
Řády ČBF Soutěžní řád basketbalu

Soutěžní řád basketbalu

Čl. 1 Základní ustanovení

(1) Soutěžní  řád  basketbalu  (SŘB)  je  souhrn  pravidel  pro  plánování,  organizaci  a  řízení 
basketbalových soutěží. 

(2) SŘB je závazný pro všechny orgány ČBF na všech stupních, jejich funkcionáře a sportovce, kteří 
se basketbalových soutěží zúčastňují. 

(3) Ustanovení  rozpisů  soutěží  na  všech  stupních  musí  být  v souladu  s ustanoveními  tohoto 
soutěžního  řádu  a  ostatních  sportovně  technických  dokumentů  ČBF.  Pokud  nebyla  příslušnému 
řídícímu orgánu udělena výjimka dle čl.  43 odst.  2 tohoto soutěžního řádu a některá z ustanovení 
rozpisu (statutu)  soutěže jsou v rozporu se sportovně technickými  dokumenty ČBF,  jsou takováto 
ustanovení neúčinná. 

Čl. 2 Organizace soutěží

(1) Basketbalové soutěže plánuje a vyhlašuje:
a) basketbalový klub - soutěže v rámci basketbalového klubu
b) územní výbor ČBF - soutěže v rámci území, které územní výbor řídí (oblastní), výjimečně je 

možno zařadit i družstva z jiných oblastí
c) výbor ČBF - soutěže v rámci ČR.

(2) Basketbalové soutěže organizuje subjekt (dále jen řídící orgán), kterého tím příslušný orgán dle 
bodu 1, jemuž přísluší právo soutěž vyhlásit, pověří či zmocní. Tento subjekt je povinen při řízení 
soutěže svými orgány dodržet všechny platné sportovně technické dokumenty ČBF.

(3) Počet  účastníků  soutěží  a  postupový  a  sestupový  klíč  schvaluje  příslušný  výbor,  návrh  mu 
předkládá řídící orgán. Organizace soutěží má být známa nejméně rok před jejich schválením.

(4) Sportovně technické podmínky pro účast v soutěžích v rámci zmocnění daného SŘB, postupy 
a sestupy, termínovou listinu apod. schvalují ve své působnosti řídící orgány.

(5) Všechny basketbalové soutěže se hrají  jednotně v hracím období,  které  začíná 16.5.  a končí 
15.5.  následujícího roku.  Pokud některé družstvo nemá ukončenou soutěž do 15.5.,  pak se hrací 
období, pro tyto případy, družstev a jejich hráčů prodlužuje do doby skončení soutěže.

(6) Soutěže  mohou  být  organizovány  buď  v dlouhodobém  uspořádání  nebo  jednorázové. 
Dlouhodobé  soutěže  se  hrají  v delším  časovém  období,  zpravidla  systémem  každý  s každým, 
jednokolově nebo vícekolově v termínech určených rozpisem soutěže. Jednorázové soutěže se hrají 
v průběhu jednoho nebo více dní, na místech a v termínech určených rozpisem soutěže.

Čl. 3 Druhy soutěží

(1) Dle svého charakteru jsou soutěže organizovány jako: 
a) mistrovské 
b) nemistrovské
c) mezinárodní 

(2) Mistrovské soutěže jsou organizovány v těchto kategoriích:
- nejmladší minižactvo (hráči, -ky), kteří v roce zahájení soutěže dosáhli 10 let a mladší
- mladší minižactvo (hráči, -ky), kteří v roce zahájení soutěže dosáhli 11 let a mladší
- starší minižactvo (hráči, -ky), kteří v roce zahájení soutěže dosáhli 12 let a mladší
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mužské složky:
- U14 (žáci) - v roce zahájení soutěže dosáhli 13 let a mladší
- U16 (kadeti) - v roce zahájení soutěže dosáhli 14 nebo 15 let
- U18 (junioři) - v roce zahájení soutěže dosáhli 16 nebo 17 let 
- U20 (mladí muži) - v roce zahájení soutěže dosáhli 18 nebo 19 let
- muži - v roce zahájení soutěže dosáhli 20 let a starší

ženské složky:
- mladší žákyně - v roce zahájení soutěže dosáhly 13 let a mladší 
- starší žákyně - v roce zahájení soutěže dosáhly 13 nebo 14 let 
- mladší dorostenky - v roce zahájení soutěže dosáhly 15 nebo 16 let 
- starší dorostenky - v roce zahájení soutěže dosáhly 17 nebo 18 let 
- ženy - v roce zahájení soutěže dosáhly 19 let a starší 

Příklad: v sezóně 2010/2011 spadají do jednotlivých kategorií hráči (-ky) narození:

nejmladší mimižáci a minižákyně .................... 1.1.2000 a mladší
nejmladší minižáci a minižákyně ..................... 1.1.1999 a mladší
starší minižáci a minižákyně ............................ 1.1.1998 a mladší
U14 (žáci ......................................................... 1.1.1997 a mladší
U16 (kadeti) ..................................................... 1.1.1995 – 31.12.1996
U18 (junioři) ..................................................... 1.1.1993 – 31.12.1994
U20 (mladí muži) ............................................. 1.1.1991 – 31.12.1992
muži ................................................................. 31.12.1990 a starší
mladší žákyně .................................................. 1.1.1997 a mladší
starší žákyně ................................................... 1.1.1996 – 31.12.1997
mladší dorostenky............................................ 1.1.1994 – 31.12.1995
starší dorostenky ............................................. 1.1.1992 – 31.12.1993
ženy ................................................................. 31.12.1991 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. 

(3) Mistrovské soutěže jsou postupové soutěže pořádané v souladu s organizační  strukturou ČBF 
o prvenství  v ČR,  oblasti  a  okresu.  K mistrovským  soutěžím  řadíme  také  soutěže,  které  jsou 
mezičlánkem mezi těmito soutěžemi (např. II. liga, oblastní či okresní soutěže). Mistrovskou soutěží je 
také Český pohár.

(4) Nemistrovské soutěže jsou všechny ostatní, např. turnajové včetně startu zahraničních družstev, 
kontrolní a jiné.

(5) Mezinárodní soutěže jsou soutěže pořádané FIBA či jinými řídícími orgány mezinárodního složení 
- členy FIBA.

Čl. 4 Plánování soutěží

(1) Řídící  orgány  sestavují  každoročně  sportovní  kalendáře,  které  obsahují  údaje  o všech 
mistrovských soutěžích, které řídí a schvalují. Do těchto kalendářů zařadí i nejdůležitější nemistrovské 
soutěže a mezinárodní soutěže v rozsahu své řídící působnosti. 

