Návrhy na změny řádů ČBF, které LK a V ČBF nedoporučují přijmout:
Dokument Návrhu změn basketbalových řádů je vytvořen tak, že:
- nové pasáže basketbalových řádů jsou vytištěny kurzívou
- rušené pasáže basketbalových řádů jsou vytištěny přeškrtnutým písmem
Návrh ČABRu – upravit čl. 9 SŘB, tak aby vyloučeného trenéra nemohl zastoupit kdokoliv, ale osoba,
která po celou předchozí část utkání byla součástí lavičky družstva.
Důvod k podání návrhu: hostující trenér vyloučen - aby se utkání dohrálo, sedl si na lavičku jeden
z domácích tatínků. Kdyby se potom někomu z hostů přihodil nějaký zdravotní problém, mohl by s tím
mít nekvalifikovaný tatínek zbytečné soudní problémy.
Navržená úprava:
Čl. 9, odst. (2)
(2) Nemůže-li se trenér, který jinak družstvo vede, dostavit k utkání, může ho ve funkci zastupovat
kterákoliv zletilá osoba. Nastane-li v průběhu utkání situace, po níž trenér není schopen družstvo vést,
může družstvo vést pouze osoba, která po celou dobu utkání byla přítomna na lavičce. Tato
skutečnost se uvede do zápisu o utkání.
Zdůvodnění nedoporučení ze strany LK: LK se domnívá, že současné znění čl. 9 SŘB je plně
dostačující. Naopak povinná přítomnost další zletilé osoby na lavičce by mohla mít na chování trenéra
neblahý vliv, protože by měl jistotu, že v případě jeho nuceného odchodu z lavičky bude utkání
dohráno. Navíc počet případů, kdy trenéra musí zastoupit jiná zletilá osoba, je velmi málo.

NÁVRH ZMĚN BASKETBALOVÝCH ŘÁDŮ ČBF,
které LK a V ČBF doporučují přijmout

SOUTĚŽNÍ ŘÁD BASKETBALU

Čl. 3 odst. (2) – nové znění Příkladu:
Příklad: v sezóně 2016/2017 spadají do jednotlivých kategorií hráči (-ky) narození:
U11 nejmladší minižáci a minižákyně 1.1.2006 a mladší
U12 mladší minižáci a minižákyně

1.1.2005 a mladší

U13 starší minižáci a minižákyně

1.1.2004 a mladší

U14 (mladší žáci)

1.1.2003 a mladší

U15 (starší žáci)

1.1.2002 – 31.12.2003

U17 (kadeti)

1.1.2000 – 31.12.2001

U19 (junioři)

1.1.1998 – 31.12.1999

muži

31.12.1997 a starší
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U14 (mladší žákyně)

1.1.2003 a mladší

U15 (starší žákyně)

1.1.2002 – 31.12.2003

U17 (kadetky)

1.1.2000 – 31.12.2001

U19 (juniorky)

1.1.1998 – 31.12.1999

ženy

31.12.1997 a starší

Ke splnění podmínky čl. 18.1. se současný start v kategorii starších a mladších žákyň nebo současný
start ve všech kategoriích minibasketbalu považuje za start v jedné kategorii.

Věková hranice pro pendlování, hostování a mimořádný start v sezóně 2016/17:
Pendlovat či hostovat mohou hráči a hráčky narození 16. 5. 1992 a později, hráči a hráčky NBL a ŽBL
narození 16. 5. 1992 - 15. 5. 1994 mohou hostovat max. o 1 stupeň níže.
Mimořádný start může být povolen hráčům a hráčkám narozeným 16. 5. 1995 a později.

Čl. 5, odst. (2)
(2) Právo účastnit se soutěže mají jen ta družstva, která si účast vybojovala svým umístěním
v uplynulém ročníku, družstva, která sestoupila z vyšší nebo postoupila z nižší soutěže či kvalifikace,
družstva, která právo startu získala převodem od jiného účastníka, případně družstva, která byla do
soutěže zařazena z rozhodnutí řídícího orgánu. Klub nemůže přihlásit do kvalifikace družstvo
v soutěži, kde měl účast zajištěnu na základě umístění v předchozím ročníku a toto místo převedl na
jiný klub podle čl. 6 SŘB. Využití práva účastnit se soutěže uplatní družstvo zasláním řádně potvrzené
přihlášky do soutěže nebo kvalifikace o ni v termínu určeném řídícím orgánem. Nenastoupení do
soutěže po úspěchu družstva v kvalifikaci se považuje za odhlášení družstva ze soutěže před
rozlosováním.

