřenou dohodu o převodu 

c) má-li klub více družstev dané věkové kategorie a pohlaví zařazených do různých tříd soutěže,  
potom příslušnost hráče do družstva je dána soupiskou družstva pro danou třídu soutěže. Pro  
účely přestupního řádu, především čl. II. odst. (2) a (3), je hráč členem družstva příslušné třídy 
soutěže, byl-li uveden jako stálý hráč na soupisce pro danou třídu soutěže nejpozději do konce 
přestupního období, tj. do 28.2., 

d) pokud klub nepřihlásí  do soutěže družstvo dané kategorie,  mají  hráči  právo přestoupit  do 
jiného klubu bez souhlasu mateřského klubu a finanční náhrada za takového hráče se řídí 
stupněm soutěže, do které hráč přestupuje (čl. III. 2)

Čl. II. Hlášení přestupů

(1) Hráč kategorie dospělí (tj. muži, U20 a ženy, včetně zahraničních hráčů s licencí FIBA, tj. hráčů 
NBL, ŽBL a I. ligy mužů a žen) může přestoupit kdykoliv v době od 16.5. do 28.2. následujícího roku, 
pokud nemá s mateřským klubem uzavřenou platnou hráčskou smlouvu, přičemž smlouva musí mít 
obligatorně písemnou formu. 

(2) Hráč kategorie mládež, který hlásí přestup bez souhlasu mateřského klubu a nemá s mateřským 
klubem uzavřenou platnou hráčskou smlouvu, přičemž smlouva musí mít obligatorně písemnou formu, 
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může přestoupit do nového klubu pouze v době od 16.5. do 30.6. Počet přestupujících hráčů příslušné 
věkové kategorie přestupujících bez souhlasu mateřského klubu z jednoho družstva je omezen na 
2 hráče. 

(3) Hráč kategorie mládež přestupující bez souhlasu mateřského klubu a kterému hráčská smlouva 
s mateřským klubem končí  v období od 30.6.  do 28.2.  následujícího roku,  může hlásit  přestup do 
nového klubu  kdykoliv  po  datu  skončení  smlouvy  s mateřským klubem,  nejpozději  však  do  28.2. 
následujícího roku. 

(4) Hráč  kategorie  mládež,  který  přestupuje  se  souhlasem  mateřského  klubu,  může  přestoupit 
kdykoliv v době od 16.5. do 28.2. následujícího roku. 

(5) Během období od 16.5. do 28.2. následujícího roku může hráč v souladu s předchozími odstavci 
tohoto článku opakovaně přestoupit, ale mezi předcházejícím a následujícím přestupem musí uplynout 
doba nejméně 60 dnů mezi dny podání obou přestupů. Dnem podání přestupu se rozumí datum na 
podacím lístku nebo datum předání matriční komisi při osobním doručení. 

(6) Přestoupí-li hráč do družstva, startujícího v kvalifikaci o postup či start ve vyšší třídě soutěže nebo 
prolínací  soutěži,  hraných v novém hracím období,  nemůže v případě postupu tohoto družstva do 
nové soutěže přestoupit v daném hracím období z kteréhokoliv družstva zpět do družstva, ze kterého 
přestoupil. 

(7) Přestupující  hráč v kategorii  minižactva,  chlapců U14, mladších a starších žákyň,  který  nemá 
s klubem uzavřenou platnou hráčskou smlouvu a který po dobu uplynulých 12 měsíců nestartoval za 
žádný klub  v soutěžích  ČBF,  může ohlásit  přestup  a  přestoupit  bez  souhlasu  mateřského  klubu, 
kterému v tomto případě finanční náhrada nepřísluší. Skutečnost, že hráč nestartoval za žádný klub, 
se pro účely řízení o přestupu prokazuje čestným prohlášením rodičů přestupujícího hráče. Uvedení 
nepravdivých  údajů  v tomto  prohlášení  bude  mít  za  následek  disciplinární  postih  hráče.  V tomto 
případě neplatí čl. II, odst. (2).

Čl. III. Finanční náhrada

(1) Za  přestup  hráče  dle  čl. II.  odst. (1)  přísluší  mateřskému klubu  finanční  náhrada  za  náklady 
spojené s výchovou hráče (dále jen finanční náhrada) na základě dohody. Pokud nedojde mezi kluby 
k dohodě, stanoví se finanční náhrada podle Přílohy č. 1 tohoto PŘ. Za přestup zahraničního hráče 
s licencí FIBA mateřskému klubu finanční náhrada nepřísluší. 