(2) Sportovní kalendář je závazný pro mistrovské soutěže a může jej měnit a doplňovat jen ten řídící  
orgán, který ho schvaloval. U nemistrovských soutěží může změny provést pořadatel se souhlasem 
příslušného řídícího orgánu. U mezinárodních soutěží se změny provádí pouze na základě rozhodnutí 
řídícího orgánu. 
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Čl. 5 Zařazování družstev do mistrovských soutěží

(1) Do nejnižších tříd pořádaných územním výborem ČBF se může přihlásit kterýkoliv basketbalový 
klub  sdružený  v ČBF v obvodu  působnosti  (viz  čl. VI,  odst. (2)  Stanov  ČBF)  příslušného  řídícího 
orgánu.  Do  nejnižších  tříd  soutěží  mimo  obvod  působnosti  příslušného  řídícího  orgánu  se  může 
basketbalový klub přihlásit v případě, že s tím vysloví souhlas řídící orgán, který tuto soutěž řídí. 

(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. 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 odstoupení 
družstva ze soutěže před rozlosováním.

(3) V téže  soutěžní  třídě  dospělých  nesmí  v mistrovské  soutěži  organizované ČBF startovat  dvě 
družstva  dospělých  stejného  klubu.  Obdobné  ustanovení  může  být  přijato  v rámci  soutěží 
organizovaných ČBF i pro nejvyšší soutěže mládeže a stejné ustanovení mohou přijmout i jednotlivé 
územní orgány v rámci své řídící pravomoci. Tento zákaz však neplatí pro nejnižší soutěž dospělých 
v oblasti či okresu. 

(4) V případě, že klub má v soutěžích zařazeno více než jedno družstvo v dané věkové kategorii, 
upravuje se postup těchto družstev takto: 
Má-li  družstvo B téhož klubu postoupit do vyšší třídy soutěže, kde hraje a ze soutěže nesestupuje 
družstvo A téhož klubu, nepostupuje družstvo B do vyšší třídy soutěže, ale postoupí tam další nejlépe 
se umístivší družstvo, pokud vyhovuje podmínkám účasti ve vyšší soutěži. 

(5) V případě, že se uvolní místo v soutěži a řídící orgán může ještě organizačně zvládnout doplnění 
soutěže na předepsaný počet účastníků, postupuje se takto: 

a) jde-li o náhradu za družstvo, které bylo účastníkem minulého ročníku a vzniklo mu právo startu  
v připravovaném ročníku soutěže, zařadí se na jeho místo 
aa) v lize U18, U16 a U14 chlapců, starších a mladších dorostenek se na toto místo zařadí 
družstvo příslušné oblasti 
ab) v ostatních  případech  se  na  uvolněné  místo  zařadí  nejlépe  hodnocené  družstvo 
sestupující z této soutěže přímo nebo do prolínací soutěže či kvalifikace 
ac) není-li  soutěž  doplněna  podle  předchozího  odstavce,  nabídne  se  uvolněné  místo 
účastníkům  kvalifikace  nebo  prolínací  soutěže  v pořadí  podle  umístění  v kvalifikaci  nebo 
prolínací soutěži 
ad) teprve po odmítnutí všemi sestupujícími a účastníky prolínací soutěže či kvalifikace má 
nárok na zařazení do soutěže další družstvo z nižší třídy soutěže. Je-li takových družstev více 
a nelze-li stanovit jejich pořadí, například podle úspěšnosti v nižší třídě soutěže, vypíše řídící 
orgán mezi těmito družstvy kvalifikaci. 

b) jde-li o náhradu za družstvo, kterému vzniklo právo postupu do vyšší soutěže, postupuje se při 
doplňování soutěže takto: 
ba) na  uvolněné  místo  se  zařadí  družstvo  na  nejbližším  dalším,  nejhůře  třetím,  místě 

z příslušné skupiny nižší soutěže, pokud vyhovuje všem podmínkám pro doplňovanou 
soutěž, 

bb) není-li  soutěž  doplněna  podle  předchozího  odstavce,  nabídne  se  uvolněné  místo 
družstvu na nejbližším nepostupovém, nejhůře třetím,  místě v dalších skupinách nižší 
třídy soutěže. Je-li takových družstev více a nelze-li stanovit jejich pořadí, například podle 
úspěšnosti v nižší třídě soutěže, vypíše řídící orgán mezi těmito družstvy kvalifikaci 

bc) nepodaří-li  se  obsadit  uvolněné  místo  předchozími  způsoby,  zařadí  řídící  orgán  na 
uvolněné místo nejvýkonnější družstvo podle svého uvážení. 

(6) Odhlásí-li  se některé družstvo ze soutěže ve lhůtě kratší  než 14 dní  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. 
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(7) Ze soutěže vyloučená či odstoupivší družstva budou v následující sezóně zařazena do soutěže 
dle rozhodnutí řídícího orgánu. 

Čl. 6 Převod soutěže

(1) Právo účasti v dané soutěži, které družstvu vzniklo způsobem uvedeným v tomto soutěžním řádu 
nebo vyplynulo z příslušného rozpisu soutěže, je převoditelné s výjimkou dle odst. (2) tohoto článku. 
Převod nelze uskutečnit v rozehrané soutěži. 

(2) Převod soutěže není možný a nebude povolen v těchto případech: 
a) převod soutěže chce realizovat družstvo, které si svým umístěním vybojovalo postup do vyšší 

soutěže, jeho start v této soutěži však není možný vzhledem k ustanovení čl. 5 odst. (3) SŘB 
b) převod soutěže chce realizovat družstvo, na které přešlo právo postupu podle čl. 5 odst. (4) 

SŘB 
c) převod  soutěže  chce  realizovat  družstvo,  které  si  vybojovalo  právo  postupu  v kvalifikaci 

o extraligu nebo ligu v kategoriích juniorů, kadetů, st. a ml. dorostenek, žáků, st. a ml. žákyň 
d) převod soutěže chce realizovat družstvo žen postupující ze soutěže vítězů oblastních přeborů 

do II. ligy. 

(3) Pro převod práva účasti  v soutěži  se vyžaduje  písemná smlouva majitele  práva a nabyvatele 
práva podepsaná statutárními zástupci obou subjektů. 

(4) Smlouva o převodu práva nabývá účinnosti až po schválení příslušným řídícím orgánem. Řídící  
orgán není povinen převod soutěže schválit zejména v případě, že by převod nevyhovoval územnímu 
uspořádání. 

(5) Hráči klubu - majitele práva, který byl převodcem - zůstávají i nadále členy. Pro tyto hráče platí  
výjimka z přestupního řádu a hráči mohou, i pokud mají platnou smlouvu, přestoupit do klubu, kterému 
bylo  právo  v soutěži  převedeno,  bez  souhlasu  mateřského  klubu  podle  finančních  podmínek 
uvedených v přestupním řádu. 