Čl. 24, odst. (1) – (3) nové znění:
(1) Pokud není datum, začátek a místo konání zápasu uvedeno v rozpisu soutěže, je pořádající klub
povinen nejméně 10 dnů před stanoveným termínem zadat informace o utkání do informačního
systému ČBF.
(2) Hlášení o utkání se automaticky rozesílá:
a) soupeři
b) všem delegovaným rozhodčím, komisaři, pokud je řídícím orgánem delegován, a ostatním
osobám stanoveným rozpisem
c) řídícímu orgánu,
a to i po provedení každé změny. Místo konání a začátek zápasu nesmí pořadatel bez souhlasu
soupeře a řídícího orgánu měnit ve lhůtě kratší než 10 dní před termínem zápasu.
(3) Pokud se utkání hrají v sobotu a v neděli, je pořádající klub povinen zajistit pro soupeře
a delegované rozhodčí (komisaře) noclehy za podmínek stanovených v Rozpisu soutěže.
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čl. 40.1.,odst. (5)
(5) Osoby, kterým byly protesty zaslány, jsou povinny se k nim mohou vyjádřit orgánu, který o nich
bude rozhodovat, do 3 dnů po jejich obdržení, v jednorázové soutěži dle pokynů hlavního rozhodčího.

Čl. 43., odst. (5)
(5) Změny Soutěžního řádu basketbalu byly schváleny Valnou hromadou ČBF konanou dne
27. 4. 2015 25. 4. 2016 a nabývají účinnosti dnem 16. 5. 2015 2016.

Návrh změn Přestupního řádu je letos rozdělen na dvě části. Část I. obsahuje změny, které vyplynuly
z běžného basketbalového života a které chtějí LK a V ČBF nechat schválit bez ohledu na to, zda
bude schválena část II. Tato část II. totiž obsahuje návrh na změnu Přílohy č. 1 (a s tím i několika
článků s tím souvisejících) a jejím případným neschválením by nebyly schváleny ani změny článků
uvedené v části I.

PŘESTUPNÍ ŘÁD – část I.
Čl. III. odst. (1)
(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. Finanční náhrada rovněž nepřísluší za
přestup zahraničního hráče, který byl poprvé zaevidován v informačním systému ČBF po 18 letech
věku.

Čl. IV. odst. (2)
(2) V případě, že hráč kategorie dospělých přestoupí bez souhlasu (tj. na přestupním lístku je
uvedeno „S přestupem nesouhlasíme“) do klubu nižší soutěže, nemůže v daném hracím období
hostovat do jiného klubu téže nebo vyšší soutěže než kterou hraje původní mateřský klub. Rovněž tak
mu nemůže být povolen mimořádný start dle čl. 20a SŘB.
V případě, že hráč přestoupí do klubu startujícího úspěšně v kvalifikaci, nemůže ve stejném
hracím období hostovat ve stejné věkové kategorii zpět do původního mateřského klubu.
Čl. IV. odst. (5)
(5) Hostování povolené se souhlasem mateřského klubu se ruší rozhodnutím matričního komisaře na
základě písemné žádosti jednoho ze zúčastněných klubů o zrušení hostování adresované matričnímu
komisaři. Klub žádající o zrušení hostování je povinen zaslat kopii žádosti druhému zúčastněnému
klubu.
Hostování se ruší ke dni navrženému klubem, nejdříve však po uplynutí patnácti dnů po podání
žádosti (rozhoduje datum odeslání žádosti prostřednictvím informačního systému ČBF).
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 matričnímu
komisaři 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.
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čl. V. odst. (2)
(2) Mateřský klub je povinen se nejpozději do 15 kalendářních dnů od data doručení elektronické
žádosti o přestup či hostování v informačním systému ČBF k žádosti vyjádřit způsobem:
- s přestupem či hostováním souhlasíme
- s přestupem či hostováním nesouhlasíme
- s přestupem souhlasíme za finanční náhradu
a ve shora uvedené lhůtě odeslat prostřednictvím informačního systému ČBF své vyjádření. Pokud
klub s přestupem či hostováním nesouhlasí, je povinen ve shora uvedené lhůtě předložit matričnímu
komisaři i platnou hráčskou smlouvu. Pokud mateřský klub ve stanovené lhůtě nepředloží platnou
hráčskou smlouvu, bude postupováno dle čl. VI. odst. (3).
Pro zaplacení finanční náhrady je klub povinen uvést své bankovní spojení i variabilní symbol.
čl. VI. odst. (3)
(3) Přes nesouhlas mateřského klubu matriční komisař 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 15 kalendářních dnů od projednání přestupu matričním komisařem u přestupů
podaných později.
V případě přestupu dospělých bez souhlasu mateřského klubu a bez doložení platné hráčské smlouvy
bude přestup matričním komisařem proveden po úhradě finanční náhrady mateřskému klubu.
Pokud bude mezi kluby uzavřen splátkový kalendář, matriční komisař bere toto jako plnou úhradu.
Mateřský klub je povinen neprodleně oznámit matričnímu komisaři obdržení finanční náhrady nebo
uzavření splátkového kalendáře. Nový klub je povinen doložit úhradu, mateřský klub souhlas se
splátkovým kalendářem.

