
Návrhy na změny řádů ČBF, které Legislativní komise nedoporučuje přijmout:
Návrh SBT ČBF
Zavedení soutěžní kategorie U16 v chlapecké složce (místo kategorie U15)
Změna soutěžního řádu basketbalu – článek 32, bod 2 (a případné další změny s tím související)
a zapracování podmínky, že hráči kategorie U16 mohou startovat v kategorii U19 bez postaršení.
Zdůvodnění: Podpora herního vytížení hráčů RD kadetů U16 v soutěžích ČBF.

Zdůvodnění nedoporučení návrhu:
LK se domnívá, že změna kategorií proběhla teprve nedávno a je potřeba zachovat alespoň po nějaký
čas  stabilitu  soutěží.  Pokud  by  k nějaké  změně  mělo  dojít,  je  nutné,  aby  změna  kategorií  byla
vyhlášena  Výborem  ČBF  s platností  minimálně  sezónu  předem,  pro  kategorii  chlapců  i  dívek
a s platností po celé ČR.

Příspěvek Ing. Davida Neckáře, předsedy DR ČBF – Oblast Jižní Morava:
Návrh na úpravu Soutěžního řádu basketbalu

Vážený pane předsedo,
rád bych touto cestou navrhnul provedení úpravy Soutěžního řádu basketbalu, a sice
čl. 41 Odvolání proti protestu a námitkám, odst. (2), odrážka druhá, na:

- Oblastní dozorčí rada u soutěží řízených touto oblastí.

Odůvodnění:
Na základě stávající úpravy Stanov České basketbalové federace provedené v roce 2012 a následně
2013 byla  ustanovena povinnost  oblastních jednotek mít  zřízenu oblastní  dozorčí  komisi,  která  je
kontrolním  a  revizním  orgánem  oblastní  jednotky  ČBF.  Všechny  oblastní  jednotky  touto  komisí
disponují.
Při  stávajícím  postupu  odvolacího  procesu  proti  rozhodnutí  (zejm.  oblastní  STK)  je  odvolacím
orgánem oblastní  výbor ČBF,  který  je  zřizovatelem této  komise a  tato  komise je  za svoji  činnost
oblastnímu výboru odpovědná. Je zde zcela přímá závislost STK na oblastním výboru a projednání
odvolání pak může být zatíženo propojeností těchto dvou složek.
Navrhované ustanovení má za cíl  přenést  revizní činnost  na orgán zcela nezávislý na tom, které
rozhodnutí vydal a který je za obdobným účelem oblastní jednotkou zřízen. Tato úprava by neměla mít
za následek jakoukoli další související úpravu Soutěžního řádu basketbalu.

Předem děkuji za projednání mého návrhu.

Ing. David Neckář, předseda Dozorčí rady ČBF – Oblast Jižní Morava, v.r.

Zdůvodnění nedoporučení návrhu:
LK nebude zatím měnit SŘB, neboť tato otázka by měla být řešena v rámci úpravy Stanov spolku.

Příspěvek Mgr. Romana Bednáře, Sokol Pražský:
v Praze, 31.1.2014

Věc: Úprava Přestupního řádu resp. výpočtu finanční náhrady

Níže uvedený návrh na změnu přestupního řádu se týká výpočtu finanční náhrady v     situaci přestupu
hráče   - bez souhlasu mateřského klubu -   mezi dvěma kluby, jež jsou zařazeny v     systému SCM či
SpS. 

Do  kritérií,  dle  kterých  se  vypočítává  finanční  náhrada  při  přestupu  hráče,  navrhujeme  zařadit
dodatečný koeficient SCM, resp. SpS. Tento koeficient by nesl hodnotu 2. Navrhovaná změna by se
pak při výpočtu finanční náhrady konkrétně projevila takto:
Dorost: FÚ = (ZČD x PHO x S x RD x SCM) + (ZČŽ x Ž x RŽ x SpS) + (1000 x N) 
Žactvo: FÚ = (ZČŽ x Ž x RŽ x SpS) + (1000 x N) 
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Tento koeficient by byl uplatněn ve chvíli, kdy by docházelo k přestupu hráče  bez souhlasu
klubu, mezi  dvěma kluby,  které  jsou  zařazeny do systému SCM,  resp.  SpS ČBF na stejné
úrovni. 

Nedílnou součástí výše navrhované úpravy by mělo být i opatření, které by zamezilo přestupu
hráče bez souhlasu mateřského klubu přes třetí klub v průběhu následující sezóny. V takovém případě
by měla být mateřskému klubu doplacena finanční náhrada, jako by přestup proběhl přímou cestou.
O zpracování konkrétní podoby této úpravy (např. vložením odstavce č. 8 do Čl. III.  Přestupního řádu)
žádám LK ČBF.

