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ZMĚNY BASKETBALOVÝCH ŘÁDŮ ČBF 
schválené VH ČBF konanou dne 14. 9. 2020 

 

SOUTĚŽNÍ ŘÁD BASKETBALU 
 
Čl. 3, odst. (2) – nové znění Příkladu 
Příklad: v sezóně 2020/2021 spadají do jednotlivých kategorií hráči (-ky) narození: 
 U11 nejmladší minižáci a minižákyně 1. 1. 2010 a mladší 
 U12 mladší minižáci a minižákyně 1. 1. 2009 – 31. 12. 2009 
 U13 starší minižáci a minižákyně  1. 1. 2008 – 31. 12. 2008 
 U14 (mladší žáci) 1. 1. 2007 a mladší 
 U15 (starší žáci) 1. 1. 2006 – 31. 12. 2007 
 U17 (kadeti) 1. 1. 2004 – 31. 12. 2005 
 U19 (junioři) 1. 1. 2002 – 31. 12. 2003 
 muži 31. 12. 2001 a starší 
 U14 (mladší žákyně) 1. 1. 2007 a mladší 
 U15 (starší žákyně) 1. 1. 2006 – 31. 12. 2007 
 U17 (kadetky) 1. 1. 2004 – 31. 12. 2005 
 U19 (juniorky) 1. 1. 2002 – 31. 12. 2003 
 ženy 31. 12. 2001 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 2020/21: 
Pendlovat či hostovat mohou hráči a hráčky narození 16. 5. 1996 a později, hráči a hráčky NBL a ŽBL 
narození 16. 5. 1996 - 15. 5. 1998 mohou hostovat max. o 1 stupeň níže. 
Mimořádný start může být povolen hráčům a hráčkám narozeným 16. 5. 1999 a později. 
 
Čl. 15, odst. (1) 
(1) Všechny kluby musí vyhotovit soupisku hráčů družstva a po ověření řídícím orgánem ji potvrdit 
razítkem a podpisem statutárního zástupce klubu. Na soupisce jsou uvedena jména hráčů stálých, 
pendlujících i hostujících, kteří jsou zařazeni do příslušného družstva a mají zaplaceny roční členské 
příspěvky. U každého hráče je uvedeno číslo licence (tj. záznamu v informačním systému ČBF), 
platnost licence, u zahraničních hráčů basketbalová státní příslušnost a u hráčů hostujících do 
družstva navíc ještě družstvo a soutěž, z nichž hostují. 
 
Čl. 15, odst. (3) 
(3) Změny na soupiskách lze provádět v průběhu soutěžního období kdykoliv, vždy však při dodržení 
platných ustanovení o přeřazování, přestupech či hostování a pokud jsou zaplaceny roční členské 
příspěvky. 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. 26, odst. (4) 
(4) Dojde-li při utkání k výtržnostem, šarvátkám, k neuposlechnutí příkazu rozhodčího, opuštění 
hřiště některým z družstev, k inzultaci nebo k pokusu o inzultaci, první kterýkoliv rozhodčí, případně 
jediný přítomný rozhodčí, ve všech těchto případech má právo ukončit utkání. Předčasné ukončení 
utkání uvede rozhodčí do zápisu o utkání s udáním důvodů svého rozhodnutí. Zápis o utkání uzavře 
spolu s tímto sdělením mimo prostor hřiště a zašle do 48 hodin po předčasně ukončeném utkání spolu 
s písemnou zprávou řídícímu orgánu. Písemné vyjádření do 48 hodin zasílá řídícímu orgánu i komisař, 
byl-li k utkání delegován. O výsledku předčasně ukončeného utkání i o dalších hracích důsledcích 
bude rozhodnuto podle basketbalových řádů řídícím, eventuálně též disciplinárním orgánem. 
 
Čl. 40.1, odst. (2) 
(2) Protesty, pokud příslušný sportovně technický dokument nestanoví jinak, se podávají u řídícího 
orgánu, a to u dlouhodobých soutěží nejpozději druhý pracovní den po skončení utkání, u jednorázové 
soutěže do 60 minut po skončení utkání, a musí splňovat tyto náležitosti: 

a) musí být řádně zdůvodněny a event. doloženy příslušnými důkazy 
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b) musí být opatřeny podpisy dvou zástupců klubu a razítkem klubu. být podepsané dotčeným 
účastníkem, v případě klubu opatřeno podpisy osob oprávněných jednat za klub ve smyslu čl. 
1, odst. (4), SŘB (vlastnoruční podpis, prostý elektronický podpis spolu s obrazovým 
záznamem vlastnoručního podpisu nebo kvalifikovaný elektronický podpis). 