Čl. XI., odst. (6)
(6) Kluby NBL a ŽBL jsou oprávněny svými příslušnými orgány schválit pro své soutěže výjimky
z tohoto přestupního řádu vlastní přestupní řády za předpokladu, že se jejich přestupní řád bude řády
budou týkat jen jejich soutěže soutěží 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.
Čl. XI., odst. (12)
(12) Tento přestupní řád nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2015 16. 5. 2016. Tímto dnem zároveň končí
účinnost přestupního řádu basketbalu platného od 16. 5. 1. 7. 2015. Pokud není uvedeno jinak, řídí se
ustanoveními PŘ platného od 1. 7. 2015 16. 5. 2016 i vztahy vzniklé za platnosti PŘ platného do 30.
6. 2015 15. 5. 2016.
Úprava Přílohy č. 1:

Mládež
Názvosloví:
dorost, dorostenecká liga, dorostenecké soutěže = U19 a U17
žactvo = minižactvo, U14 a U15 U15 a U14
minižactvo = U13 a mladší

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

Mládež: FÚ = (ZČD x PHO x S x RD) + (ZČŽ x Ž x RŽ) + (1000 x N)
ostatní beze změny
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PŘESTUPNÍ ŘÁD – část II.

LK a V ČBF zde předkládají společný návrh odborných komisí sportovního úseku ČBF včetně
úvodního vysvětlujícího textu a následných příkladů, které v případě schválení nebudou součástí
Přestupního řádu.

Návrh úprav přílohy I. Přestupního řádu má dva hlavní důvody - naplnění definice a ustanovení
finanční náhrady dle aktuální legislativy ČBF (PŘ), FIBA Regulations a zohlednění situace v ČR
v rámci ostatních sportů ve vztahu k EU, a také úpravu, resp. narovnání a modifikaci současných
přestupních částek dle věkových skupin na základě vyhodnocení současného stavu. V podstatě jde
o mírné navýšení současných přestupních částek u žactva a minižactva, aby byla lépe oceněna práce
a výchova nejmenších, a naopak mírné ponížení současných částek dorostu a dospělých tak, aby
nárůst oproti žactvu nebyl nevyvážený a vysoké částky nezamezovaly přestupům mladých
hráčů/hráček a podpořily tak jejich zapojování do soutěží dospělých.

Čl. III., odst. (3)
(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 aktualizovat oficiální seznam
hráčů - reprezentantů ČR v kategorii dospělých (s uvedením počtu oficiálních reprezentačních startů
v soutěžích FIBA) a mládeže ihned po skončení každé oficiální akce FIBA. Oficiální akce FIBA všech
kategorií hrané v období květen - říjen jsou pro účely finančních náhrad považovány za součást
minulé sezóny.