Doplňující komentář k     předkládanému návrhu:
Kluby zařazené do systému SCM a SpS ČBF vnímáme jako součásti jednotného systému

výchovy talentované mládeže. V rámci tohoto systému výchovy vnímáme přestup hráče mezi dvěma
kluby SCM či SpS, bez dohody zainteresovaných klubů, jako nadbytečný a nevhodný. Přestože by si
jednotlivá SCM (SpS) měla být vzájemnou konkurencí, měla by svých cílů dosahovat prioritně cestou
dohody,  nikoliv kroky, které přímo zvyšují  kvalitu jednoho centra/střediska na úkor jiného centra či
střediska zařazeného do stejného systému výchovy talentované mládeže. 

Věříme,  že  i  námi  navrhovaná  úprava  výpočtu  finanční  náhrady  bude  motivovat  kluby
k otevřenější  meziklubové  spolupráci  v rámci  nastaveného  systému  SCM a  SpS  ČBF.  Současně
věříme, že se aktivity klubů zařazených do systému SCM a SpS přesunou k užší spolupráci s kluby do
tohoto  systému  nezařazených,  a  omezí  se  tak  agresivní  jednání,  které  často  vytváří  negativní
atmosféru mezi  kluby SCM a SpS.  Námi navrhované změny by měly výrazněji  eliminovat  prostý
finanční kalkul výhodnosti/nevýhodnosti přestupu hráče v rámci společného systému pro jeden klub
tohoto systému tak, jak se tomu v současné době děje. 

Dále  doplňujeme,  že  současně s výše  uvedeným návrhem na  změnu přestupního  řádu,
resp. výpočtu finanční náhrady, navrhujeme úpravy ve způsobu hodnocení SCM a SpS. Tyto změny
by měly následně omezit nepřiměřené finanční výhody pro ty kluby, které v rámci SCM a SpS zapojují
hráče vstoupivší do systému SCM a SpS ČBF v jiném klubu. Tento návrh bude předložen KVB CH
i KVB D v průběhu měsíce února 2014.

za klub Sokol Pražský návrh zpracoval:

Mgr. Roman Bednář
hlavní trenér SCM Sokol Pražský

Zdůvodnění nedoporučení návrhu:
LK  nedoporučuje  přijmout  tuto  úpravu  PŘ  vzhledem  k tomu,  že  finanční  náhrada  kompenzuje
mateřskému klubu náklady spojené s výchovou hráče a tyto jsou u SCM a SpS dotovány ze státního
rozpočtu.
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NÁVRH ZMĚN BASKETBALOVÝCH ŘÁDŮ ČBF

Dokument Návrhu změn basketbalových řádů je vytvořen tak, že:
- nové pasáže basketbalových řádů jsou vytištěny kurzívou
- rušené pasáže basketbalových řádů jsou vytištěny přeškrtnutým písmem

SOUTĚŽNÍ ŘÁD BASKETBALU

Čl. 3 odst. (2) – nové znění Příkladu:

Příklad: v sezóně 2014/2015 spadají do jednotlivých kategorií hráči (-ky) narození:

nejmladší minižáci a minižákyně 1.1.2004 a mladší

mladší minižáci a minižákyně 1.1.2003 a mladší

starší minižáci a minižákyně 1.1.2002 a mladší

U14 (mladší žáci) 1.1.2001 a mladší

U15 (starší žáci) 1.1.2000 – 31.12.2001

U17 (kadeti) 1.1.1998 – 31.12.1999

U19 (junioři) 1.1.1996 – 31.12.1997

muži 31.12.1995 a starší

U14 (mladší žákyně) 1.1.2001 a mladší

U15 (starší žákyně) 1.1.2000 – 31.12.2001

U17 (kadetky) 1.1.1998 – 31.12.1999

U19 (juniorky) 1.1.1996 – 31.12.1997

ženy 31.12.1995 a starší

Čl. 5 odst. (6) 

(6) Odhlásí-li se některé družstvo ze soutěže ve lhůtě kratší než 14 dní před losováním soutěží nebo
kdykoliv po něm před zahájením soutěží a nelze zvládnout doplnění soutěže dle odst. (5), může řídící
orgán  provést  doplnění  soutěže  i jinak,  ale  vždy  tak,  aby  byla  zajištěna  kvalita  soutěží,  nebo
rozhodnout, že se bude hrát s menším počtem účastníků.

Čl. 5 odst. 8
(8) Kluby, jejichž družstva mají být zařazena do basketbalových soutěží, musejí splňovat podmínky
pro zařazení do soutěže vyhlášené příslušným řídícím orgánem. Družstva vystupují v soutěžích pod
názvem klubu. Se souhlasem řídícího orgánu může být název družstva upraven i jinak, např. použitím
názvu sponzora. Tato úprava nesmí být zaměnitelná s názvem jiného subjektu sdruženého v ČBF.

Čl. 6 odst. (2) bod a), body b) – d) beze změny

3



(2) Převod soutěže není možný a nebude povolen v těchto případech:

a) převod  soutěže  chce  realizovat  klub,  jehož  družstvo,  které si  svým umístěním vybojovalo
postup  do  vyšší  soutěže  a  jehož jeho start  v této  soutěži  však není  možný  vzhledem
k ustanovení čl. 5 odst. (3) SŘB 

Čl. 6 odst. (4)

(4) Smlouva o převodu práva nabývá účinnosti až po schválení příslušným řídícím orgánem. Řídící
orgán není povinen převod soutěže schválit zejména v případě případech, že by převod nevyhovoval
územnímu uspořádání nebo některá ze smluvních stran měla neuhrazené závazky vůči ČBF.