(6) Za převod soutěže zaplatí klub, který tímto získal právo účasti ve vyšší soutěži, nebo za nově 
nabyté právo účasti v soutěži poplatek: 

v NBL .............................................................................................................................  100 000 Kč
v ŽBL, I. lize mužů ...........................................................................................................  50 000 Kč
v II. lize mužů, lize mužů U20, I. lize žen .........................................................................  25 000 Kč
v II. lize žen .....................................................................................................................  20 000 Kč
v extralize juniorů U18, kadetů U16, starších a mladších dorostenek ............................. 15 000 Kč
v ostatních soutěžích mládeže přímo řízených STK ČBF ................................................ 10 000 Kč
Oblastní výbory ČBF mohou rozhodnout o výši poplatku za převod nejvyšší soutěže
dospělých (pokud není oblastní uspořádání soutěží jednostupňové) ......................max. 10 000 Kč

Za převod práva účasti v soutěži se v ostatních případech poplatek nehradí. 

(7) Převod práva účasti v soutěži uskutečněný mezi tělovýchovnou jednotou (nebo jiným občanským 
sdružením) a basketbalovým klubem, který se celý vyčleňuje z této tělovýchovné jednoty (nebo jiného 
občanského sdružení) a získává vlastní právní subjektivitu, a dále převod mezi subjekty, při kterém 
nedochází  ke  změně  vlastnické  struktury  (převodce  je  100%  vlastníkem  nabyvatele),  nepodléhá 
poplatku uvedenému v odstavci 5 tohoto článku. 

Čl. 7 Podmínky účasti v mistrovských soutěžích

(1) Řídící  orgán  soutěže  navrhuje  a  výbor  ČBF  (u oblastních  soutěží  příslušný  oblastní  výbor) 
schvaluje  podmínky,  které  musí  kluby  splňovat  pro  start  v mistrovských  soutěžích.  Přitom  může 
stanovit zejména: 

a) technické vybavení sportovních hal a tělocvičen, nezbytné pro určitou soutěž 
b) zabezpečení péče o mládež 
c) vklad do soutěže. 
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(2) Pokud  má  družstvo  NBL  či  ŽBL  prokazatelně  nesplněné  závazky  vůči  ČBF  nebo  ostatním 
subjektům působícím v ČBF (za prokazatelně nesplněné závazky se např. považují závazky písemně 
uznané  dlužníkem,  závazky,  o nichž  rozhodl  příslušný  soud  nebo  Arbitrážní  komise),  rozhodne 
o podmínkách  startu  takového  družstva  v soutěži  příslušný  orgán  ALK,  respektive  AŽLK  u žen, 
v případě, že se jedná o závazky mezi subjekty ALK, event. AŽLK, jinak výbor ČBF. Tyto orgány jsou 
oprávněny stanovit  lhůtu  k úhradě  závazků  a  poskytnout  klubu  eventuální  odklad  ke  splnění  své 
povinnosti  a  stanovit  postih  za  nesplnění  této  povinnosti.  Nesplnění  povinnosti  může  být 
sankcionováno i vyloučením ze soutěže. 

(3) Do soutěží nemohou být zařazena družstva s právem startu v dané soutěži, pokud klub, který je 
do soutěží přihlásil, má prokazatelně nesplněné závazky (za prokazatelně nesplněné závazky se např. 
považují závazky písemně uznané dlužníkem, závazky, o nichž rozhodl příslušný soud nebo Arbitrážní 
komise) vůči ČBF nebo ostatním subjektům působícím v ČBF. Řídící orgán je oprávněn stanovit lhůtu 
k úhradě závazků a poskytnout tak klubu podmíněný odklad ke splnění jeho povinnosti. 

(4) Nesplnění  podmínek  uvedených  v odst.  (1)  se  trestá  sankcemi,  které  uvede  řídící  orgán  ve 
stanovení podmínek účasti družstev v soutěži. 

Čl. 8 Zabezpečení péče o mládež

(1) Kluby,  jejichž  družstva  hrají  mistrovské  soutěže,  musí  pečovat  o družstva mládeže v rozsahu 
daném podmínkami pro účast v mistrovských soutěžích a rozpisem soutěže. 

(2) Při startu mládežnických družstev musí být zajištěna vždy účast dospělé doprovázející osoby. 

Čl. 9 Vedení družstva kvalifikovaným trenérem

(1) Každé družstvo zařazené do mistrovské soutěže musí mít trenéra s kvalifikací, kterou určí řídící 
orgán v podmínkách pro účast v mistrovských soutěžích. 

(2) Nemůže-li se trenér, který jinak družstvo vede, dostavit k utkání, může ho ve funkci zastupovat 
kterákoliv zletilá osoba. Tato skutečnost se uvede do zápisu o utkání. 

(3) Nemá-li družstvo mládeže trenéra dle odst. (1) nebo (2), utkání se neuskuteční se všemi hracími  
důsledky. 

Čl. 10 Sportovně technické dokumenty

(1) Základními sportovně technickými dokumenty pro řízení soutěží jsou: 
a) pravidla basketbalu FIBA 
b) soutěžní řád 
c) licenční řád 
d) směrnice o startu zahraničních hráčů 
e) přestupní řád 
f) disciplinární řád 
g) rozpisy soutěží 
h) zprávy řídících orgánů o průběhu jimi řízených soutěží 
i) ekonomická ustanovení ČBF 
j) trenérský řád 
k) řády a směrnice schválené příslušnými orgány pro soutěže NBL a ŽBL.

Čl. 11 Rozpis soutěže

(1) Rozpisy celostátních soutěží schvaluje výbor ČBF. Rozpisy oblastních soutěží, které nesmí být 
v rozporu s rozpisy celostátních soutěží, schvalují příslušné oblastní výbory ČBF. 
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(2) Rozpis  soutěže  obsahuje  organizační  pokyny  pro  uspořádání  soutěže  a  další  podmínky 
a ustanovení pro účast v soutěži, pokud se opírají o zmocnění dané soutěžním či jiným řádem. 

(3) Rozpisy  mistrovských  soutěží  zasílají  řídící  orgány  organizačním  pracovníkům  zúčastněných 
družstev, a na vědomí nejblíže vyššímu a všem nejblíže nižším orgánům federace. 

(4) Řídící orgány, které rozpisy vydávají, jsou povinny uvést všechny povolené výjimky, které jsou 
odlišné od pravidel basketbalu FIBA a řádů ČBF. 

Čl. 12 Tituly a ceny

(1) Sportovní tituly se udílejí jen vítězům nejvyšších mistrovských soutěží. Vítězná družstva získávají  
tituly: 

- mistr ČR 
- vítěz oblasti, okresu, města s označením kategorie, územního celku a ročníku. 

Vítězná družstva mistrovských soutěží a případně i další družstva mohou obdržet diplomy, medaile,  
odznaky, upomínkové předměty apod., jejichž druh a počet určí řídící orgán v rozpisu soutěže. 

Čl. 13 Řízení soutěží

(1) Dlouhodobé soutěže řídí  v souladu s čl.  2  SŘB řídící  orgán.  Jednorázové soutěže může řídit 
komise jmenovaná řídícím orgánem. 

(2) Řídící orgán zabezpečuje a dohlíží na řádný sportovně technický průběh po celou dobu soutěží, 
které  řídí  v souladu  se  SŘB  a  rozpisem  soutěží  a  rozhoduje  o  řádně  podaných  námitkách 
a protestech. Schvaluje výsledky utkání a vyhlašuje konečné pořadí družstev v soutěži. 