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

Čl. III., odst. (5) – (8) přečíslovat na odst. (4) – (7)
Čl. III., odst. (4) - dřívější odstavec 5
V případě, že hráč přestoupí a v tomtéž nebo v následujícím hracím (přestupním) období je uveden
na soupisce (přestup, hostování, mimořádný start) 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.
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Příloha č. 1 Přestupního řádu basketbalu (nové znění)
Finanční náhrada, kterou nový klub zaplatí mateřskému klubu dle čl. II. odst. (2) a (3) PŘ, se vypočte
dle následujících kritérií:
Mládež – 2 složky finanční náhrady (FN)
FN = ZČ + BRM
Finanční náhrada se stanoví součtem základní částky (ZČ) a bonusů za reprezentaci (BRM). Při
přestupu do nižší soutěže o jeden stupeň bude ponížena o 25 %, při přestupu do nižší soutěže
o dva stupně o 50 %.
ZČ – základní částka se skládá z finančních náhrad za jednotlivé věkové kategorie a jim odpovídající
soutěže:
náhrada za dorosteneckou kategorii (U19 + U17) + náhrada za žákovskou kategorii (U15 + U14)
+ náhrada za kategorii minižactva (U13 a mladší)
BRM – bonus reprezentace v mládeži se stanovuje dle účasti hráče v oficiálních utkáních (akcích)
FIBA příslušné věkové kategorie (bez ohledu na věk hráče). V případě opakovaného startu hráče
na oficiální akci FIBA ve stejné věkové kategorii se bonus počítá pouze jednou.
ZČ = (ZČD x PHO x KS) + (ZČŽ x Ž) + (ZČM x N)
ZČD - základní částka dorost, dorostenci 12 000 Kč, dorostenky 9 000 Kč
ZČŽ - základní částka žactvo, žáci 6 000 Kč, žákyně 4 500 Kč
ZČM - základní částka minižactvo (minižáci i minižákyně) 2 000 Kč
PHO = 3, 2, 1, 0 - počet ukončených hracích období v dorostu
V případě přestupu v průběhu hracího období (o přestup požádá nový klub v období 1. 1. až 28. 2.)
se počítá 1 polovina hracího období.
KS - koeficient soutěže, ze které hráč přestupuje
= 1 pro přestup z klubu hrajícího extraligu dorostu
= 0,7 pro přestup z klubu hrajícího dorosteneckou ligu
= 0,4 pro přestup z klubu hrajícího regionální soutěže dorostu
Ž = 2, 1, 0 - podle počtu odehraných posledních dvou hracích období v kategorii žáků (U15 a U14), do
které věkově patřil
N = 3, 2, 1, 0 - podle počtu hracích období, kdy hráč měl licenci dříve než poslední dvě hrací období
v kategorii žáků
Poznámka: v případě „postaršení“ žáka do U17 se odehrané hrací období počítá jako období
odehrané za dorost (PHO pak může nabýt hodnoty vyšší než 3).
BRM = ZČR x (R1+R2+R3+R4)
ZČR = 1 000 Kč, základní částka za působení v reprezentaci
R1 = 0 nebo 10, pokud hráč odehrál soutěžní utkání FIBA kategorie U16
R2 = 0 nebo 20 (15 u hráček), pokud hráč odehrál soutěžní utkání FIBA kategorie U18/U17
R3 = 0 nebo 30 (20 u hráček), pokud hráč odehrál soutěžní utkání FIBA kategorie U20/U19
R4 = 0 nebo 40 (30 u hráček), pokud hráč odehrál soutěžní utkání FIBA kategorie dospělých
BRM je stanoven jako součet bonusů za start na oficiálních akcích FIBA v jednotlivých věkových
kategoriích:
10 000 za první start hráče v soutěžním utkání FIBA kategorie U16
20 000 (15 000 Kč u hráček) za první start hráče v soutěžním utkání FIBA kategorie U18/U17
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30 000 (20 000 Kč u hráček) za první start hráče v soutěžním utkání FIBA kategorie U20/U19
40 000 (30 000 Kč u hráček) za první start hráče v soutěžním utkání FIBA kategorie dospělých
Dospělí
FN = (ZČ + BRD) x KSM x KSN x KV
ZČ = základní částka, 70 000 Kč muži, 50 000 Kč ženy
KSM - koeficient soutěže, ze které hráč přestupuje (mateřský klub)
= 1 pro přestup z NBL, ŽBL
= 0,8 pro přestup z I. ligy mužů, z I. ligy žen, extraligy juniorů/juniorek
= 0,6 pro přestup z II. ligy mužů, z II. ligy žen, ligy juniorů/juniorek
= 0,4 přestup z nejvyšší oblastní soutěže mužů, žen, juniorů/juniorek
= 0,3 přestup z nižších oblastních soutěží
- extraliga juniorů/juniorek se počítá jen v případě, pokud klub nemá vyšší soutěž dospělých než 1.
ligu
KSN - koeficient soutěže, do které hráč přestupuje (nový klub)
= 1 pro přestup do NBL, ŽBL
= 0,8 pro přestup do I. ligy mužů
= 0,6 pro přestup do II. ligy mužů, I. ligy žen
= 0,5 přestup do nejvyšší oblastní soutěže mužů, II. ligy žen
= 0,3 přestup do nižších oblastních soutěží mužů, do oblastních soutěží žen
KV - koeficient věku (s přesností na dny)
muži: = 1 (do 26 let včetně), 0,8 do věku 28 let, 0,6 - 30 let, 0,4 – 32 let, 0,2 – 34 let, 0,1 – 36 let
ženy: = 1 (do 24 let včetně), 0,8 do věku 26 let, 0,6 - 28 let, 0,4 – 30 let, 0,2 – 32 let, 0,1 – 34 let
BRD – bonus reprezentace dospělí
BRD = (ZČRD x RD) + ZČR x (R1+R2+R3)
ZČRD = základní částka za reprezentaci, 40 000 Kč muži, 30 000 Kč ženy
RD - koeficient reprezentace dospělých
= 2 pro více než 20 odehraných soutěžních utkání FIBA
= 1,5 pro více než 10 odehraných soutěžních utkání FIBA
= 1 pro 10 a méně odehraných soutěžních utkání FIBA
= 0 pro hráče bez odehraných soutěžních utkání FIBA
ZČR = 1 000 Kč, základní částka za působení v mládežnické reprezentaci
R1 = 0 nebo 10, pokud hráč odehrál soutěžní utkání FIBA kategorie U16
R2 = 0 nebo 20 (15 u hráček), pokud hráč odehrál soutěžní utkání FIBA kategorie U18/U17
R3 = 0 nebo 30 (20 u hráček), pokud hráč odehrál soutěžní utkání FIBA kategorie U20/U19
ZČR se uplatňuje pouze do 21 let u kategorie U16, do 23 let u kategorie U18/U17 a do 25 let u
kategorie U20/U19. Věk hráče je posuzován s přesností na dny.