Čl. 10 odst. (1) – nové znění

(1) Základními sportovně technickými dokumenty pro řízení soutěží jsou:

a) pravidla basketbalu FIBA
b) Stanovy České basketbalové federace
c) Soutěžní řád basketbalu
d) Směrnice o startu zahraničních hráčů v družstvech oddílů a klubů ČR
e) Směrnice o odchodu českých hráčů do zahraničí a jejich návratu do ČR
f) Přestupní řád basketbalu
g) Licenční řád
h) Disciplinární řád
i) Statut a Disciplinární řád České asociace basketbalových rozhodčích
j) Statut arbitrážní komise a její jednací řád
k) Trenérský řád
l) řády a směrnice schválené příslušnými orgány pro soutěže NBL a ŽBL
m) rozpisy soutěží
n) zprávy řídících orgánů o průběhu jimi řízených soutěží.

Čl. 16 odst. (2)

(2) Licence hráče, trenéra a asistenta se předkládají komisaři (rozhodčím) před zahájením utkání. Je-
li  hráč zapsán do zápisu o utkání a k utkání se dostaví opožděně, provádí se kontrola při prvním
vstupu  hráče  na  hřiště  během  hry.  Pro  NBL,  a ŽBL  a  soutěže  řízené  STK  ČBF  v kategoriích
dospělých, juniorů, juniorek, kadetů a kadetek může být řídícím orgánem v Rozpise soutěže upraven
postup kontroly licencí odlišně.

Čl. 20 odst. (7)

(7) Hráč, který hostuje do stejné mistrovské soutěže, jakou hraje jeho mateřské družstvo, může po
dobu hostování startovat v sezóně jen za družstvo, do kterého hostuje. V kategoriích minižactva jsou
za stejnou mistrovskou soutěž považovány všechny regionální soutěže.

Čl. 20a odst. (4)
(4) Na soupisce družstva NBL mohou může být takto zapsáni max. 3 hráči zapsáno max. 5 hráčů.

Čl. 30 odst. (2) bod b)
b) zabezpečit řádný průběh utkání a pořádek na hřišti. K tomu účelu vytváří pořadatelskou službu

v  potřebném  počtu,  jejíž  práva  a  povinnosti  jsou  uvedeny  v  následujících  ustanoveních,
případně je oprávněn přijmout opatření dle vlastního uvážení a místní situace

Čl. 40.2 odst. (1) – nové znění
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(1) Člen ČBF (dále jen klub) může podat námitky, pokud je přesvědčen a má důkazy o tom, že došlo
k porušení ustanovení sportovně technických dokumentů uvedených v čl. 10, odst. (1) SŘB.

Čl. 43 odst. (5)

(5) Změny  Soutěžního  řádu  basketbalu  byly  schváleny  Valnou  hromadou  ČBF  konanou  dne
1. 5. 2013 12. 5. 2014 a nabývají účinnosti dnem 16. 5. 2013 2014.

PŘESTUPNÍ ŘÁD

Čl. I. odst. (1)

(1) Tento přestupní řád (dále jen PŘ) stanovuje podmínky, za nichž se uskutečňují změny příslušností
klubové příslušnosti - 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. 

Čl.I. odst. (2) a (3) - nové odstavce
(2) Přestupem  se  rozumí  převod  hráčských  práv  z mateřského  klubu  na  nový  klub  provedený,
v souladu s Řády ČBF, změnou klubové příslušnosti hráče a spojený se změnou údajů v centrální
databázi hráčů, která je vedena v ČBF. Změna klubové příslušnosti je vždy spojena s vydáním licence
hráče, která je majetkem klubu, který je nositelem hráčských práv a který je v databázi ČBF veden
jako mateřský klub.
(3) Hostováním se rozumí časově omezená možnost  startu za  jiný než mateřský klub,  povolená
v souladu s Řády ČBF, a zaznamenaná v centrální evidenci hráčů, při souběžném vystavení licence,
kterou lze prokázat možnost startu za jiný než mateřský klub.

Stávající odstavce (2) – (8) článku I. přečíslovat na (4) – (10)

Čl. I. odst. (4)

(2) V přestupním řízení a hostování vystupuje vystupují tito účastníci:

- 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).

Čl. I. odst. (5) – nové znění
(5) V přestupním řízení a hostování jednají: 

a) Hráč nebo jeho zákonný zástupce, případně jiná osoba, kterou hráč k jednání zmocní (dále jen Hráč),
b) Klub, který tak činí:

- způsobem zapsaným ve veřejném rejstříku,
- zastoupením prostřednictvím dvou osob, které mají pověření zastupovat klub na základě plné

moci,  pověření  dle  podané  přihlášky  do  mistrovských  soutěží  nebo  jiným  postupem  dle
pokynů orgánu ČBF – dále jen zástupci klubu. Pro potřebu přestupního řízení a hostování se
platnost  oprávnění  jednat  jménem klubu  udělené osobám podáním přihlášky do příslušné
soutěže prodlužuje i po skončení mistrovské soutěže, a to až do podání nové přihlášky nebo
do oznámení  změn v  oprávnění  jednat  jménem klubu.  Oprávněnost  za  soulad  oprávnění
jednat jménem klubu s platným pověřením nese klub ve smyslu čl. 1., odst. (5) SŘB.