(3) Řídící  orgán  je  oprávněn  v zájmu  regulérnosti  a  hladkého  průběhu  soutěže  učinit  všechna 
opatření,  aby  soutěže  byly  sehrány  ve  stanovených  termínech.  V mimořádných  případech  může 
nařídit jednotný začátek všech nebo vybraných zápasů v soutěži. 

(4) Řídící  orgán má právo  potrestat  družstvo,  které  neplní  své povinnosti  vůči  němu nebo které 
nesplňuje  či  porušuje  podmínky  stanovené  soutěžním  řádem  a  rozpisem  soutěže,  způsobem 
uvedeným v tomto předpise nebo v rozpisu soutěže. 

(5) Řídící orgán má právo stanovit v rozpisu soutěží sankce za technické chyby. 

Čl. 14 Organizační předpoklady pro účast v soutěžích

(1) Družstvo  musí  mít  k dispozici  hřiště,  které  odpovídá  pravidlům a  rozpisu  soutěže.  Technické 
vybavení tělocvičen je dáno rozpisem soutěže. 

(2) Klub  musí  podat  ve stanoveném termínu řádně vyplněnou přihlášku do soutěže podepsanou 
statutárním  zástupcem  subjektu  oprávněného  startovat  v soutěži,  která  současně  slouží  jako 
podpisový vzor, s písemným prohlášením, že účast v soutěži je hospodářsky zajištěna a že družstvo 
soutěž dokončí. Náležitostí přihlášky je přesná adresa sekretariátu klubu, eventuálně osoby pověřené 
přijímáním korespondence za klub.  Pokud tak stanoví  rozpis  soutěže,  klub je  povinen uhradit  do 
stanoveného  termínu  kauci,  vklad  do  soutěže  a  splnit  další  podmínky.  Každou  změnu  adresy 
a funkcionářů je klub povinen ve lhůtě jednoho týdne sdělit řídícímu orgánu. 

(3) Klub musí zabezpečit řádný a nerušený průběh každého utkání. 

Čl. 15 Soupisky

(1) Všechny  kluby  musí  vyhotovit  soupisku  hráčů  družstva  potvrzenou  razítkem  a  podpisem 
statutárního  zástupce  klubu.  Na  soupisce  jsou  uvedena  jména  hráčů  stálých,  pendlujících 
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i hostujících, kteří jsou zařazeni do příslušného družstva. U každého hráče je uvedeno číslo licence, 
u hráčů  pendlujících  a  hostujících  do  družstva  navíc  ještě  družstvo  a  soutěž,  z nichž  pendlují  či 
hostují. 

(2) Soupisky družstev musí být před zahájením soutěží předány řídícímu orgánu k ověření v termínu, 
který je stanoven v rozpisu soutěže. 

(3) Soupiska se vyhotovuje v počtu, který určí řídící orgán v rozpisu soutěže. 

(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. Za správnost všech údajů na 
soupisce odpovídá klub. 

(5) Soupiska se předkládá komisaři (rozhodčím) před zahájením utkání ke kontrole. Její nepředložení 
není důvodem k nesehrání utkání, rozhodčí toto poznamenají do zápisu o utkání. 

(6) Není-li hráč uveden na soupisce družstva, nesmí k utkání nastoupit. 

(7) Machinace se soupiskami a provedení neoprávněných změn se trestají disciplinárně a mohou mít 
i hrací důsledky. 

Čl. 16 Náležitosti jednotlivce

(1) Náležitostmi jednotlivce jsou licence hráče a licence trenéra. 

(2) Licence hráče 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 může být řídícím orgánem v Rozpise soutěže upraven postup kontroly 
licencí odlišně.

(3) Licenci hráče nelze nahradit jiným dokladem. Výjimku tvoří případ, kdy se dostaví bez hráčských 
licencí celé družstvo. Přitom se postupuje takto:

a) okolnost,  že  družstvo  se  dostavilo  k  utkání  bez  licencí  hráčů,  uvede  rozhodčí  na  zápis 
o utkání.  Trenér  a  kapitán  tohoto  družstva  jsou  povinni  vyhotovit  a  podepsat písemné 
prohlášení, že všichni hráči jsou členy družstva, mají platnou licenci hráče, nejsou v trestu 
a není  proti  nim  vedeno  disciplinární  řízení.  S  touto  skutečností  seznámí  rozhodčí  před 
zahájením utkání trenéra a kapitána druhého družstva

b) na žádost kapitána druhého družstva provede rozhodčí identifikaci jednotlivých hráčů za účasti 
kapitána  druhého  družstva.  Identifikace  se  provede  na  základě  předložení  občanského 
průkazu,  pasu,  služebního  nebo řidičského průkazu.  Jiný  dokument  se  nepřipouští.  V tom 
případě rozhodčí na zadní straně zápisu uvede seznam hráčů uvedených v zápise o utkání 
s rodnými  čísly,  event.  datem  narození.  Bude-li  zjištěno,  že  licence  nebyly  předloženy 
z důvodů neplatnosti, bude družstvo potrestáno hracími a disciplinárními důsledky. U žactva 
identifikace odpadá, utkání se odehraje a o uznání výsledku dosaženého na hřišti rozhodne 
řídící orgán.

c) v případě provádění identifikace mohou nastoupit pouze ti hráči, kteří byli identifikováni podle 
předchozího ustanovení.

Čl. 17 Lékařská kontrola

(1) Povinností klubů, jejichž družstva startují v soutěžích, je zabezpečit pravidelnou prohlídku hráčů, 
ne  starší  jednoho  roku,  a  vést  o ní  záznam.  Splnění  této  povinnosti  bude  potvrzeno  klubem na 
soupisce a bude mít platnost pro všechny uvedené hráče v dané soutěži (vč. všech změn a přípisů). 
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Čl. 18 Podmínky startu v jiné věkové kategorii

(1) Hráč může automaticky startovat ve své a nejblíže vyšší věkové kategorii s výjimkou dle čl. 18.2, 
18.3. 

(2) V kategorii mužů mohou automaticky startovat také hráči kategorie U18. 

(3) Řídící orgán ČBF na žádost klubu, doloženou souhlasem lékaře a rodičů, povolí souběžný start 
hráče U16, resp. mladší dorostenky, také do družstva dospělých (včetně U20). 

(4) V kategoriích  minižactva,  chlapců  U14,  starších  a  mladších  žákyň  je  u sportovně  vyspělých 
jedinců možné postaršení, které provádí ČBF na základě žádosti klubu, souhlasu lékaře a souhlasu 
rodičů,  a toto postaršení  vyznačí  v licenci  hráče.  Postaršení potvrzuje  na soupisce družstva řídící 
orgán. Hráč, který byl postaršen, může startovat za družstvo kategorie, do níž byl postaršen, a za 
družstvo nejbližší vyšší věkové kategorie než do které byl postaršen. Toto postaršení platí na jedno 
hrací období a v jeho průběhu je nezrušitelné. 