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.
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POROVNÁNÍ FINANČNÍCH NÁHRAD MLÁDEŽ
CHLAPCI

SOUČASNOST

NÁVRH

12 let
13 let
14 let
15 let
16 let z OP do OP
16 let z OP do DL
16 let z DL do EL
16 let z EL do EL
16 let z EL do EL, repre U16
17 let z OP do DL
17 let z DL do OP
17 let z DL do EL
17 let z EL do EL
17 let z EL do EL + repre U16
18 let z OP do DL
18 let z DL do OP
18 let z DL do EL
18 let z EL do EL
18 let z EL do EL+ repre U16
18 let z EL do EL+ repre U16 + repre
U18

2 000
3 000
9 000
15 000
27 000
33 000
39 000 (33 000)
39 000 (33 000)
63 000 (51 000)
51 000
39 000
63 000 (51 000)
63 000 (51 000)
111 000 (87 000)
69 000
51 000
87 000 (69 000)
87 000 (69 000)
159 000 (123 000)

4 000
6 000
12 000
18 000
22 800
22 800
26 400
30 000
40 000
27 600
26 100
34 800
42 000
52 000
32 400
32 400
43 200
54 000
64 000

159 000 (123 000)

84 000

DÍVKY

SOUČASNOST

NÁVRH

12 let
13 let
14 let
15 let
16 let z OP do OP
16 let z OP do DL
16 let z DL do EL
16 let z EL do EL
16 let z EL do EL, repre U16
17 let z OP do DL
17 let z DL do OP
17 let z DL do EL
17 let z EL do EL
17 let z EL do EL + repre U16
18 let z OP do DL
18 let z DL do OP
18 let z DL do EL
18 let z EL do EL
18 let z EL do EL + repre U16
18 let z EL do EL + repre U16 + repre
U18