(2) Za přestup hráče dle čl. II.  odst. (2),  (3) a (4) přísluší  mateřskému klubu finanční náhrada na 
základě dohody. Pokud nedojde mezi kluby k dohodě, stanoví se finanční náhrada podle Přílohy č. 1 
tohoto PŘ. 

(3) Reprezentantem se pro účely finanční náhrady rozumí hráč, který v hracím období, ve kterém 
přestupuje, nebo alespoň v jednom ze dvou posledních předcházejících hracích obdobích startoval za 
družstvo ČR na oficiální akci pořádané FIBA. Sekretariát ČBF je povinen vydat k 15.5. každého roku 
oficiální  seznam  hráčů  -  reprezentantů  ČR  v kategorii  dospělých  (s uvedením  počtu  oficiálních 
reprezentačních  startů  v soutěžích  FIBA)  a  mládeže.  Oficiální  akce  FIBA  všech  kategorií  hrané 
v období květen - říjen jsou pro účely finančních náhrad považovány za součást minulé sezóny. 

(4) Bývalým reprezentantem je  hráč,  který  v minulosti  reprezentoval  ČR  nebo  ČSFR nesplňující 
podmínku dvou posledních předchozích hracích období dle předchozího článku. 

(5) V případě,  že  hráč  přestoupí  a  v tomtéž  nebo  v následujícím  hracím  (přestupním)  období 
přestoupí do klubu vyšší soutěže, je nový klub povinen doplatit předcházejícímu mateřskému klubu (tj.  
klubu, ze kterého hráč původně přestoupil) rozdíl ve finanční náhradě. V případě nedodržení tohoto 
ustanovení bude novému klubu zastavena závodní činnost. Toto ustanovení se týká pouze přestupů, 
kdy předcházejícímu mateřskému klubu příslušela finanční náhrada dle Přílohy č. 1 Přestupního řádu. 

(6) Rozhodujícím pro určení  věku pro stanovení finanční náhrady za přestup je věk hráče v den 
podání přestupu. 
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(7) Pro účely finanční náhrady při přestupu chlapců U18 a starších dorostenek přecházejících do 
kategorie dospělých se finanční náhrada stanovuje jako pro dospělé. 

(8) Výše finanční náhrady uvedené v Příloze č. 1 PŘ může být upravena valnou hromadou ČBF před 
každým novým přestupním obdobím. 

Čl. IV. Hlášení hostování

(1) Hostovat do jednoho družstva jiného klubu mohou hráči, kterým je v první den hracího období, tj. 
16.5.,  24 nebo méně let.  Hráč může hostovat  z nižšího stupně soutěže do vyššího bez omezení, 
z vyššího stupně do nižšího lze hostovat max. o dva stupně. Hráči a hráčky, kteří jsou uvedeni na 
soupiskách družstev NBL a ŽBL a jsou v první den hracího období, tj.  16.5.,  starší 22 let, mohou 
hostovat max. o 1 stupeň níže. 

(2) V případě, že hráč přestoupí do klubu nižší soutěže, nemůže v daném hracím období hostovat do 
jiného klubu vyšší soutěže než je původní mateřský klub. 

(3) Žádost o hostování je možno podat kdykoliv od 1.7. do 28.2. následujícího roku s výjimkou dle 
čl. I. odst. (6) s tím, že doba hostování je vázána vždy od data podání žádosti o hostování do konce 
stávajícího hracího období. 

a) studenti,  nemající  s klubem uzavřenou smlouvu, mohou požádat o hostování bez souhlasu 
mateřského klubu při  nástupu na všechny typy škol  mimo obec trvalého bydliště,  a to po 
předložení  dokladu  o denním studiu  na  škole.  Za  nástup  ke  studiu  se  nepovažuje  pouze 
nástup do prvního ročníku školy, ale nástup ke studiu do každého ročníku. Hráč se však musí 
prokázat potvrzením školy, že se jedná o denní (prezenční), nikoliv dálkové (distanční) nebo 
kombinované studium. 

b) v případě hostování studenta podle předchozího odstavce do družstva hrajícího stejnou třídu 
soutěže jako jeho mateřské družstvo přísluší mateřskému klubu finanční náhrada za každé 
započaté hrací období ve výši jedné pětiny finanční náhrady stanovené za hráče dle Přílohy 
č. 1 PŘ. 