Čl. 19 Podmínky startu v jedné věkové kategorii

(1) V každé věkové kategorii   může hráč (hráčka) v mateřském klubu startovat za jediné družstvo 
s výjimkou pendlování (tj. start za dvě družstva jedné věkové kategorie), viz odst. (2, 3). 

(2) V jedné věkové kategorii mohou pendlovat hráči a hráčky, kterým je v první den hracího období, 
tj. 16.5., 24 nebo méně let. Je povoleno pendlovat z družstva vyšší soutěže do družstva nejblíže nižší 
soutěže z hlediska klubu. 

(3) Do družstva může pendlovat nejvýše pět hráčů. Musí být uvedeni na zvláštním místě soupisky 
družstva, do něhož pendlují, s označením družstva a soutěže, odkud pendlují. Hráči, kteří startují ve 
vyšší  věkové  kategorii  podle  ustanovení  čl. 18,  se  do  počtu  pendlujících  nezapočítávají  a  v této 
kategorii jsou na soupisce uváděni jako stálí hráči. 

(4) V jednom  zápase  družstva,  do  kterého  hráči  či  hráčky  pendlují,  mohou  nastoupit  max.  tři  
pendlující hráči. 

(5) Pendlování není dovoleno ve stejné třídě soutěží a dále není dovoleno pendlování dospělých 
zahraničních hráčů uvedených na soupisce družstev NBL, ŽBL a I. ligy. 

(6) Pendlující smí nastoupit v jednom kalendářním dni v mistrovských soutěžích za obě družstva. 

(7) Pendlující hráč musí být na zápise při utkání družstva, do něhož pendluje, označen v příslušné 
kolonce zápisu písmenem "P". 

(8) Za nastoupení hráče ve střetnutí se nepovažuje uvedení hráče na zápise, ale až přímý nástup do 
hry zaznamenaný předepsaným způsobem. 

Čl. 20 Hostování

(1) Hostováním se rozumí start hráče či hráčky jednoho klubu za jedno družstvo jiného klubu. Hráč 
může v klubu, do jehož družstva mužů hostuje, startovat i za družstvo U20. Hostovat mohou hráči 
a hráčky, kterým je v první den hracího období, tj. 16.5., 24 nebo méně let. 

(2) Hráč  může hostovat  z nižšího  stupně soutěže do vyššího  bez  omezení,  z vyššího stupně do 
nižšího lze hostovat max. o dva stupně. Hráči a hráčky, kteří jsou uvedeni na soupiskách družstev 
NBL či ŽBL a jsou v první den hracího období, tj. 16.5., starší 22 let, mohou hostovat max. o 1 stupeň 
níže. 
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(3) Do družstva dospělých mohou mít povoleno hostování: 
a) max. 3 hráči stejné věkové kategorie 
b) max. 3 hráči věkové kategorie U18 a U16 u chlapců, starších a mladších dorostenek u dívek 

(4) Do družstva mládeže mohou mít povoleno hostování: 
a) ax. 3 hráči stejné věkové kategorie 
b) max. 3 hráči nejbližší nižší věkové kategorie. 

(5) Hostování dospělých zahraničních hráčů, pro jejichž start je vyžadována licence FIBA (tj. hráči 
NBL, ŽBL a I. ligy), není dovoleno. 

(6) Povolení hostování musí být vyznačeno v licenci hráče. 

(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. 

(8) Hostující  hráč  musí  být  uveden  na  zvláštním  místě  soupisky  družstva,  do  něhož  hostuje.  
V mateřském družstvu je uveden mezi stálými hráči. 

(9) Hostující hráč na zápise družstva, do něhož hostuje, musí být označen v zápise o utkání velkým 
písmenem  "H",  "HM"  (hostující  hráč,  hostující  hráč  z nižší  věkové  kategorie)  v příslušné  rubrice 
zápisu. Za označení odpovídá trenér družstva. 

Čl. 21 Přeřazování

(1) Hráče je možno přeřazovat mezi družstvy stejné věkové kategorie téhož basketbalového klubu.  
Tento hráč smí pendlovat, pokud splňuje podmínky pro pendlování uvedené v článku 19 SŘB. 

(2) Z družstev hrajících v nižší soutěži do družstev hrajících ve vyšší soutěži může být hráč přeřazen 
kdykoliv  v průběhu soutěže,  ale  smí  se  do  této  nižší  soutěže  v daném ročníku  vrátit  po uplynutí 
60 dnů. 

(3) Z vyšší soutěže do nižší může být hráč přeřazen nejpozději do konce měsíce února. Mezi dalším 
přeřazením hráče musí uplynout doba nejméně 60 dnů. 

(4) Mezi družstvy klubu ve stejné soutěži lze hráče přeřadit v první polovině soutěže kdykoliv, pokud 
v této polovině ještě nenastoupil ani jednou do hry, a jinak jen po ukončení první poloviny soutěže, ale  
před začátkem poloviny druhé. Termín pro tyto převody stanoví řídící orgán v Rozpisu soutěže. Mezi 
dvěma přeřazeními téhož hráče musí uplynout doba nejméně 60 dnů. 

(5) Hráč musí být vyřazen ze soupisky mateřského družstva také ve všech případech, kdy hostuje do 
stejné  soutěže,  jakou  hraje  jeho  mateřské  družstvo.  Zpět  může být  zapsán  nejpozději  do  konce 
měsíce  února,  nejdříve  po  uplynutí  60  dnů  po  zahájení  soutěže  nebo  od  vyřazení  ze  soupisky 
mateřského družstva. Mezi dvěma přeřazeními téhož hráče musí uplynout doba nejméně 60 dnů. 

(6) Přeřazení musí být provedeno řídícím orgánem současně na soupiskách obou družstev. 

(7) Případné nadstavbové části základní soutěže či kvalifikace v soutěžích dospělých se považují za 
kontinuálně pokračující druhou polovinu soutěží a přeřazování hráčů z vyšší do nižší soutěže není 
možné. 

Čl. 22 Termíny a pořad utkání

(1) Termíny a pořad utkání stanovené rozpisem soutěže a jeho přílohami jsou závazné pro všechna 
družstva soutěží. Řídící orgán je oprávněn v naléhavých případech provést změnu termínu utkání, 
případně pořadatelství. 
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(2) Utkání ve dvojicích (družstev se stejným losovacím číslem) mohou být předehrána bez schválení 
řídícího orgánu výlučně v průběhu týdne, ve kterém se nachází stanovený termín, a to na základě 
písemné dohody obou klubů. 

(3) Jakékoliv  jiné přeložení utkání  musí schvalovat  řídící  orgán, který současně v rozpise stanoví 
podmínky, za kterých je možno utkání přeložit. 

