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 na změnu řádů ČBF, který LK a V ČBF nedoporučují přijmout:
Prosím o zařazení do úprav Řádů ČBF:
Hlášení termínu a místa konání nejpozději 14 dnů před stanoveným hracím termínem dle Termínové
listiny (nyní je 10 dnů).
Martin Kučera, ČABR
Jednalo by se o změnu níže uvedeného článku, LK se však domnívá, že není vhodné prodlužovat
termín pro hlášení termínu a místa konání utkání.
SŘB, Čl. 24, odst. (1)
(1) Pokud není datum, začátek a místo konání zápasu uvedeno v rozpisu soutěže, je pořádající klub
povinen nejméně 10 14 dnů před stanoveným termínem zadat informace o utkání do informačního
systému ČBF.

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

SOUTĚŽNÍ ŘÁD BASKETBALU
Čl. 3, odst. (2)
(2) Mistrovské soutěže jsou organizovány v těchto kategoriích:
- U11 (nejmladší minižactvo, hráči, -ky), kteří v roce zahájení soutěže dosáhli 10 let a mladší
- U12 (mladší minižactvo, hráči, -ky), kteří v roce zahájení soutěže dosáhli 11 let a mladší
- U13 (starší minižactvo, hráči, -ky), kteří v roce zahájení soutěže dosáhli 12 let a mladší
mužské složky:
- U14 (mladší žáci) - v roce zahájení soutěže dosáhli 13 let a mladší
- U15 (starší žáci) - v roce zahájení soutěže dosáhli 14 let a mladší
- U17 (kadeti) - v roce zahájení soutěže dosáhli 15 nebo 16 let
- U19 (junioři) - v roce zahájení soutěže dosáhli 17 nebo 18 let
- muži - v roce zahájení soutěže dosáhli 19 let a starší
ženské složky:
- U14 (mladší žákyně) - v roce zahájení soutěže dosáhly 13 let a mladší
- U15 (starší žákyně) - v roce zahájení soutěže dosáhly 14 let a mladší
- U17 (kadetky) - v roce zahájení soutěže dosáhly 15 nebo 16 let
- U19 (juniorky) - v roce zahájení soutěže dosáhly 17 nebo 18 let
- ženy - v roce zahájení soutěže dosáhly 19 let a starší
Příklad: v sezóně 2017/2018 spadají do jednotlivých kategorií hráči (-ky) narození:
U11 nejmladší minižáci a minižákyně 1.1.2007 a mladší
U12 mladší minižáci a minižákyně
1.1.2006 – 31.12.2006 a mladší
U13 starší minižáci a minižákyně
1.1.2005 – 31.12.2005 a mladší
U14 (mladší žáci)
1.1.2004 a mladší
U15 (starší žáci)
1.1.2003 – 31.12.2004
U17 (kadeti)
1.1.2001 – 31.12.2002
U19 (junioři)
1.1.1999 – 31.12.2000
muži
31.12.1998 a starší
U14 (mladší žákyně)
1.1.2004 a mladší
U15 (starší žákyně)
1.1.2003 – 31.12.2004
U17 (kadetky)
1.1.2001 – 31.12.2002
U19 (juniorky)
1.1.1999 – 31.12.2000
ženy
31.12.1998 a starší
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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 2017/18:
Pendlovat či hostovat mohou hráči a hráčky narození 16. 5. 1993 a později, hráči a hráčky NBL a ŽBL
narození 16. 5. 1993 - 15. 5. 1995 mohou hostovat max. o 1 stupeň níže.
Mimořádný start může být povolen hráčům a hráčkám narozeným 16. 5. 1996 a později.
Čl. 6, odst. (7)
(7) Převod práva účasti v soutěži uskutečněný mezi tělovýchovnou jednotou (nebo jiným občanským
sdružením spolkem) a basketbalovým klubem, který se celý vyčleňuje z této tělovýchovné jednoty
(nebo jiného občanského sdružení spolku) a získává vlastní právní subjektivitu osobnost, a dále
převod mezi subjekty, při kterém nedochází ke změně vlastnické struktury (převodce je 100%
vlastníkem nabyvatele nebo nabyvatel je 100% vlastníkem převodce), nepodléhá poplatku
uvedenému v odstavci 6 tohoto článku. V tomto případě bude i převod všech členů původního klubu
do nového klubu proveden bez poplatku na základě žádosti potvrzené původním i novým klubem.
Čl. 15, odst. (4)
(4) Změny na soupiskách lze provádět v průběhu soutěžního období kdykoliv, vždy však při dodržení