(4) Hostování je ukončeno: 
a) uplynutím doby hostování 
b) přestupem hráče do nového klubu, s výjimkou dle odst. (7) 
c) zrušením hostování hráče dle odst. (5) 
d) ukončením hostování nástupem hráče na studia dle odst. (7) 
e) přeřazením  hráče  v mateřském  klubu  do  družstva,  které  svým  zařazením  do  soutěže 

neumožňuje původně schválené hostování 
f) zrušením družstva nebo klubu. 

(5) Hostování povolené se souhlasem mateřského klubu se ruší rozhodnutím matriční  komise na 
základě písemné žádosti jednoho ze zúčastněných klubů o zrušení hostování adresované matriční 
komisi ČBF. Klub žádající o zrušení hostování je povinen zaslat kopii žádosti druhému zúčastněnému 
klubu. Oba zúčastněné kluby jsou povinny nejpozději ke dni zrušení hostování předat matriční komisi 
všechny platné hráčovy licence.

Hostování se ruší ke dni navrženému klubem, nejdříve však po uplynutí patnácti dnů po podání  
žádosti (rozhoduje datum poštovního razítka - odesílacího - nebo datum převzetí žádosti pracovníkem 
matriční komise). 

a) V případě hostování do stejné třídy soutěže je možno požádat o zrušení hostování nejpozději 
k 28.2. s výjimkou hostování dle odst. (3) písm. a) a odst. (7) 

b) Hostování studentů bez souhlasu mateřského klubu pozbývá platnosti dnem ukončení studia. 
V tomto případě je hráč povinen tuto skutečnost prokazatelným způsobem oznámit matriční 
komisi  a  oběma klubům ve  lhůtě  do  7  dnů.  Porušení  tohoto  ustanovení  má  disciplinární 
důsledky pro hráče. Toto hostování lze zrušit též na základě žádosti hráče. 

(6) Je-li  hostování  ukončeno  přestupem do  nového  klubu  či  zrušením hostování,  může  hráč  ve 
stejném hracím  období  požádat  o druhé  hostování,  a  to  nejpozději  do  28.2.  V případě  ukončení 
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hostování dle odst. (4) písm. c), e) v termínu od 16.5. do 28.2. může tak učinit nejdříve po uplynutí 
30 dnů od data zrušení. 

(7) Hostování hráče do družstva, které startuje v kvalifikaci o postup či start ve vyšší třídě soutěže 
nebo  v prolínací  soutěži  hrané  v novém hracím období,  nelze  v případě  postupu  tohoto  družstva 
ukončit dle čl. IV odst. (4) písm. b) c) e). Výjimkou je zahájení denního studia mimo obec trvalého 
bydliště hráče.

Čl. V. Postup při podávání přestupu a hostování

(1) Hráč, který hlásí přestup nebo hostování, vyplní a vlastnoručně podepíše, v případě okamžitého 
vyjádření mateřského klubu, jedno, v případě, že se mateřský klub hráči nevyjádří, dvě vyhotovení 
tiskopisu  "Ohlášení  přestupu  -  hostování"  (vybere  jednu  z uvedených  možností)  ve  všech 
předtištěných rubrikách bez oprav a škrtání. V případě přestupu uvede jména obou klubů a nejvyšší 
třídu  soutěže,  kterou  kluby  hrají.  V případě  hostování  uvede  družstvo  a  třídu  soutěže,  do  které 
hostování hlásí.

V případě okamžitého vyjádření  mateřského klubu se vyplněný tiskopis doručí  matriční  komisi 
ČBF osobně (v poslední pracovní den před 28.2. včetně do 12.00 hod.) nebo doporučeně poštou 
k projednání.