Čl. 23 Nemožnost sehrát utkání

(1) Při zákazu konání sportovních podniků v místě, kde se má utkání uskutečnit, při zákazu styku 
hráčů družstva klubu s jinými osobami nebo při  zákazu cestování z místa klubu či do místa klubu 
soupeře,  je klub povinen informovat o nemožnosti  odehrát  utkání  příslušný řídící  orgán,  soupeře,  
delegované rozhodčí a komisaře. Ke zprávě řídícímu orgánu je nutno přiložit rozhodnutí příslušného 
orgánu veřejného zdraví. 

(2) Nemůže-li být utkání sehráno z vyšší moci (např. dlouhodobý výpadek elektřiny, havárie na cestě, 
požár  v hale),  je  povinností  družstev  se  neprodleně,  nejpozději  do  3 dnů,  dohodnout  na  novém 
termínu utkání a sdělit jej řídícímu orgánu. Pokud nedojde mezi družstvy k dohodě o termínu utkání, 
může řídící orgán postupovat podle čl. 27.1 SŘB. 

(3) Při veškerých dalších případech nemožnosti sehrát utkání v řádném termínu a kdy nemohlo být, 
zpravidla  z důvodu  časové  tísně,  postupováno  podle  čl. 22  SŘB,  může  být  utkání  přeloženo  jen 
v případech,  kdy  se  družstva  na  jeho  sehrání  v novém termínu  dohodnou.  Dohodu  o  náhradním 
termínu sdělí řídícímu orgánu nejpozději do 3 dnů ode dne, kdy mělo být utkání sehráno. Řídící orgán 
dohodu družstev schválí za předpokladu, že nedojde k ohrožení regulérnosti soutěže. 

Čl. 24 Hlášení utkání

(1) Pokud není pořad zápasů včetně hodiny uveden v rozpisu soutěže, je pořádající klub povinen 
nejméně 10 dnů před stanoveným termínem utkání oznámit prokazatelně (poštou doporučeně či e-
mailem, pokud je tato adresa uvedena v adresáři  družstev) den, hodinu a místo utkání. Písemnou 
hlášenku vlastnoručně podepisuje organizační pracovník klubu (event. jim pověřená osoba) a opatří ji  
razítkem klubu. Tato povinnost klubu odpadá, pokud klub do termínu stanoveného řídícím orgánem 
sdělí začátky utkání, tělocvičnu a místo ubytování (viz odst. (3) tohoto článku). Pak tyto údaje uvede  
řídící orgán v rozpisu soutěže. 

(2) Hlášení o utkání se zasílá: 
a) soupeři 
b) všem delegovaným rozhodčím,  komisaři,  pokud je řídícím orgánem delegován,  a ostatním 

osobám stanoveným rozpisem 
c) řídícímu orgánu. 

(3) Pokud se  utkání  hrají  v sobotu  a  v neděli,  musí  být  na  hlášence  uvedeno místo  zajištěného 
ubytování rozhodčím a soupeři, pokud o zajištění noclehů včas požádal. Pokud se hrají zápasy jen 
v jeden den a rozhodčí či komisař chtějí od pořadatele zajistit ubytování, musí tito o zajištění noclehu 
požádat,  pokud  není  v rozpise  soutěží  stanoveno jinak.  Způsob zajišťování  noclehů  pro  rozhodčí 
a komisaře, kteří přecházejí s družstvem, stanovuje rozpis soutěže. 

(4) Pokud hostující družstvo neobdrží hlášení utkání nejpozději  4 dny před stanoveným termínem 
utkání, musí průkazným způsobem na tuto skutečnost upozornit: 

a) řídící orgán soutěže 
b) pořádající klub. 

Pokud obdrží hostující družstvo na základě svého upozornění zprávu o termínu, místě a hodině utkání 
nejpozději 48 hodin před stanoveným začátkem, je povinno se k utkání dostavit. Pokud tak neučiní, 
trestá se skrečí ve prospěch pořádajícího družstva. 
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(5) Pokud  neobdrží  hostující  družstvo  ani  po  upozornění  alespoň  48  hodin  před  stanoveným 
začátkem utkání zprávu o konání utkání, považuje se utkání za nehlášené a pořádající družstvo se 
trestá skrečí ve prospěch hostujícího družstva. 

(6) Pozdní hlášení utkání se trestá uložením pokuty ve výši stanovené řídícím orgánem. 

(7) Nehlášení utkání jednomu z delegovaných rozhodčích či delegovanému komisaři má za následek 
skrečování utkání ve prospěch hostujícího družstva. 

Čl. 25 Začátek utkání, čekací doba

(1) Pokud  není  začátek  utkání  stanoven  rozpisem  soutěže,  stanovuje  začátek  utkání  pořadatel. 
Přitom je povinen přihlížet na spojení soupeře a rozhodčích při příjezdu do místa utkání i při odjezdu 
do  místa  bydliště  či  dalšího  utkání  ve  dvojici.  Mezi  dvěma  zápasy  stejného  družstva  musí  být 
přestávka alespoň dvě hodiny, pokud není rozpisem stanoveno jinak. 

(2) Pokud se koná v jeden den na stejném hřišti více utkání, je nutno stanovit začátky tak, aby na 
každé utkání hrané 4x10 min. připadlo nejméně 105 minut, u NBL a ŽBL 120 minut. V této době je 
započítáno i 20 min. na rozcvičení družstev. 

(3) Časem  uvedeným  na  hlášence  se  rozumí  vlastní  zahájení  hry.  V případě  prodloužení 
předchozího  utkání  musí  rozhodčí  dodržet  20 min.  na  rozcvičení,  pokud  se  trenéři  družstev 
nedohodnou jinak. 

(4) Pro  mistrovská  utkání,  pokud  není  rozpisem  stanoveno  jinak,  se  doporučují  začátky  utkání 
následovně:

všední den 17.00 až 20.00 hodin
sobota 8.00 až 20.00 hodin
neděle 8.00 až 15.00 hodin

(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, se čekací doba čerpá vždy. 

(6) Pořadatel, hostující družstvo i rozhodčí jsou v každém případě povinni vyčerpat všechny možnosti 
k sehrání utkání. 

(7) Pokud nenastoupí  některé  z družstev  do  15  minut  po  určeném začátku  na  hřiště  připravené 
k zahájení hry, vyznačí rozhodčí tuto skutečnost do zápisu o utkání. Rozhodující při určování času je 
čas,  který  určuje  první  rozhodčí.  O výsledku  rozhodne  řídící  orgán  po  prozkoumání  důvodů. 
Delegovaní  rozhodčí,  komisař  i  asistenti  rozhodčích  musí  v každém  případě,  pokud  se  k utkání 
dostavili, obdržet od pořádajícího klubu plnou náhradu nákladů včetně odměny. 

(8) Pokud  oznámí  hostující  družstvo  pořadateli  zpoždění  zaviněné  nedodržením  jízdního  řádu 
veřejného dopravního prostředku, nehodou dopravního prostředku nebo vyšší mocí, musí být utkání 
odehráno a o jeho platnosti rozhodne řídící orgán po přezkoumání okolností. 