platných ustanovení o přeřazování, přestupech či hostování. Každá provedená změna soupisky
nabude účinnosti teprve po té, když bude potvrzena řídícím orgánem. Po ukončení soutěže do konce
hracího období nelze hráče ze soupisky vymazat. Za správnost všech údajů na soupisce odpovídá
klub.
Čl. 16, odst. (2)
(2) Trenér a asistent předkládají licenci prokazují svoji totožnost komisaři (rozhodčím) před
zahájením utkání pouze v případě, že nejsou na soupisce uvedeni.
Čl. 16, odst. (3)
(3) Dostaví-li se družstvo k utkání bez soupisky, seznámí rozhodčí s touto skutečností trenéra
a kapitána soupeřova družstva a uvede toto do zápisu o utkání. Trenér a kapitán družstva jsou povinni
družstva je povinen vyhotovit a podepsat písemné prohlášení, že všichni hráči jsou členy družstva,
mají platnou licenci hráče, jsou uvedeni na soupisce, nejsou v trestu a není proti nim vedeno
disciplinární řízení. Na žádost provede rozhodčí identifikaci hráčů na základě předložení občanského
průkazu, cestovního pasu, služebního nebo řidičského průkazu či jiného úředního dokladu
obsahujícího fotografii a datum narození. Na zadní straně zápisu uvede seznam identifikovaných
hráčů včetně rodného čísla nebo data narození. U žactva identifikace odpadá, utkání se odehraje
a o uznání výsledku dosaženého na hřišti rozhodne řídící orgán. V případě provádění identifikace
mohou nastoupit pouze ti hráči, kteří byli identifikováni podle předchozího ustanovení.
Čl. 25, odst. (5)
(5) Čekací doba je 15 minut po stanoveném a řádně hlášeném začátku utkání a může být beztrestně
čerpána pouze v opodstatněných případech. V případě, že v určeném začátku není přítomen jeden
nebo dva delegovaní rozhodčí kterýkoliv z delegovaných rozhodčích, se čekací doba čerpá vždy.
Čl. 28, odst. (3)
(3) Zápis o utkání se vyplňuje podle předpisů. Na zápise mohou být uvedeni pouze ti hráči, kteří jsou
přítomni při zahájení hry nebo se dostaví do konce hrací doby Všichni členové družstva, jejichž jména
jsou uvedena v zápise, jsou oprávněni hrát, i když se dostaví až po začátku utkání (viz čl. 7.1 Pravidel
basketbalu). Zejména je třeba dodržet označení nástupu hráče do hry, označení pendlujících
a hostujících hráčů a označení kapitánů družstev.
Čl. 30, odst. (2)
q) není-li na utkání přítomen komisař, umožnit na žádost hostujícího týmu zástupci tohoto týmu
zaujmout místo u stolku rozhodčích u stolku mezi zapisovatelem a časoměřičem.
Čl. 43, odst. (5)
(5) Změny Soutěžního řádu basketbalu byly schváleny Valnou hromadou ČBF konanou dne
25. 4. 2016 2017 a nabývají účinnosti dnem 16. 5. 2016 2017.
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SMĚRNICE O ODCHODU ČESKÝCH HRÁČŮ DO ZAHRANIČÍ A JEJICH
NÁVRATU DO ČR
III.2 Hráč není povinen se vrátit do mateřského klubu, ve kterém měl vystavenou licenci hráče před
odchodem do zahraničí. Vracející se hráč k vydání licence hráče dle licenčního řádu nepotřebuje
souhlas mateřského klubu, tomu náleží pouze finanční náhrada, která se stanoví podle způsobu
výpočtu výše finančních náhrad platných ke dni odchodu hráče do zahraničí a věku hráče ke dni
žádosti o vystavení licence při návratu ze zahraničí dle Přílohy č. 1 k Přestupnímu řádu basketbalu.
Finanční náhrada mateřskému klubu nepřísluší, pokud hráč odešel do zahraničí ve věku do 18 let
(special case FIBA). Vydání licence s uvedením nového klubu se hodnotí jako přestup ve smyslu PŘ.
Čl. VII.5
VII.5 Změny Směrnice o odchodu českých hráčů do zahraničí a jejich návratu do ČR byly schváleny
Valnou hromadou ČBF konanou dne 27. 4. 2015 25. 4. 2017 a nabývají účinnosti dnem 1. 7. 2015 16.
5. 2017.