V případě, že se mateřský klub ihned nevyjádří, jeden tiskopis se zašle doporučeně mateřskému 
klubu k vyjádření a druhý tiskopis se doručí matriční komisi ČBF, opět osobně (v poslední pracovní 
den před 28. 2. včetně do 12.00 hod.) nebo doporučeně poštou, a to společně s kopií podacího lístku 
potvrzujícího zaslání tiskopisu mateřskému klubu. V případě nesouhlasu nebo okamžitého nevyjádření 
se mateřského klubu je hráč povinen vyznačit na tiskopise prohlášení 

- nemám s mateřským klubem uzavřenou platnou hráčskou smlouvu 
- hráčská smlouva s mateřským klubem skončila (skončí) dne (uvede datum). 

V případě  přestupu  zahraničního  hráče  s licencí  FIBA  (tj.  hráčů  NBL,  ŽBL a  I.  ligy),  který  nemá 
smlouvu s mateřským klubem, není vyžadováno vyjádření mateřského klubu na "Ohlášení přestupu - 
hostování" - klub musí federaci zaslat své vyjádření vzhledem ke změně registrace u FIBA. 

(2) Mateřský klub je povinen nejpozději do 10 pracovních dnů od data doručení žádosti o přestup či 
hostování  doručit  matriční  komisi  licenci  hráče  včetně  všech  kopií  a  k žádosti  hráče  se  vyjádřit 
způsobem: 

- s přestupem či hostováním souhlasíme 
- s přestupem či hostováním nesouhlasíme 
- s přestupem souhlasíme za finanční náhradu 

a ve shora uvedené lhůtě tiskopis včetně licence a všech jejích kopií zaslat doporučeně poštou nebo  
osobně předat proti potvrzení matriční komisi. Pokud klub s přestupem či hostováním nesouhlasí, je 
povinen ve shora uvedené lhůtě předložit matriční komisi i platnou hráčskou smlouvu.

Pro zaplacení finanční náhrady je klub povinen uvést své bankovní spojení i variabilní symbol. 

(3) Pokud  se  mateřský  klub  ve  lhůtě  do  25  kalendářních  dnů  od  data  vyznačeného  na  podání  
zaslaném klubu nevyjádří, matriční komise přestup či hostování schválí. 

(4) K žádosti o přestup či hostování hráč přiloží: 
- doklad o zaplacení administrativních poplatků za přestup či hostování dle bodu 5 tohoto čl. 
- hráči mladší 15 let souhlas rodičů či zákonného zástupce s přestupem či hostováním 
- potvrzení školy nebo učiliště, že je jejich žákem, studentem denního studia nebo učněm, žádá-

li o hostování v klubu, který má sídlo v místě školy či učiliště 

(5) Administrativní poplatek za přestup či hostování: 
a) přestupy dospělých:

mezi kluby NBL 1 000 Kč
do klubů NBL a ŽBL 600 Kč
do klubů I. ligy mužů a žen 300 Kč
do klubů II. ligy mužů a žen, mužů U20 150 Kč
ostatní přestupy dospělých 100 Kč

b) přestupy mládeže 50 Kč
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c) u přestupů se souhlasem (čl. II.,  odst.  (1))  majících všechny náležitosti  a jejichž provedení 
bude požadováno urychleně, to je nejpozději do druhého pracovního dne od jejich doručení, 
jsou poplatky za přestup či hostování trojnásobné 

d) shora uvedené poplatky nezahrnují poplatek za vystavení nové licence. 

(6) Administrativní poplatek za přestup či hostování se uhrazuje hotově nebo složenkou ČBF nebo 
bankovním převodem ve prospěch účtu u GECB Praha, č.ú. 1716905-504/0600, SS = 4, VS = rodné 
číslo hráče nebo evidenční číslo klubu (SS - specifický symbol, VS - variabilní symbol). 

(7) Hráč nesmí podat další žádost  o přestup za situace,  kdy probíhá řízení o jím podané žádosti 
o přestup. Současně s žádostí o přestup může být podána žádost o hostování z nového klubu bez 
vyplněného data podání, za které bude považováno datum schválení ohlášeného přestupu. 

(8) Žádost o přestup či hostování je možno vzít zpět se souhlasem všech zúčastněných stran a to do  
doby, než matriční komise o přestupu rozhodne. Poplatek se nevrací. 