 
Čl. 40.2, odst. (2) 
(2) Námitky, pokud příslušný sportovně technický dokument nestanoví jinak, se podávají u řídícího 
orgánu, a to u dlouhodobých soutěží nejpozději druhý pracovní den po zjištění skutečnosti, proti které 
se námitky podávají, u jednorázové soutěže do 60 minut po skončení utkání, a musí splňovat tyto 
náležitosti:  
 a) musí být řádně zdůvodněny a event. doloženy příslušnými důkazy 
 b) musí být opatřeny podpisy dvou zástupců klubu a razítkem klubu. být podepsané dotčeným 

účastníkem, v případě klubu opatřeno podpisy osob oprávněných jednat za klub ve smyslu čl. 
1, odst. (4), SŘB (vlastnoruční podpis, prostý elektronický podpis spolu s obrazovým 
záznamem vlastnoručního podpisu nebo kvalifikovaný elektronický podpis). 

 
Čl. 39, odst. 1, bod a) 
 a) pozdní hlášení utkání - první případ (pokud není v rozpisu soutěže stanoveno jinak) 100 Kč 
 
čl. 45, odst. (2) - nový odstavec: 
(2)  V případě výskytu mimořádné situace (nouzový stav vyhlášený pro celou ČR či její část, 
karanténa na celém území ČR nebo její části apod.) má Výbor ČBF právo, s přihlédnutím k názorům 
odborných komisí, rozhodnout o dalším průběhu soutěží (včetně oblastních) jak v dané sezóně, tak 
i v sezóně příští, případně i v jiných případech s mimořádnou situací souvisejících. 
 
odst. (2) - (5) přečíslovat na (3) - (6) 
Čl. 45, odst. (6) 
(6) Změny Soutěžního řádu basketbalu byly schváleny Valnou hromadou ČBF konanou dne 
2. 5. 2019 14. 9. 2020 a nabývají účinnosti dnem 15. 9. 2019 2020. 
 
 

PŘESTUPNÍ ŘÁD 
 
Čl. 6, odst. (5) 
(5) Matriční komisař 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 
 - hráč nemá zaplaceny roční členské příspěvky. 
 
Čl. 7, odst. (4) 
(4) Matriční komisař žádost o hostování zamítne, když: 
 - žádost o hostování byla podána mimo stanovený termín 
 - žádost nemá předepsané náležitosti 
 - hráč nemá zaplaceny roční členské příspěvky. 
 
Čl. 10, odst. (5) – v roce 2019 byl vložen nový odst. (4) a níže nebyla provedena změna odkazu: 
(5) Poplatek za odvolání 
Poplatek za odvolání se stanovuje ve výši dvojnásobku poplatku za přestup stanoveného v čl. 5, odst. 
(4) (5), Přestupního řádu. 
 
čl. 13, odst. (11) - nový odstavec 
(11)  V případě výskytu mimořádné situace (nouzový stav vyhlášený pro celou ČR či její část, 
karanténa na celém území ČR nebo její části apod.) má Výbor ČBF právo, s přihlédnutím k názorům 
odborných komisí, rozhodnout o změně podmínek stanovených tímto PŘ. Tyto změny by platily pouze 
po dobu mimořádné situace. 
 
odst. (11) - (12) přečíslovat na (12) - (13) 
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Čl. 13, odst. (12) 
(12) Veškeré poplatky stanovené finanční částky (poplatky, finanční náhrady aj.) uvedené v tomto řádu 
jsou včetně DPH. 
 
Čl. 13, odst. (13) 
(13) Tento přestupní řád nabývá účinnosti dnem 15. 9. 2019 2020. Tímto dnem zároveň končí 
účinnost přestupního řádu basketbalu platného od 16. 5. 2018 2019. Pokud není uvedeno jinak, řídí 
se ustanoveními PŘ platného od 15. 9. 2019 2020 i vztahy vzniklé za platnosti PŘ platného do 14. 9. 
2019 2020. 
 
 

LICENČNÍ ŘÁD 
 
Čl. (8) – nový 
(1) Matriční komisař vystavuje i licence pro komisaře, rozhodčí, trenéry aj. za podmínek obdobných 
vystavování licencí hráčů. 
 
Stávající články 8 – 12 přečíslovat na 9 - 13 
 
Čl. 9, odst. (1) 

(1) Za vystavení nové licence hráče nebo za zápis změn do licence (např. změna příjmení, záznam 

o postaršení) činí poplatek:  
 - v soutěžích dospělých 150 Kč 
 - v soutěžích mládeže 50 Kč 
 - dospělý (tj. člen od 1. 1. roku, ve kterém dosáhne 18 let) 300 Kč 
 - mládež 15 – 17 let (tj. od 1. 1. roku, ve kterém dosáhne 15 let, do 31. 12. roku, ve kterém 

dosáhne 17 let) 200 Kč 
 - mládež do 14 let (tj. do 31. 12. roku, ve kterém dosáhne 14 let) 100 Kč 
 
Čl. 13, odst. (2) 
(2) Veškeré změny v centrální evidenci hráčů členů ČBF a vystavování licencí hráče může provádět 
jen matriční komisař. 
 