Čl. I. odst. (6)
(4) Žádosti  o přestup  či  hostování  projednává posuzuje a  rozhoduje  o nich  v I.  stupni  výhradně
matriční  komise  ČBF matriční  komisař s výjimkou  přestupů  a  hostování  mezi  kluby  NBL,  které
projednává sportovní ředitel NBL.

Čl. I. odst. (7)
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(7) 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 do kterého měl povolené hostování do 15. 5. téhož roku. V tom případě lze hostování hlásit již
od 16. 5. každého roku.

Č. I. odst. (10) bod d) (body a)  - c) beze změny)
d) pokud klub nepřihlásí do soutěže družstvo není účastníkem soutěže 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. odst. (2)
(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,
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.  Hráč  kategorie  mládež,  který  přestupuje  dle  čl.  I.  odst.  (8)  písm.  d),  může
přestoupit i po uplynutí výše uvedeného období do 28. 2. Počet přestupujících hráčů dané věkové
kategorie z klubu není při přestupu dle čl. I. odst. (8) písm. d) omezen.

Čl. II. odst. (5)

(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 matričnímu komisaři při osobním doručení. 

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 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 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. IV. odst. (5)

(5) Hostování  povolené  se  souhlasem  mateřského  klubu  se  ruší  rozhodnutím  matriční  komise
matričního komisaře na základě písemné žádosti jednoho ze zúčastněných klubů o zrušení hostování
adresované  matriční komisi ČBF matričnímu komisaři. 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 matričnímu komisaři 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 matričním komisařem). 

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 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.

Čl. V. odst. (1)

(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
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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 matričnímu komisaři 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 matričnímu komisaři 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.

Čl. V. odst. (2)

(2) Mateřský klub je povinen nejpozději do 10 pracovních dnů od data doručení žádosti o přestup či
hostování doručit  matriční komisi matričnímu komisaři 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 matričnímu  komisaři.  Pokud  klub  s přestupem  či
hostováním  nesouhlasí,  je  povinen  ve  shora  uvedené  lhůtě  předložit  matriční  komisi matričnímu
komisaři i platnou hráčskou smlouvu.

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

Čl. V. odst. (3)
(3) Pokud  se  mateřský  klub  ve  lhůtě  do  25  kalendářních  dnů  od  data  vyznačeného  na  podání
zaslaném klubu nevyjádří,  považuje se toto nevyjádření se za souhlas s přestupem či  hostováním
a matriční komise komisař přestup či hostování schválí.

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

Čl. VI. odst. (1)

(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
komisař rozhodne o přestupu jen 2 hráčů, přičemž se řídí těmito kritérii: 

- 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 komisař mateřský klub a všechny nové kluby
v přestupu zainteresované.

Čl. VI. odst. (2)
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(2) Matriční komise ČBF Matriční komisař ověří soulad údajů na žádosti o přestup s údaji v centrální
evidenci ČBF a žádost o přestup schválí, má-li všechny náležitosti  a je-li v souladu s PŘ. V případě,
že je požadována finanční náhrada (u reprezentantů bude stanovena až po ukončení reprezentační
akce), matriční komise pověřený pracovník sekretariátu ČBF pozastaví přestup rozhodnutí o přestupu
do doby finanční úhrady.  Pokud byl přestup schválen před reprezentační akcí, je nový klub povinen
zvýšení finanční náhrady doplatit mateřskému klubu, pokud se kluby nedohodnou jinak. 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  matričním komisařem
u přestupů podaných později. Pokud bude mezi kluby uzavřen splátkový kalendář, matriční  komise
komisař bere toto jako plnou úhradu.

Čl. VI. odst. (3)

(3) Přes  nesouhlas  mateřského  klubu  matriční  komise  ČBF 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  10  pracovních  dnů  od  projednání  přestupu  matriční  komisí
matričním  komisařem u  přestupů  podaných  později.  Pokud  bude  mezi  kluby  uzavřen  splátkový
kalendář, matriční komise komisař bere toto jako plnou úhradu.

Čl. VI. odst. (4)

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

Čl. VI. odst. (5)

(5) Matriční komise ČBF 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.

Čl. VII. odst. (1)

(1) Matriční  komise  ČBF komisař ověří  soulad  údajů  na  žádosti  o  hostování  s údaji  v centrální
evidenci ČBF a žádost o hostování se souhlasem mateřského klubu schválí, a to  nejvýše na dobu
jednoho hracího období.

Čl. VII. odst. (2)

(2) Přes  nesouhlas  mateřského  klubu  matriční  komise  ČBF komisař 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.