Čl. VI. Rozhodování o přestupech

(1) V případě, že ohlásí přestup více než dva hráči kategorie mládež bez souhlasu mateřského klubu, 
kteří  nemají  s mateřským  klubem  uzavřenou  platnou  hráčskou  smlouvu,  matriční  komise  ČBF 
rozhodne o přestupu jen 2 hráčů, přičemž se řídí těmito kriterii: 

- přednost mají přestupy do vyšší soutěže 
- v případě  přestupů  hlášených  do  stejné  soutěže  má  přednost  družstvo,  které  se  umístilo 

v předchozím hracím období na lepším místě.
Se  svým  rozhodnutím  seznámí  matriční  komise  ČBF  mateřský  klub  a  všechny  nové  kluby 

v přestupu zainteresované. 

(2) Matriční  komise  ČBF  žádost  o přestup  schválí,  má-li  všechny  náležitosti.  V případě,  že  je 
požadována  finanční  náhrada,  matriční  komise  pozastaví  přestup  do  doby  finanční  úhrady.  Tato 
úhrada  musí  být  provedena do  prvního  kola  mistrovských  soutěží  řízených  STK ČBF u přestupů 
podaných  do  31.8.,  respektive  do  10  pracovních  dnů  od  projednání  přestupu  matriční  komisí 
u přestupů podaných později. Pokud bude mezi kluby uzavřen splátkový kalendář, matriční komise 
bere toto jako plnou úhradu. 

(3) Přes nesouhlas mateřského klubu matriční komise ČBF schválí žádost o přestup v případě, že se 
jedná o přestup dle čl. II. odst. (2) a (3), a pozastaví přestup do doby finanční úhrady. Tato úhrada  
musí být provedena do prvního kola mistrovských soutěží řízených STK ČBF u přestupů podaných do 
31.8., respektive do 10 pracovních dnů od projednání přestupu matriční komisí u přestupů podaných  
později.  Pokud bude mezi kluby uzavřen splátkový kalendář, matriční komise bere toto jako plnou 
úhradu. 

(4) Pokud  klub  nemá  druhou  sezónu  družstvo  dospělých,  schválí  matriční  komise  ČBF  podané 
přestupy dospělých hráčů tohoto klubu bez souhlasu mateřského klubu a bez požadavku zaplacení 
finanční náhrady za přestup hráče dle čl. III. odst. (2). 

(5) Matriční komise ČBF žádost o přestup zamítne, když: 
- žádost o přestup byla podána mimo stanovený termín 
- nebyly splněny náležitosti stanovené v čl. V. 
- klub,  do kterého  je  přestup ohlášen,  má prokazatelně nesplněné závazky vůči  ČBF nebo 

ostatním subjektům působícím v ČBF. 

Čl. VII. Rozhodování o hostování

(1) Matriční komise ČBF žádost o hostování se souhlasem mateřského klubu schválí, a to na dobu 
jednoho hracího období. 

(2) Přes  nesouhlas  mateřského  klubu  matriční  komise  ČBF  žádost  o hostování  schválí  v těchto 
případech: 
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- jedná-li se o hráče, který přešel na školu mimo obec trvalého bydliště a nemá s mateřským 
klubem uzavřenou smlouvu 

- jedná-li se o hráče, který proto, že mateřský klub nemá družstvo věkové kategorie, do níž hráč 
přísluší, nemůže za ně startovat 

(3) Schválení hostování bude vyznačeno v licenci hráče. Po dobu hostování je hráč nadále členem 
mateřského klubu a družstva, ze kterého hostuje. 

(4) Matriční komise ČBF žádost o hostování zamítne, když: 
- žádost o hostování byla podána mimo stanovený termín 
- žádost nemá předepsané náležitosti. 

Čl. VIII. Oznamování rozhodnutí matriční komise ČBF

(1) Matriční komise ČBF po doručení všech náležitostí  projedná žádost a rozhodne o přestupu či 
hostování v těchto termínech: 

- s vyjádřením klubu do 15 dnů 
- bez vyjádření klubů do 30 dnů 
- u přestupů dle čl. II. odst. (2) nejpozději do 31.7. 

Datum rozhodnutí uvede Matriční komise na přestupní lístek. 

(2) V případě  schválení  přestupu  nebo  hostování  udělí  matriční  komise  ČBF  souhlas  k výměně 
licence hráče za novou s uvedením nového klubu, do kterého hráč přestoupil,  nebo s vyznačením 
družstva klubu, do kterého hostuje. 