Čl. 13 odst. (5) 
(5) Změny Licenčního řádu byly schváleny Valnou hromadou ČBF konanou dne 2. 5. 2019 14. 9. 
2020 a nabývají účinnosti dnem 15. 9. 2019 2020. 
 
 

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD 
 
čl. 46, odst. (2) - nový odstavec 
(2)  V případě výskytu mimořádné situace (nouzový stav vyhlášený pro celou ČR či její část, 
karanténa na celém území ČR nebo její části apod.) může DK na žádost provinilce změnit původně 
udělený trest nebo jeho část na trest podmíněný. 
 
odst. (2) - (4) přečíslovat na (3) - (5) 
 
čl. 46, odst. (5) 
(5) Změny Disciplinárního řádu byly schváleny Valnou hromadou ČBF konanou dne 14. 9. 2019 2020 
a nabývají účinnosti dnem 15. 9. 2019 2020. 
 
 

STATUT ARBITRÁŽNÍ KOMISE A JEJÍ JEDNACÍ ŘÁD 
 
Čl. 1, odst. (2) 
(2) Arbitrážní komise rozhoduje jen v těch věcech, kde není dána pravomoc a působnost jiného 
orgánu CBF. Arbitrážní komise rozhoduje spory mezi členem ČBF a Českou basketbalovou federací 
z. s. o placení členských příspěvků a přezkoumává rozhodnutí o vyloučení člena. 
 
Čl. 9, odst. (4) 
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(4) Změny Statutu arbitrážní komise a jejího jednacího řádu byly schváleny Valnou hromadou 
konanou dne 2. 5. 2019 14. 9. 2020 a nabývají účinnosti dnem 15. 9. 2019 2020. 
 
 

TRENÉRSKÝ ŘÁD 

 
Čl. 2, odst. (3) 
(3) Licence TVB se uděluje: 
 a) trenérům, kteří úspěšně absolvovali školení TVB 
 b) absolventům akreditovaného bakalářského studijního programu ve studijním oboru Tělesná 

výchova a sport 
 c) absolventům sportovního gymnázia s kmenovým sportem basketbal, kteří úspěšně složili 

maturitní zkoušku z předmětu "Teorie sportovní přípravy". 
 
Čl. 2, odst. (6) 
(6) Licence TB-III se uděluje: 
 a) trenérům, kteří úspěšně absolvovali školení TB-III  
 b) absolventům akreditovaného bakalářského studijního programu ve studijním oboru Tělesná 

výchova a sport, kteří v rámci studia specializace basketbal úspěšně absolvovali výukové 
bloky obsahově zaměřené na tréninkový proces mládeže ve věku 16 – 19 let s přesahem do 
kategorie dospělých, obhájili bakalářskou práci z basketbalu a složili bakalářskou závěrečnou 
zkoušku ze specializace. uzavřeli studium specializace basketbal obhajobou bakalářské práce 
a složením závěrečné zkoušky a zároveň absolvovali vybrané výukové bloky v rámci školení 
TB-III. 

 Držitel licence TB-III se automaticky stává i držitelem licence TVB. 
 
Čl. 9, odst. (1) a bod c) 
(1) Pro vedení družstev (vedení v utkání i vedení tréninkového procesu) v jednotlivých úrovních 
soutěží pořádaných ČBF je kvalifikační předpoklad trenéra stanoven v podmínkách pro vyhlášení 
soutěží, které jsou musí být v souladu s následujícími ustanoveními: 
 c) licence TB-II: kvalifikační předpoklad pro vedení družstev v minibasketbalových soutěžích U11 

– 13, žákovské lize U14 a U15 a nadregionální lize U15 a žákovských soutěžích U14 a U15 
 
Čl. 9, odst. (2) – nové znění 
(2) Asistent trenéra v jakékoliv úrovni soutěže pořádané ČBF musí být držitelem libovolného druhu 
trenérské licence. 
(2) Pro asistenta trenéra v jednotlivých úrovních soutěží pořádaných ČBF je kvalifikační předpoklad 

stanoven v podmínkách pro vyhlášení soutěží, které musí být v souladu s následujícími 
ustanoveními: 

 a) licence TVB: kvalifikační předpoklad pro asistenta trenéra u družstev v nadregionální lize U17 
a U19, 2. lize dospělých a oblastních soutěžích dospělých 

 b) licence TB-I: kvalifikační předpoklad pro asistenta trenéra u družstev v minibasketbalových 
soutěžích U11 – U13 

 c) licence TB-II, TB-III a ProfiT: kvalifikační předpoklad pro asistenta trenéra u družstev 
v jakékoliv úrovni soutěže pořádané ČBF. 

 
Čl. 10 – zrušit odst. (1), odst. (2) – (4) přečíslovat na (1) – (3) 
 
Čl. 10, odst. (3) 
(3) Změny Trenérského řádu byly schváleny Valnou hromadou ČBF konanou dne 2. 5. 2019 
14. 9. 2020 a nabývají účinnosti dnem 15. 9. 2019 2020. 
 