PŘESTUPNÍ ŘÁD – část I.
čl. I., odst. (8)
(8) Hráč může ohlásit přestup do nového klubu v období od 16. 5. do 28. 2. následujícího roku,
v kategoriích U11 a U12 jen v období od 16. 5. do 30. 9. Přestupy mohou být z klubu a do něj hlášeny
až po skončení mistrovské soutěže v případě, že soutěž skončí po 15. 5.
Pokud mateřský klub nehraje žádnou mistrovskou soutěž v kategorii U11 či U12, lze přestup v těchto
kategoriích povolit i po 30. 9., v ostatních odůvodněných případech schvaluje žádost o přestup Výbor
ČBF na návrh generálního sekretáře.
čl. I., odst. (9)
(9) Hráč může ohlásit hostování do jednoho družstva jiného klubu od 1. 7. do 28. 2. následujícího
roku, v kategoriích U11 a U12 jen v období od 1. 7. do 30. 9. Výjimkou jsou případy, kdy hráč hlásí
hostování do družstev U19 a mladších stejného klubu, do kterého měl povolené hostování do 15. 5.
téhož roku. V tom případě lze hostování hlásit již od 16. 5. každého roku.
Pokud mateřský klub nehraje žádnou mistrovskou soutěž v kategorii U11 či U12, lze hostování
v těchto kategoriích povolit i po 30. 9., v ostatních odůvodněných případech schvaluje žádost
o hostování Výbor ČBF na návrh generálního sekretáře.
čl. II, odst. (6)
(6) Přestoupí-li hráč do klubu, ve kterém startoval v kvalifikaci o postup či start ve vyšší třídě soutěže
nebo prolínací soutěži, hraných v novém hracím období, nemůže se v případě postupu družstva
tohoto klubu do nové soutěže přestoupit vrátit v daném hracím období zpět do klubu, ze kterého
přestoupil.
čl. IV., odst. (4)
(4) Hostování, s výjimkou hostování za podmínky dle odst. (7), 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 denní studium studia dle odst. (7)
e) přeřazením hráče v mateřském klubu do družstva, které svým zařazením do soutěže
neumožňuje původně schválené hostování
f) e) zrušením družstva nebo klubu.
čl. IV., odst. (6)
(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
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.
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čl. IV., odst. (7)
(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.
a) zrušením hostování dle č. IV., odst. (5)
b) přestupem hráče do jiného klubu, než kam hostuje.
Čl. XI., odst. (12)
(12) Tento přestupní řád nabývá účinnosti dnem 16. 5. 2016 2017. Tímto dnem zároveň končí
účinnost přestupního řádu basketbalu platného od 1. 7. 2015 16. 5. 2016. Pokud není uvedeno jinak,
řídí se ustanoveními PŘ platného od 16. 5. 2016 2017 i vztahy vzniklé za platnosti PŘ platného do 15.
5. 2016 2017.
PŘ, Příloha č. 1
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
b) PHO se počítá takto:
- každé ukončené hrací období v dorostu se počítá jako 1 hrací období
- v případě přestupu v průběhu hracího období (po 1. 10. 1. 1.) se počítá 1 polovina hracího
období
- počet ukončených hracích období se počítá ke dni přestupu (datum podání přestupu), tedy
obvykle před zahájením hracího období

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD
§ 12, odst. (3)
(3) O zahájení řízení uvědomí příslušný orgán všechny známé účastníky řízení. Učiní tak písemně na
elektronickou nebo poštovní nebo telegraficky na adresu organizačního pracovníka klubu.
§ 43, odst. (1)
(1) Je-li hráč vyloučen ze hry diskvalifikován či dopustí-li se závažného provinění před nebo po utkání
a požádá-li rozhodčí v zápise o utkání o zahájení disciplinárního řízení, má provinilec do rozhodnutí
disciplinárního orgánu zastavenou závodní činnosti. Stejně tak se toto ustanovení týká trenérů
a funkcionářů klubu.
§ 50, odst. (4)
(4) Změny Disciplinárního řádu byly schváleny Valnou hromadou ČBF konanou dne 25. 4. 2016 2017
a nabývají účinnosti dnem 16. 5. 2016 2017.
Zvláštní část DŘ, část C:
úprava bodu 17.
17. Nástup k utkání pod vlivem zakázaných látek

do 2 let 2 roky ZVF

nový text bodu 18.
18. Sabotování hry s úmyslem ovlivnit výsledek utkání
body 18. – 20. přečíslovat na 19. – 21.
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do 4 utkání ZVF + do 10 000 Kč

PŘESTUPNÍ ŘÁD – část II.
LK a V ČBF zde předkládají společný návrh odborných komisí sportovního úseku ČBF (tj. KVBCH,
KVBD a KM) 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
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
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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

v závorce pokud klub neměl NBL

DÍVKY

SOUČASNOST

NÁVRH

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

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
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
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