(3) Přestupy a hostování schválené na základě souhlasu mateřského klubu se klubům neoznamují. 

(4) Přestupy  a  hostování  schválené  přes  nesouhlas  mateřského  klubu  se  oznamují  hráči 
i mateřskému klubu. 

(5) Zamítnutí žádosti o přestup či hostování se oznamují hráči, mateřskému i novému klubu.

Čl. IX. Vracení finanční úhrady za přestup při neschválení přestupu

(1) V případě,  že  přestup,  za  který  byla  uhrazena  mateřskému  klubu  finanční  náhrada,  nebyl 
schválen, je mateřský klub povinen vrátit zaplacenou částku, a to nejpozději do 30 dnů od data podání 
písemného  rozhodnutí  matriční  komise.  V případě,  že  se  některý  z účastníků  přestupního  řízení 
odvolá a odvolací orgán rozhodnutí matriční komise ČBF potvrdí, je třeba finanční náhradu vrátit do 
15 dnů po obdržení rozhodnutí odvolacího orgánu. 

(2) V případě porušení této povinnosti bude mateřskému klubu zastavena činnost až do uhrazení 
pohledávky. 

Čl. X. Odvolání

(1) Proti rozhodnutí matriční komise je přípustné odvolání, které je oprávněn podat hráč, mateřský 
klub a se souhlasem hráče i nový klub, do kterého hráč přestup či hostování ohlásil. 

(2) Odvolání  se  podává  do  15  dnů  ode  dne  obdržení  rozhodnutí  o přestupu  či  hostování 
prostřednictvím matriční komise k těmto orgánům: 

- Představenstvu ALK u NBL 
- Exekutivě AŽLK u ŽBL 
- Dozorčí radě ČBF u soutěží řízených STK ČBF a u regionálních soutěží .

V případech, kdy matriční komise nezasílá oznámení o schválení přestupu, je možno podat odvolání 
do 90 dnů od data vystavení licence. 
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(3) Odvolání  obsahuje  důvody  s příslušnými  návrhy  důkazů,  musí  být  vlastnoručně  podepsáno 
hráčem nebo dvěma osobami oprávněnými jednat jménem klubu a opatřeno razítkem klubu, pokud 
dokumenty o založení klubu včetně dodatků nestanoví jinak, což musí být doloženo matriční komisi.  
Stejnopis odvolání musí být zaslán všem stranám zúčastněným na přestupu, což odvolatel dokládá 
poštovními podacími lístky. 

(4) Odvolání nemá odkladný účinek. 

(5) Pro vlastní  odvolací  řízení  se analogicky použijí  ustanovení  o odvolání  uvedená v čl. 41 SŘB 
s výjimkou čl. 41 odst. (3) bod c) a e). Poplatek za odvolání se stanovuje ve výši dvojnásobku poplatku 
za přestup stanoveného v čl. V. odst. (5) bod a) a b) Přestupního řádu. 

(6) Statut NBL může obsahovat výjimky z odvolacího řízení, tyto výjimky jsou však platné pouze pro 
NBL.

Čl. XI. Společná ustanovení

(1) Všechna podání, vyjádření a potvrzení, která při ohlašování přestupu, hostování podává mateřský 
klub i nový klub, musí být opatřena podpisy dvou osob oprávněných jednat jménem klubu a razítkem 
klubu, pokud dokumenty o založení klubu včetně dodatků nestanoví  jinak, což musí být  doloženo 
matriční  komisi.  V opačném případě jsou neplatná a  orgány rozhodující  v přestupním řízení  k nim 
nepřihlížejí. 

Přestup nebo hostování včetně vystavení licence na pokyn Matriční komise ČBF jsou neplatné, 
pokud je přestup či hostování hráče uskutečněno na základě nesprávně nebo neúplně vyplněného 
"Ohlášení přestupu - hostování" nebo nepředložení či nesplnění dalších náležitostí přestupního řízení 
a toto bylo zjištěno odvolacím orgánem nebo kontrolní činností nařízenou výborem ČBF. 

(2) Rozhodujícím údajem jsou u hráče adresa trvalého bydliště uvedená v úředním průkazu a u klubu 
údaje,  pod  kterými  se  přihlásil  do  soutěže,  které  jsou  založeny  na  ČBF  a  zveřejněny  na  www 
stránkách ČBF.