Čl. VII. odst. (3)
(3)  Schválení hostování bude vyznačeno v licenci hráče.  Schválené hostování bude zaznamenáno
v centrální  evidenci  ČBF  a  vyznačeno  v nově  vystavené licenci  hráče  uvedením  názvu  klubu
a soutěže,  do  které  hráč  hostuje.  Po  dobu  hostování  je  hráč  nadále  členem  mateřského  klubu
a družstva, ze kterého hostuje.

Čl. VII. odst. (4)

(4) Matriční komise ČBF komisař žádost o hostování zamítne, když: 

- žádost o hostování byla podána mimo stanovený termín 

- žádost nemá předepsané náležitosti.

Čl. VIII.

Čl. VIII. Oznamování rozhodnutí matriční komise ČBF matričního komisaře

Čl. VIII. odst. (1)

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

- s vyjádřením klubu klubů 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 zaznamená matriční komisař v centrální evidenci a uvede na
přestupní lístek.

Čl. VIII. odst. (2)

(2) V případě  schválení  přestupu  nebo  hostování  udělí  matriční  komise  ČBF komisař souhlas
k výměně  licence  hráče  za  novou  s uvedením  nového  klubu,  do  kterého  hráč  přestoupil,  nebo
s vyznačením družstva klubu, do kterého hostuje.  Vystavení nové licence je podmíněno zrušením
všech dřívějších licencí a řídí se postupem dle licenčního řádu ČBF.

Čl. VIII. odst. (3)
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(3) Přestupy a hostování schválené na základě souhlasu mateřského klubu se  klubům účastníkům
řízení neoznamují.

Čl. VIII. odst. (4)

(4) Přestupy a hostování schválené přes nesouhlas mateřského klubu a žádosti o přestup či hostování
zamítnuté se  oznamují  hráči,  mateřskému  klubu  i  novému  klubu všem  účastníkům  řízení,  a  to
odesláním písemného rozhodnutí (e-mailem, případně doporučenou poštou) odeslaným nejpozději
nejbližší pracovní den po přijetí rozhodnutí.

Čl. VIII. odst. (5) – ruší se

Čl. IX. odst. (1)

(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 matričního komisaře.  V případě,  že se některý z účastníků
přestupního  řízení  odvolá  a  odvolací  orgán  rozhodnutí  matriční  komise ČBF matričního  komisaře
potvrdí, je třeba finanční náhradu vrátit do 15 dnů po obdržení rozhodnutí odvolacího orgánu.

Čl. X. odst. (1)

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

Čl. X. odst. (2)

(2) Odvolání  se  podává  do  15  dnů  ode  dne  obdržení  rozhodnutí  o přestupu  či  hostování
15 pracovních dnů od data rozhodnutí o přestupu či hostování, které je uvedeno v centrální evidenci,
a to prostřednictvím matriční komise matričního komisaře 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 komisař nezasílá oznámení o schválení přestupu, je možno podat
odvolání do 90 dnů od data vystavení licence.

Čl. X. odst. (3)

(3) Odvolání  obsahuje  důvody  s příslušnými  návrhy  důkazů,  musí  být  vlastnoručně  podepsáno
hráčem nebo dvěma zástupci klubu a opatřeno razítkem klubu, pokud dokumenty o založení klubu
včetně dodatků nestanoví jinak, což musí být doloženo matriční komisi matričnímu komisaři. Stejnopis
odvolání musí být zaslán všem stranám zúčastněným na přestupu či hostování, což odvolatel dokládá
poštovními podacími lístky.
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Čl. X. odst. (6)

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

Čl. XI. odst. (1)

(1) Všechna podání, vyjádření a potvrzení, která při ohlašování přestupu, hostování podává mateřský
klub i nový klub, musí být opatřena podpisy dvou zástupců klubu a razítkem klubu, pokud dokumenty
o založení klubu včetně dodatků nestanoví jinak, což musí být doloženo matriční komisi matričnímu
komisaři.  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 matričním
komisařem 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.

Čl. XI. odst. (3)

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

Čl. XI. odst. (12)

(12) Tento přestupní řád nabývá účinnosti dnem 16. 5. 2011 2014. Tímto dnem zároveň končí účinnost
přestupního  řádu  basketbalu  platného  od  16.  5.  2010 2011.  Pokud  není  uvedeno  jinak,  řídí  se
ustanoveními  PŘ  platného  od  16.  5.  2011 2014 i vztahy  vzniklé  za  platnosti  PŘ  platného  do
15. 5. 2011 2014.

Příloha č. 1 Přestupního řádu basketbalu - doplnění části Dospělí, b) Reprezentace, o bod:
F) v soutěžích 3x3 na akci FIBA (ME, MS, OH) R  =  1,2

LICENČNÍ ŘÁD

Čl. I. odst. (2)
(2) Platná licence hráče je doklad, který obsahuje výpis údajů z centrální evidence hráčů, vedené v ČBF,
a  opravňuje  ke  startu  v  soutěžích  organizovaných  ČBF  a  jeho  jednotlivými  oblastními  pracovišti,
nestanoví-li rozpis příslušné soutěže jinak.