2 000
3 000
7 500
12 000
21 000
25 500
30 000 (25 500)
30 000 (25 500)
48 000 (39 000)
39 000
30 000
48 000 (39 000)
48 000 (39 000)
84 000 (66 000)
52 500
39 000
66 000 (52 500)
66 000 (52 500)
120 000 (93 000)

4 000
6 000
10 500
15 000
18 600
18 600
21 300
24 000
34 000
22 200
20 700
27 600
33 000
43 000
25 800
25 425
33 900
42 000
52 000

120 000 (93 000

67 000

v závorce pokud klub neměl NBL

v závorce pokud klub neměl ŽBL
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POROVNÁNÍ FINANČNÍCH NÁHRAD DOSPĚLÍ
MUŽI

SOUČASNOST

NÁVRH

22 000
29 000
29 000
115 000
195 500
292 400
19 800
26 100
26 100
124 200
52 200

14 000
28 000
33 600
56 000
80 000
120 000
11 200
22 400
26 880
44 800
44 800

309 600

88 000

387 000

120 000

13 200
20 880
34 800

5 600
11 200
22 400

258 000

60 000

4 400

2 100

103 200

15 000

0

0

21 let z OP do OP
21 let z 1.ligy do OP
21 let z 2.ligy do 1.ligy
21 let z 1.ligy do NBL
21 let z 1.ligy do NBL, repre U20
21 let z NBL do NBL, repre U18+U20
27 let, z OP do OP
27 let z 1.ligy do OP
27 let z 1.ligy do 2.ligy
27 let z 1.ligy do NBL, repre U20
27 let z NBL do 1.ligy
27 let z NBL do NBL, repre muži
10záp.
27 let z NBL do NBL, repre muži
25záp.
31 let z OP do OP
31 let z 1.ligy do OP, repre U20
31 let z NBL do 1.ligy
31 let z NBL do NBL, repre mužů 25
záp.
35 let z 2.ligy do OP
35 let z NBL do NBL, repre mužů 30
záp.
37 let a starší

ŽENY

SOUČASNOST

NÁVRH

21 let z OP do OP
21 let z 1.ligy do OP
21 let z 2.ligy do 1.ligy
21 let z 1.ligy do ŽBL
21 let z 1.ligy do ŽBL, repre U20
21 let z ŽBL do ŽBL, repre U18+U20
25 let, z OP do OP
25 let z 1.ligy do OP
25 let z 1.ligy do 2.ligy
25 let z 1.ligy do ŽBL, repre U20
25 let z ŽBL do 1.ligy
25 let z ŽBL do ŽBL, repre ženy 10záp.
25 let z ŽBL do ŽBL, repre ženy 25záp.
29 let z OP do OP
29 let z 1.ligy do OP, repre U20
29 let z ŽBL do 1.ligy
29 let z ŽBL do ŽBL, repre žen 25 záp.
31 let z 2.ligy do OP
31 let z ŽBL do ŽBL, repre žen 30 záp.
35 let a starší

14 500
22 000
22 000
58 000
98 600
146 200
10 150
15 400
15 400
48 720
20 300
120 400
150 500
4 350
7 920
8 700
64 500
0
0
0

6 000
12 000
18 000
40 000
56 000
85 000
4 800
9 600
16 000
44 800
24 000
64 000
88 000
2 400
4 800
12 000
44 000
1 800
22 000
0

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD
§ 50, odst. (2)
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(2) Kluby NBL a ŽBL jsou oprávněny svými příslušnými orgány schválit pro své soutěže výjimky
z tohoto disciplinárního řádu vlastní disciplinární řády.

§ 50, odst. (4)
(4) Změny Disciplinárního řádu byly schváleny Valnou hromadou ČBF konanou dne 27. 4. 2015
25. 4. 2016 a nabývají účinnosti dnem 1. 7. 2015 16. 5. 2016.