Pro časové údaje určené podle dnů, měsíců nebo let je rozhodující den, který se svým označením 
shoduje se dnem, který je skutečností určující počátek či konec lhůty. Připadne-li rozhodující den na 
sobotu, neděli nebo svátek, je posledním rozhodným dnem nejblíže následující pracovní den. Lhůta je 
zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon přímo u příslušného orgánu ČBF nebo účastníka 
řízení nebo je-li podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit.

Pro  finanční  platby  je  rozhodující,  kdy  došlo  k hotovostní  platbě,  při  bezhotovostní  platbě  je 
rozhodující den, kdy došlo k připsání částky na účet oprávněného subjektu. 

(3) Přestupní náležitosti může za hráče odesílat kdokoliv, zejména nový klub. Matriční komise ČBF 
neprojednává spory vzniklé z těchto vztahů. 

(4) V přestupním řízení se neuznávají žádné závazky ze smluv o přestupech a hostování mezi kluby. 

(5) Zrušení klubu nebo všech družstev stejné věkové kategorie z jakýchkoliv důvodů se považuje za 
mimořádnou událost.  Přestup hráčů do nového klubu je  v tomto případě možný i  mimo přestupní 
termín při dodržení všech ostatních ustanovení tohoto přestupního řádu. 

(6) Kluby NBL a ŽBL jsou oprávněny svými příslušnými orgány schválit  pro své soutěže výjimky 
z tohoto přestupního řádu za předpokladu, že se jejich přestupní řád bude týkat jen jejich soutěže 
a nenaruší přestupy a hostování do NBL a ŽBL z nižších soutěží či z NBL a ŽBL do nižších soutěží. 
Přestup do NBL a ŽBL se uskutečňuje jen podle Přestupního řádu ČBF. 

(7) Porušení ustanovení tohoto řádu je disciplinární provinění a bude trestáno dle disciplinárního řádu 
basketbalu. 

(8) Stálý hráč - rozumí se hráč uvedený na soupisce družstva v části vyhrazené pro stálé hráče. 

(9) Vzor tiskopisu "Ohlášení přestupu" je přílohou č. 2 tohoto přestupního řádu. 
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(10) Výklad Přestupního řádu basketbalu provádí z pověření ČBF legislativní komise. 

(11) Veškeré poplatky stanovené v tomto řádu jsou včetně DPH. 

(12) Tento  přestupní  řád  nabývá  účinnosti  dnem 16.5.2010.  Tímto  dnem zároveň  končí  účinnost 
přestupního řádu basketbalu platného od 16.5.2009. Pokud není uvedeno jinak, řídí se ustanoveními 
PŘ platného od 16.5.2010 i vztahy vzniklé za platnosti PŘ platného do 15.5.2010. 
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Příloha č. 1 Přestupního řádu basketbalu

Finanční náhrada, kterou nový klub zaplatí mateřskému klubu dle čl. II. odst. (2) a (3) PŘ, se vypočte 
dle následujících kriterií:

Mládež
Názvosloví:

dorost, dorostenecká liga, dorostenecké soutěže - chlapci U18 a U16, starší a mladší dorostenky 
dorostenci - chlapci U18 a U16 
žactvo - minižactvo, chlapci U14, starší a mladší žákyně 
žák - chlapci U14, starší a mladší žákyně 

Dorost: FÚ = (ZČD x PHO x S x RD) + (ZČŽ x Ž x RŽ) + (1000 x N) 

Žactvo: FÚ = (ZČŽ x Ž x RŽ) + (1000 x N) 

kde 
ZČD - základní částka pro dorost 
ZČŽ - základní částka pro žáky 

Ž - 2, 1, 0 - když hráč měl (2 nebo 1) nebo neměl (0) licenci v posledních dvou hracích obdobích 
v kategorii žáků 

PHO - počet ukončených hracích období za dorost 
S - nejvyšší třída soutěže, kterou hraje družstvo klubu, do něhož je hlášen přestup 

RD - reprezentant ČR v dorosteneckých soutěžích dle čl. III., odst. 3 
RŽ - reprezentant ČR v žákovských soutěžích dle čl. III., odst. 3 