(9) Pokud není možno utkání v určený čas odehrát pro nepředvídatelnou překážku, družstva jsou 
povinna  nastoupit  k utkání  ještě  týž  den  při  dodržení  čl.  25.5.  Důvody pozdního  začátku  uvedou 
rozhodčí do zápisu. 

(10) Pokud se ani po uplynutí čekací doby nedostaví alespoň jeden z delegovaných rozhodčích, je 
povinností družstev utkání odehrát. 

Čl. 26 Přerušení a předčasné ukončení utkání

(1) O přerušení utkání z technických důvodů rozhoduje výlučně rozhodčí. Své rozhodnutí uvede se 
zdůvodněním do zápisu. 
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(2) Je-li  utkání  přerušeno  z technických  důvodů,  je  povinností  pořádajícího  klubu  učinit  všechna 
opatření k tomu, aby se v utkání mohlo pokračovat. Utkání se dohrává přesně od času a stavu, kdy 
bylo přerušeno, s hráči, kteří nebyli vyloučeni do okamžiku přerušení pro 5 osobních či technických 
chyb či z jiných důvodů a jsou uvedeni na zápise o utkání. 

(3) Není-li  možno dohrát utkání ještě týž den v pozdější hodinu, rozhodne o novém termínu řídící 
orgán, přičemž celé utkání se opakuje za stejných podmínek jako původní utkání. Řídící orgán má 
právo  netrvat  na  opakování  utkání  a  uznat  výsledek  dosažený na  hřišti  v prvním nedokončeném 
utkání. 

(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  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. 

(5) Rozhodčí  utkání  podá  o nesehraném  zápase  písemnou  zprávu  řídícímu  orgánu  obdobným 
způsobem jako v čl. 26.4. 

Čl. 27 Zvláštní oprávnění řídícího orgánu

(1) Řídící orgán může v mimořádných případech určit termín, místo a hodinu začátku utkání. Toto je 
závazné pro obě družstva, delegované rozhodčí, komisaře či jiné delegované osoby. 

(2) Nařídí-li  řídící  orgán opakování  utkání,  určí  podmínky,  za jakých bude utkání  opakováno.  Při 
přeložení utkání může řídící orgán určit podmínky, za jakých bude utkání sehráno. 

(3) Pod pojmem "za stejných podmínek jako první utkání" se rozumí: 
a) k utkání mohou nastoupit pouze hráči, kteří byli uvedeni na zápise původního utkání a do doby 

přerušení  nebyli  vyloučeni  či  nebyl-li  jim  do  termínu  opakování  utkání  udělen  trest  ZZČ 
zahrnující termín opakovaného utkání 

b) úhradu nákladů rozhodčích, komisaře a jiných delegovaných osob provede pořádající družstvo 
c) náklady spojené s uskutečněným utkáním hradí pořadatel 
d) družstva startují na vlastní náklady. 

Čl. 28 Zápis o utkání

(1) V basketbalových  utkáních  řízených  ČBF  je  povinností  používat  oficiálně  schválený  zápis 
o utkání. 

(2) Originál zápisu zasílá pořádající klub nejbližší pracovní den po utkání řídícímu orgánu, pokud 
není rozpisem stanoveno jinak. První kopii obdrží hostující družstvo, druhou kopii obdrží pořadatel. 

(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  (viz  čl.  7.1  Pravidel  basketbalu).  
Zejména je třeba dodržet označení nástupu hráče do hry, označení pendlujících a hostujících hráčů 
a označení kapitánů družstev. 

(4) Po  skončení  utkání  musí  rozhodčí  podepsat  zápis  o utkání.  Komisař  podepisuje  zápis,  je-li 
rozpisem soutěže stanoveno. 

(5) Za správnost a úplnost vyplnění zápisu odpovídá první rozhodčí utkání. 
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Čl. 29 Hodnocení výsledků v soutěžích

(1) Ve všech utkáních a soutěžích se hodnotí  vítězství  dvěma body,  porážka jedním bodem. Při  
skrečování utkání se přiznává skore 20:0, provinivšímu se družstvu skore 0:20 a nepřiznává se mu 
bod. Dojde-li ke skrečování z viny obou družstev, oběma družstvům se započítává skore 0:20 bez 
přiznání bodu. 

(2) Proviní-li se družstvo závažným způsobem, avšak bez prokazatelného úmyslu vyhnout se utkání,  
na základě administrativní chyby pracovníka klubu, je možné při skrečování provinivšímu se družstvu 
přiznat z rozhodnutí řídícího orgánu jeden bod a započítat skore 0:20. 

(3) Při skrečování utkání se započítává výsledek dosažený na hřišti, pokud prohrálo družstvo, v jehož 
neprospěch bylo utkání skrečováno, větším rozdílem než 20 bodů. 

(4) Družstvo, které je potrestané zastavením závodní činnosti, prohrává všechna utkání v průběhu 
trestu skórem 0:20 bez přiznání bodu. 

(5) Jsou-li družstvu skrečována tři utkání, bude z další soutěže ihned vyloučeno bez ohledu na počet 
získaných bodů. Výsledky družstva nejsou vůbec započítány do soutěže.  Stejně se postupuje  při  
vystoupení družstva ze soutěže. Skrečovaná utkání, při nichž byl přiznán řídícím orgánem bod, se 
nezapočítávají do 3 skrečí nutných k vyloučení družstva ze soutěže. 

(6) Vítězem soutěže se stává družstvo,  které  ve schválených utkáních soutěže dosáhlo  nejvyšší 
počet  bodů. O pořadí v dané soutěži  rozhoduje celkový počet bodů získaných v utkáních soutěže. 
Jestliže mají dvě či více družstev stejný počet bodů, pořadí v dané soutěži se určí podle příslušného 
ustanovení pravidel basketbalu. 

Čl. 30 Povinnosti pořadatele

(1) Pořadatel utkání je klub, který je rozlosováním soutěže uveden na prvním místě. 