Zvláštní část DŘ, část B, bod 2.
2. Vniknutí diváků diváka v době utkání na hrací plochu, opakované vhození předmětu
na hrací plochu
soutěže ČBF
ostatní soutěže

do 5 000 Kč
do 1 000 Kč

Zvláštní část DŘ platná pro ŽBL, část B, bod 2.
2. Vniknutí diváků diváka na hrací plochu, opakované vhození předmětu nebo více předmětů
na hrací plochu
do 10 000 Kč
V případě opakování v průběhu jednoho hracího období
pokuta v dvojnásobné výši + uzavření hřiště na 2 utkání

TRENÉRSKÝ ŘÁD

Čl. 2, odst. 1
1. Vzdělávání trenérů je rozděleno podle stupňů odbornosti. Po úspěšném absolvování kurzu
školení příslušného stupně obdrží získá trenér osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu trenérské
činnosti, kterým je trenérská licence.

Čl. 2, odst. 3
3.

Licence C se přiznává:
a) Trenérům, kteří absolvovali trenérský kurz školení trenérů licence C.
b) Hráčům NBL a ŽBL a reprezentantům, kteří odehráli v uvedené soutěži alespoň 3 sezóny
a složili předepsanou zkoušku pro licenci C.
c) Studentům v akreditovaném bakalářském studijním programu ve studijním oboru Tělesná
výchova a sport na FTVS UK, FTK UP nebo FSpS MU, kteří úspěšně absolvovali úvodní
2 semestry studia specializace basketbalu.
d) Absolventům akreditovaného bakalářského studijního programu v oblasti zaměřené na
tělesnou výchovu a sport, kteří složili předepsanou zkoušku pro licenci C.
e) Absolventům sportovního gymnázia s kmenovým sportem basketbal, kteří úspěšně složili
maturitní zkoušku z předmětu "Teorie sportovní přípravy" a následně i předepsanou zkoušku
pro licenci C.
Licence C může být udělena jen trenérům starším 18 let, kurz školení je však možno absolvovat
již od 16 let. Licence bude vystavena po dovršení potřebného věku.

Čl. 2, odst. 4
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4.

Licence B se přiznává:
a) Trenérům, kteří absolvovali trenérský kurz školení trenérů licence B. Podmínkou přijetí do
kurzu trenérů školení je licence C a praxe s tímto stupněm licence v délce nejméně 1 roku ve
funkci trenéra v soutěžích ČBF. Připadné další podmínky přijetí vyhlašuje ČBF.
b) Absolventům akreditovaného bakalářského studijního programu ve studijním oboru Tělesná
výchova a sport specializace basketbalu na FTVS UK, FTK UP nebo FSpS MU, kteří obhájili
bakalářskou práci z basketbalu a složili bakalářskou závěrečnou zkoušku ze specializace.

Čl. 3, odst. (1)
1. Žadatelé o přiznání licence předloží písemnou žádost zasílají žádost prostřednictvím elektronické
pošty na sekretariát ČBF. kterou ev. doloží potřebnými doklady (potvrzením klubu o trenérské praxi,
potvrzením o absolvování školy či kurzu atd.). Doklad o úspěšném absolvování kurzu je povinen
vystavit pořadatel kurzu. Součástí této žádosti je doklad o úspěšném absolvování školení a případně
i další dokumenty vyžádané sekretariátem ČBF.

Čl. 3, odst. (2)
2. Licence přiznává a vystavuje matriční komisař. Žádosti jsou vyřizovány celoročně do 14 dnů od
zaslání, mimo období 1.9. – 31.10.

Čl. 3, odst. 3
3. Odvolacím orgánem pro řešení případných sporů a rozhodování sporných případů je Výbor SBT
metodická komise (dále jen MK ČBF).