Čl. II. odst. (1)
(1)  Přihlášku  na  vydání  licence  hráče  podává  se  souhlasem  hráče  klub,  a  to  na  předepsaném
tiskopise "Přihláška na vydání licence hráče" (viz Příloha č. 1). Tuto přihlášku vyplní  klub ve všech
rubrikách podle předtisku a hráč ji vlastnoručně podepíše. K přihlášce přiloží fotografii (3x4 cm) ne
starší 1 roku. Za řádné vyplnění a pravdivost údajů odpovídá klub. Jménem klubu vždy jednají dvě
osoby, které mají pověření zastupovat klub na základě plné moci, pověření dle podané přihlášky do
mistrovských soutěží nebo jiným postupem dle pokynů orgánu ČBF. Zástupcem klubu je vždy i jeho
statutární  představitel.  Pro  potřebu  licenčního  řízení  se  platnost  oprávnění  jednat  jménem klubu
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udělené osobám podáním přihlášky do soutěže prodlužuje i po skončení mistrovské soutěže, a to až
do podání nové přihlášky nebo do oznámení změn v oprávnění jednat jménem klubu.

Čl. III. odst. (1)
(1) Platná licence hráče je jediný doklad opravňující ke startu v soutěžích řízených ČBF či jeho nižšími
orgány. Fotografie na licenci musí odpovídat fotografii na platném osobním dokladu (občanský průkaz,
cestovní pas, řidičský průkaz). Vydává se jak pro české hráče, tak i pro zahraniční hráče dle ustanovení
tohoto řádu.  Licence hráče je  majetkem klubu.  V případě,  že  hráč ohlásí  přestup nebo hostování,
případně je klub vyrozuměn sekretariátem ČBF, že je požádáno o vystavení výstupního listu pro start
hráče v zahraničí nebo byla hráčem podána žádost o zrušení licence, je povinností klubu matriční komisi  
licenci hráče vydat doručit na sekretariát ČBF. Nedodržení tohoto ustanovení se trestá podle ustanovení
disciplinárního řádu. Při vystavení Vystavení každé nové licence je klub povinen stávající licenci včetně
všech kopií odevzdat ČBF podmíněno odevzdáním všech platných stávajících licencí na sekretariát
ČBF.To neplatí, pokud hráč nemění klubovou příslušnost a žádá pouze o povolení hostování. Při žádosti
o  první  hostování  v daném soutěžním  období  nevrací  žádnou  licenci,  v případě  žádosti  o  druhé,
případně  další,  hostování  v daném  soutěžním  období  vrací  pouze  licenci  umožňující  předchozí
hostování.

Čl. III. odst. (2)
(2) V případě povoleného hostování hráče lze vydat na základě žádosti klubu další licenci hráče - kopii
licence hráče - s časově omezenou platností. Přestupem hráče nebo vystavením výstupního listu pro
start v zahraničí platnost této licence zaniká.

Čl. III. odst. (4)
(4) Českým hráčům vracejícím se ze zahraničí se vydává licence hráče po předložení výstupního listu
země, odkud hráč přichází. Licence může být vydána pouze v období 16. 5. až 28. 2.,  (pokud není
pouze pro soutěže NBL a ŽBL stanoven jiný konečný termín), dle podmínek uvedených v čl. II. LŘ.
Rozhodujícím  datem  je  datum  žádosti  klubu  o  vydání  licence  doložené  potvrzením  o  ukončení
smlouvy  v  příslušném  zahraničním  klubu,  na  jehož  základě  požádá  sekretariát  ČBF  o  vydání
příslušného výstupního listu.

Čl. III. odst. (5)
(5) V případě návratu českého hráče z ciziny lze vydat licenci hráče i do jiného než mateřského klubu,
ve  kterém měl  vystavenou licenci  hráče  před  odchodem do  zahraničí.  Hráč  nepotřebuje  souhlas
mateřského klubu, tomu náleží pouze finanční náhrada, která se stanoví podle výše finančních náhrad
platných ke dni odchodu hráče do zahraničí a věku hráče ke dni  žádosti o přihlášky na vystavení
licence při návratu ze zahraničí dle Přílohy č. 1 k Přestupnímu řádu basketbalu. K žádosti o přihlášce
na vystavení licence hráče je klub žádající o její vystavení povinen přiložit doklad potvrzující zaplacení
finanční náhrady.

Čl. III. odst. (6)
(6)  Pokud došlo v mezidobí k zániku klubu bez právního nástupce, ze kterého hráč do zahraničí
odešel,  vystaví se vracejícímu hráči licence do libovolného klubu může o vystavení licence požádat
libovolný klub bez povinnosti ohlásit přestup a hradit finanční náhradu.

Čl. III. odst. (7)
(7) Klub, který žádá o vydání licence hráče (hráčů) licencí pro více jak jednoho hráče, vyhotoví soupis,
kde uvede jména a rodná čísla všech hráčů, u kterých žádá o vydání licence hráče. Tento soupis
s vyplněnými přihláškami na vydání licence hráče a potvrzením o zaplacení licenčního poplatku zašle
na sekretariát ČBF.