N - počet hracích období, kdy hráč měl licenci dříve než poslední dvě hrací období v kategorii 
žáků, max. však N=3 

1000 - částka za každé dřívější hrací období než poslední dvě hrací období v kategorii žáků 
Poznámka: v případě "postaršení" žáka do dorostu se odehrané hrací období počítá jako období za 
dorost

a) Základní částka:
ZČD dorostenci 12 000 Kč

dorostenky 9 000 Kč
ZČŽ žáci 6 000 Kč

Žákyně 4 500 Kč

b) PHO se počítá takto: 

- každé ukončené hrací období v mladším a starším dorostu se počítá jako 1 hrací období 
- v případě  přestupu  v průběhu  hracího  období  (po  1.10.)  se  počítá  1 polovina  hracího 

období 
- počet ukončených hracích období se počítá ke dni přestupu (datum podání přestupu), tedy 

obvykle před zahájením hracího období 

c) S - nejvyšší třída soutěže, kterou hraje družstvo klubu, kam hráč přestupuje 
- oblastní soutěž mládeže nebo přestup do klubu, jehož družstvo dospělých

hraje maximálně oblastní soutěž S=1 
- dorostenecká liga (extraliga, I. nebo II. liga) nebo přestup

do klubu, jehož družstvo dospělých hraje I. nebo II. ligu S=1.5 
- přestup do klubu, jehož družstvo dospělých hraje NBL či ŽBL S=2 

d) RD, RŽ v dorostu a žácích 
- reprezentant RD, RŽ = 2 
- nereprezentant RD, RŽ = 1
-
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Dospělí
FU = S x R x V x ZČ 
navíc V - koeficient věku: 

a) Stupeň soutěže (S)
muži ženy

přestupy mezi kluby NBL 172 (první přestup) -
přestupy mezi kluby ŽBL - 86
přestupy do NBL a ŽBL 115 58
přestupy z NBL a ŽBL 58 29
přestupy mezi kluby I. ligy 58 29
přestupy do/z I. ligy 29 22
přestupy mezi kluby II. ligy, soutěže U20 29 22
přestupy do/z II. ligy, soutěže U20 22 14,5
přestupy mezi kluby OP 22 14,5
přestupy do/z OP 14,5 7,2
ostatní 7,2 4,5

Stupeň soutěže (S) - poznámka: do/z - uvedená výše finanční náhrady se rozumí při přestupu 
do nižší soutěže nebo z nižší soutěže

b) Reprezentace 
- reprezentant (článek III. odst. (3)) 

A) který odehrál v reprezentaci dospělých více než 30 utkání* R=3 
B) který odehrál v reprezentaci dospělých více než 15 utkání* R=2,5 
C) ostatní splňující článek III. odst. (3) R=2
D) v kategorii do 20 let splňující čl. III. odst. (3) R=1,7
E) v kategorii mládeže splňující čl. III. odst. (3) R=1,5

- býv. reprezentant (nesplňující podmínku dvou předchozích
hracích období dle čl. III. odst. (4)) R=1,5 

- bývalý reprezentant v kategorii do 22, resp. 20 let
nesplňující podmínku dle čl. III. odst. (4) R=1,2 

- nereprezentant R=1

c) Věk hráče:

muži ženy V
do věku včetně 27 22 1,0

28 23 0,9
29 24 0,8
30 25 0,7
31 26 0,6
32 27 0,5
33 28 0,4
34 29 0,3
35 30 0,2
36 31 0,1

Po dosažení věku 36 let u mužů, 31 let u žen, se výchovné nevyplácí, u nižších soutěží než je 
oblastní přebor se výchovné vyplácí u mužů jen do věku 28 let (7 200 Kč) a žen do 23 let 
(4 500 Kč). a žen do 23 let (4 500 Kč).

d) Základní částka ZČ = 1 000 Kč.

Pojem klub v Licenčním a Přestupním řádu: Všude, kde je uveden termín klub, se má na mysli 
subjekt, který má právo účastnit se dané soutěže a disponovat tak s hráči svého mateřského klubu. 

* - počítají se utkání v oficiálních soutěžích FIBA

10



Řády ČBF Přestupní řád basketbalu

Příloha č. 2 Přestupního řádu basketbalu
Vzor přestupního lístku
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