Čl. 4, odst.1 a 2
1. Držitelé zahraničních trenérských licencí, mající zájem o působení v soutěžích ČBF, jsou povinni
požádat o vystavení české licence, která jim je přidělena dle těchto pravidel:
- česká licence A je přidělována pouze držitelům trenérské licence FIBA
- česká licence B a C je přidělována na základě písemné žádosti, ke které jsou přiloženy
doklady o dosaženém trenérském vzdělání. Žádost se zasílá Výboru SBT MK ČBF, který která
rozhodne o stupni přidělené licence.
Česká licence, vystavená držiteli zahraniční trenérské licence, má platnost jeden rok. Platnost české
licence A je držiteli zahraniční trenérské licence obnovována automaticky, obnovování platnosti české
licence B a C držiteli zahraniční trenérské licence se provádí po splnění některé z těchto podmínek –
účast na semináři, lektorská činnost, publikační činnost lektorská nebo publikační činnost, účast na
semináři, který byl schválen MK ČBF pro obnovování platnosti trenérské licence.
2. Český trenér – držitel zahraniční trenérské licence, jemuž byla přidělena česká licence, může
požádat Výbor SBT MK ČBF o vystavení licence s platností na tři roky. Pokud Výbor SBT MK ČBF
žádosti vyhoví, podléhá obnovení platnosti licence podmínkám stanoveným v článku 7.
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Čl. 5, nadpis a odst. (1)

Oprávnění k pořádání trenérských kurzů školení trenérů
1. Oprávnění k pořádání kurzů školení pro jednotlivé stupně licence, jmenování lektorů a členů
zkušební komise mají:
a) Pro licenci C: oblastní výbory ČBF a TMK SBT nebo jimi pověřené subjekty.
b) Pro licenci B a A: ČBF a SBT MK ČBF ve spolupráci s FTVS UK Praha, FTK UP Olomouc
a FSpS MU Brno.

Čl. 7, odst. 2 – 4, nové znění
2.

Po skončení platnosti licence lze její platnost obnovit za následujících podmínek:
a) Prokázat během uplynulého tříletého období platnosti licence účast na jednom semináři jako
lektor lektorskou nebo publikační činnost (platí pro všechny stupně licence).
b) Prokázat během uplynulého tříletého období účast na semináři, který byl schválen MK ČBF
pro obnovování platnosti trenérské licence, a to konkrétně pro jednotlivé stupně licence:
- U licence C prokázat během uplynulého tříletého období účast na 1 semináři. V případě
nesplnění této podmínky je trenér povinen zaplatit dvojnásobek poplatku za vystavení
licence a složit závěrečnou zkoušku v rámci školení trenérů licence C.
- U licence B a A prokázat během uplynulého tříletého období účast na 2 seminářích.
V případě nesplnění této podmínky je trenér povinen zaplatit dvojnásobek poplatku za
vystavení licence (při účasti pouze na 1 semináři) nebo zaplatit dvojnásobek poplatku za
vystavení licence a u licence B složit závěrečnou zkoušku v rámci školení trenérů
licence B, u licence A zpracovat seminární práci dle zadání FTVS UK, FTK UP nebo
FSpS MU (při neúčasti na semináři). Studium Trenérské školy je považováno za splnění
podmínek pro obnovení platnosti licence B. Toto obnovení je osvobozeno od poplatku.

3. Pořádání vzdělávacích seminářů provádějí, z pověření Výboru SBT, který dohlíží na obsah
doškolovacích seminářů, jednotlivé basketbalové subjekty. Pořadatelé seminářů jsou povinni
nejpozději dva měsíce před konáním semináře předložit jeho obsahovou náplň Výboru SBT.
Semináře, které lze využít pro obnovování platnosti trenérské licence, pořádá MK ČBF. Tyto semináře
mohou pořádat také TMK SBT a další subjekty, nutnou podmínkou je však schválení obsahové
zaměření a lektorské zabezpečení semináře MK ČBF (pořadatel zasílá žádost o schválení semináře
MK ČBF nejpozději 1 měsíc před konáním semináře).

4. Obnovení platnosti licence A a B provádí přímo sekretariát ČBF, obnovení platnosti licence C
provádí TMK SBT. TMK SBT může pro obnovení platnosti licence C vydat vlastní prováděcí pokyny
(platnost těchto pokynů schvaluje výbor SBT MK ČBF).

Čl. 10, odst. 1
1. Kontrolu a výklad trenérského řádu provádí Výbor SBT MK ČBF. Sankce za porušení herních
ustanovení si stanovují pro svoje soutěže jednotlivé řídící orgány.
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2.

Veškeré poplatky stanovené v tomto řádu jsou včetně DPH.

3. 3. Změny Trenérského řádu byly schváleny valnou hromadou ČBF konanou dne 12. 5. 2014
25. 4. 2016 a nabývají účinnosti dnem 16. 5. 2014 2016.
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