Čl. III. odst. (8)
(8) Sekretariát ČBF (jím pověřený pracovník) Matriční komisař ověří správnost a úplnost předložených
dokladů, provede zápis údajů do centrální evidence a dá pokyn k vydání vystavení licence hráče, a to
nejpozději do 14 dnů po doručení všech dokladů nezbytných pro vydání licence.

Čl. IV. odst. (4)
(4) Pro hostování  schválená dle čl. VII. Přestupního řádu se vystavuje zvláštní licence s uvedením
údajů o hostování. Má omezenou platnost do konce hracího období, v němž bylo hostování povoleno.
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Čl. VI. odst. (1)
(1) Zrušení licence hráče nastane na základě rozhodnutí matričního komisaře v těchto případech:

- na návrh disciplinárního orgánu v případě hrubého porušení stanov, řádů a statutu ČBF
- když byla licence hráče vystavena neoprávněně na základě nesprávných údajů v dokladech nebo

v rozporu s ustanoveními tohoto licenčního řádu,
- po uplynutí 30 dnů od doručení žádosti mateřského klubu o její zrušení,
- po uplynutí 24 měsíců od doručení žádosti hráče o její zrušení.  Spolu se Na základě žádostí

žádosti hráče musí klub vrátit stávající licenci oznámí matriční komisař přijetí žádosti mateřskému
klubu a vyzve mateřský klub (případně klub, do něhož má hráč povoleno hostování) k odevzdání
stávající licence hráče na sekretariát ČBF. Okamžikem doručení žádosti hráče o zrušení licence
zaniká  žadateli  právo  startovat  v soutěžích  ČBF  za  jakýkoliv  klub,  což  matriční  komisař
poznamená do centrální evidence hráčů. U hráčů, jimž v den doručení žádosti je méně než 14
let, se lhůta zkracuje na 12 měsíců a písemnou žádost musí podepsat zákonný zástupce hráče, 

- vystavením výstupního listu pro odchod do zahraničí,
- úmrtím hráče.

Čl. VI. odst. (2) a (3) – nové odstavce
(2) Mateřským klubem podaná žádost o zrušení licence může být, před vypršením lhůty pro její zánik,
vzata mateřským klubem zpět pouze v případě, že s obnovením platnosti licence vysloví hráč souhlas.

(3) Hráčem podaná žádost o zrušení licence může být, před vypršením lhůty pro její zánik, vzata
hráčem zpět pouze v případě, že s obnovením platnosti licence vysloví mateřský klub souhlas, čímž
není dotčen případný zánik hostování, které bylo schváleno před podáním žádosti o zrušení licence.

Čl. VIII. odst. (2)
(2)  Při  jakékoliv jiné změně údajů  v centrální  evidenci (např.  dodatečná změna hostování,  změna
příjmení při provdání apod.) provede, na základě předložených dokladů, matriční komisař ČBF změnu
údajů v centrální evidenci a následnou výměnu stávající licence za novou  po předložení dokladu o
příslušné změně nebo rozhodnutí o hostování.

Čl. IX. odst. (1)
(1) Za vystavení nové licence hráče, při její výměně a při provedení jiné změny musí držitel stávající
licenci vrátit na sekretariát ČBF a za vystavení nové zaplatit (při nesplnění těchto podmínek nebude
nová licence vystavena):

- v soutěžích dospělých 150 Kč
- v soutěžích mládeže 50 Kč

V případě schváleného hostování lze vydat na základě žádosti klubu zároveň s licencí i kopii licence.
V tomto případě činí poplatek 500 Kč.

Čl. X. odst. (2)
(2) Pokud orgán I. instance odvolání do 7 dnů nevyhoví, předá jej Dozorčí a odvolací radě ČBF (dále
jen odvolací orgán), která o něm rozhodne do 30 dnů ode dne obdržení odvolání orgánem I. instance.

Čl. X. odst. (3)
(3) Odvolání musí být:

a) podáno do 15 dnů od  vystavení licence nebo od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí
orgánu I. instance, v případech, kdy není přijetí rozhodnutí spojeno s vystavením licence hráče,

b) musí být zdůvodněno a event. doloženo příslušnými důkazy,
c) musí  být  podepsáno  dotčeným  účastníkem,  v  případě  právnických  osob  podpisem  dvou

zástupců klubu ve smyslu čl. II. odst. (1), a opatřeno razítkem právnické osoby,
d) musí být doloženo podacími lístky o zaslání opisu odvolání všem stranám, kterým bylo zasláno

písemné vyhotovení rozhodnutí orgánu I. instance,
e) musí být  k  němu přiložen doklad o  zaplacení poplatku za odvolání,  který  činí  dvojnásobek

licenčních poplatků dle čl. IX.

Čl. X. odst. (4)
(4) Odvolání nemá odkladný účinek, pokud orgán I. instance ve svém rozhodnutí nerozhodne jinak, a až
do rozhodnutí odvolacího orgánu zůstává rozhodnutí orgánu I. instance v platnosti, nerozhodne-li ve
stanovené lhůtě sám orgán I. instance o vyhovění odvolání.

Čl. X. odst. (5)
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(5) Účastníkem řízení je ten, o jehož právech je v odvolacím řízení jednáno nebo jehož práva nebo
povinnosti mohou být rozhodnutím dotčeny. Účastník řízení se může projednávání odvolání zúčastnit
na vlastní náklady, proto musí být o termínu a datu projednání odvolání v orgánu I. instance či jednání
odvolacího orgánu vyrozuměn.

Čl. X. odst. (6)
(6) Pokud orgán I. instance nebo odvolací orgán zjistí, že podané odvolání nesplňuje náležitosti dle
odst.  (3),  pokládá  se  odvolání za  nepodané  a  dále  se  neprojednává.  O  tom vyrozumí  odvolací
příslušný orgán účastníka,  který odvolání podal.  Poplatek se v takovém případě vrací v plné výši.
Poplatek se vrací i v těch případech, když je odvolání vzato zpět před jeho projednáváním nebo je
odvolání vyhověno.

Čl. XI. odst. (2)
(2) Veškeré změny v centrální evidenci hráčů a vystavování licencí hráče může provádět jen pracovník
pověřený sekretariátem ČBF matriční komisař. 
Čl. XI. odst. (5)

(5) Změny  Licenčního  řádu  byly  schváleny  Valnou  hromadou  ČBF  konanou  dne  1.  5.  2013
12. 5. 2014 a nabývají účinnosti dnem 16. 5. 2013 2014.

Příloha č. 1 Licenčního řádu – nové znění

  Vyplní ČBF:1. Datum podání:

Zátopkova 100/2, PRAHA 6 – Strahov, 160 17       2. Datum schválení:

cbf@cbf.cz,  www.cbf.cz
PODÁNÍ ŽÁDOSTI O VYSTAVENÍ LICENCE ČBF

3. Podepsaný příjmení a jméno: ......................................................................................................................................

4. Datum  narození: ........................................................ 5. Rodné číslo:................................................... ……………

6. Bytem – místo: ...................................….………....... 7. Ulice a čís.p.: .........................................................……….

8. PSČ: …….................................................................... 9. E-mail: ………………………….………………..…...…..
10.*) Podává žádost o vystavení licence (nehodící se prosím škrtněte):
10.1 Hráče * 10.2 Trenéra*         10.3 Rozhodčího*       10.4 Komisaře*
     do klubu - Nemám vystavenu licenci hráče.
Název klubu: IČ:     Dva podpisy a

    razítko klubu:
11.  Prohlášení: Tímto  beru  na  vědomí,  že  se  stávám  členem  České  basketbalové  federace,  z.  s.,  se  všemi  právy  a
povinnostmi člena tohoto občanského sdružení. Souhlasím s tím, aby federace zpracovávala a evidovala moje osobní údaje,
poskytnuté jí v souvislosti s mým členstvím a činností ve federaci. Osobní údaje je federace oprávněna zpracovávat i evidovat
po ukončení mého členství. Prohlašuji, že jsem byl/a řádně informován/a o všech skutečnostech dle ustanoveni §11 zákona č.
101/2000 Sb., v platném znění. 
12. Podání  bylo 
     podepsáno dne: .........................………. .....................................………..

..............................................................
13. Podpis žadatele: 14. Podpis zákonného zástupce:

Účet ČBF: 1716905504/0600,             (u osob mladších 15 let)

STATUT ARBITRÁŽNÍ KOMISE A JEJÍ JEDNACÍ ŘÁD

Čl. I. odst. (6)
(6) Pokud je veden spor mezi hráčem a klubem nebo mezi kluby navzájem, jsou veškerá finanční
plnění  určená  pro  klub,  který  je  účastníkem  sporu  (částky  za  přestupy,  vyúčtování  kaucí  atp.),
ukládány na zvláštní konto ČBF a klubu budou vydány až po rozhodnutí orgánu ČBF. V případě, že
bude  uznáno  příslušným  basketbalovým  orgánem,  že  klub  je  povinen  k finančnímu  plnění,  bude
zadržená částka sloužit k částečné či plné úhradě dluhu. Skutečnost, že je veden spor, sdělí tajemník
AK,  dle  příslušnosti  sporu,  řídícímu orgánu soutěže nebo  předsedovi  matriční  komise matričnímu
komisaři.

Čl. IX. odst. (4)
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(4) Změny  Statutu  arbitrážní  komise  a  jejího  jednacího  řádu  byly  schváleny  Valnou  hromadou
konanou dne 1. 5. 2013 12. 5. 2014 a nabývají účinnosti dnem 16. 5. 2013 2014.

TRENÉRSKÝ ŘÁD

Článek 3 bod 2.

2. Licence přiznává a vystavuje  pověřený pracovník sekretariátu ČBF vždy k 30.6. běžného roku.
Žádosti se zasílají nejpozději měsíc předem matriční komisař.  Žádosti jsou vyřizovány celoročně do
14 dnů od zaslání mimo období 1. 9. – 31. 10.

Článek 10 bod 3.

3. Změny  Trenérského  řádu  byly  schváleny  Valnou  hromadou  ČBF  konanou  dne  23.  4.  2012
12. 5. 2014 a nabývají účinnosti dnem 16. 5. 2012 2014.
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