(2) Pořadatel má tyto povinnosti: 
a) 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 
b) zajistit  regulérní  hřiště  a  jeho  řádné  funkční  technické  vybavení  nejpozději  45  min.  před 

stanoveným začátkem utkání, na požádání rozhodčích zajistit i další úpravy před a v průběhu 
utkání 

c) zajistit regulérní míče, jejichž značku a počet určí řídící orgán v rozpisu soutěže, kvalifikované 
rozhodčí  u  stolku  a  předložit  komisaři  (rozhodčím)  20  min.  (s výjimkou NBL  a  ŽBL)  před 
začátkem vyplněný zápis  o utkání  včetně  licencí  hráčů,  soupisky a  licence  trenéra a  jeho 
asistenta 

d) zajistit řádnou propagaci utkání podle místních podmínek 
e) zajistit zdravotní službu a její vybavení pro první pomoc 
f) zajistit uzamykatelnou šatnu, zvlášť pro rozhodčí a zvlášť pro hostující družstvo 
g) zajistit  nocleh  soupeři,  rozhodčím  a  dalším  delegovaným  pracovníkům  (rozhodčím  bez 

vyzvání, pokud není rozpisem stanoveno jinak, hostujícímu družstvu na základě objednávky 
nejpozději 28 dní předem) 

h) zajistit vyhrazená místa pro komisaře, další činovníky dle rozpisu soutěže a na požádání i pro 
zástupce hostujícího družstva 

i) vyplatit  nejpozději  v poločase  utkání  předepsané  náhrady  rozhodčím,  komisaři  či  dalším 
osobám, kterým toto náleží 

j) odeslat  zápis  o utkání  doporučeně nejbližší  pracovní  den po utkání,  pokud není  rozpisem 
ustanoveno jinak 

k) po skončení utkání hlásit výsledek tak, jak je určeno v rozpisu soutěže 
l) zajistit hlášení utkání dle čl. 24 
m) v případě nutnosti učinit vše pro zajištění náhradního rozhodčího 
n) řídit se pokyny rozhodčího směřující k zajištění regulérnosti utkání 
o) vyhradit v blízkosti zapisovatelského stolku minimálně dvě místa pro každé ze zúčastněných 

družstev pro hráče připravené ke střídání 
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p) nedostaví-li  se  jeden  nebo  oba  delegovaní  rozhodčí,  zaslat  spolu  se  zápisem  o utkání 
potvrzení řídícímu orgánu o tom, že hlášení utkání bylo nepřítomnému rozhodčímu skutečně 
zasláno. 

(3) Pořadatelská služba je sestavena z osob starších 18 let, v níž je jmenován hlavní pořadatel, který 
se musí nejméně půl hodiny před zahájením utkání ohlásit a představit prvnímu rozhodčímu, a který je  
povinen: 

a) dbát na to, aby ostatní členové pořadatelské služby plnili své povinnosti 
b) po  dobu utkání  je  povinen  být  k dispozici  prvnímu rozhodčímu a  na  jeho  požádání  učinit 

všechna  opatření  pro  zajištění  klidného  průběhu  utkání  a  zajištění  bezpečnosti  všech 
účastníků.

(4) Prokázané zanedbání povinností pořadatele se trestá uložením pokuty, v závažných případech 
skrečováním utkání či vyloučením družstva ze soutěže. O postihu rozhodne řídící orgán. 

(5) Nebylo-li utkání sehráno z viny pořádajícího družstva, je povinno nahradit hostujícímu družstvu 
prokázanou škodu, která mu tím vznikla. 

Čl. 31 Povinnosti hostujícího družstva

(1) Hostující družstvo má tyto povinnosti: 
a) dostavit se včas k utkání, které bylo řádné hlášeno 
b) pomáhat pořadateli při zajištění pořádku na hřišti a zdržet se zejména všech projevů, které by  

mohly  ovlivnit  regulérnost  utkání,  a  pomáhat  pořadateli  při  zajištění  pořádku  na  hřišti 
a bezpečnosti hráčů a funkcionářů. 

(2) Nedostaví-li  se družstvo k utkání  nebo nebylo-li  utkání  z viny hostujícího družstva sehráno, je 
povinno nahradit pořadateli prokázanou škodu, která mu tím vznikla. 

(3) Vyplnit  nejpozději  20  minut  (s výjimkou NBL  a  ŽBL)  před  utkáním zápis  o utkání  a  předložit 
komisaři (rozhodčím) licence hráčů, soupisku a licenci trenéra a jeho asistenta. 

Čl. 32 Důsledky nesplnění povinnosti družstev

(1) Nesplní-li družstvo některou z povinností dle čl. 30 a 31 a utkání se proto nehrálo, trestá se dle 
čl. 39.  Bylo-li  utkání  sehráno,  trestá  se  neplnění  některé  z povinností  pořádkovou  pokutou, 
v závažných či opakovaných případech i skrečováním utkání. 

(2) Družstvo, kterému řídící orgán uložil pokutu, pokud není rozpisem soutěže stanoveno jinak, musí 
před  zahájením  utkání,  které  určí  řídící  orgán,  předložit  rozhodčím  doklad  o zaplacení  pokuty 
a požádat  je,  aby  to  poznamenali  do  zápisu.  Družstvu,  které  doklad  nepředloží,  se  automaticky 
zastavuje činnost až do zaplacení a případně sehraná utkání v době zastavení činnosti se kontumují. 

(3) Pokuta musí být do stanoveného termínu zaplacena, i  když proti  jejímu uložení bude podáno 
odvolání. Bude-li odvolání vyhověno, bude pokuta vrácena. 

Čl. 33 Hřiště a jeho vybavení

(1) Hřiště  musí  odpovídat  pravidlům basketbalu  a  to  v rozsahu,  který  určí  řídící  orgán  v rozpisu 
soutěže. Teplota vzduchu v tělocvičně, měřená ve středovém kruhu ve výši 1,5 m nad zemí, musí činit 
18°C. Pokud teplota vzduchu nedosáhne 15°C, utkání se neodehraje. Všechny případy, kdy bude 
zjištěna teplota nižší než 18°C, budou řešeny řídícím orgánem soutěže. 

(2) Seznam  schválených  tělocvičen  včetně  adres  uvede  řídící  orgán  v rozpise  soutěže.  Změna 
tělocvičny  je  možná  jen  se  souhlasem  řídícího  orgánu.  Zjistí-li  rozhodčí,  že  hřiště  je  ke  hře 
nezpůsobilé,  jsou  družstva  povinna  sehrát  utkání  v regulérní  tělocvičně,  pokud  ji  má  pořadatel 
k dispozici. 

14



Řády ČBF Soutěžní řád basketbalu

(3) Klub, jehož hřiště nebude odpovídat ustanovení odst. (1), bude potrestán pořádkovou pokutou 
a v závažných případech dočasným uzavřením hřiště pro příslušnou soutěž.  Podkladem k tomu je 
záznam rozhodčích v zápise o utkání. 

(4) O způsobilosti hřiště k utkání rozhodují jedině delegovaní rozhodčí. 

Čl. 34 Řízení utkání

(1) Utkání řídí sbor rozhodčích. Jeho složení stanoví asociace rozhodčích v rozpise soutěže. 

(2) Rozhodčí k utkání deleguje asociace rozhodčích, která také provádí náhradní delegaci, pokud se 
delegovaný rozhodčí omluví.  Na jednorázové soutěže deleguje asociace rozhodčích ve spolupráci 
s řídícím orgánem potřebný počet rozhodčích, z nichž jeden je pověřen funkcí hlavního rozhodčího. 

(3) Nedostaví-li se rozhodčí k utkání, postupuje se takto: 
a) v každém případě je nutno čerpat čekací dobu 
b) pokud se ani po čekací době nedostaví jeden z delegovaných rozhodčích k utkání, rozhodne 

se  přítomný  delegovaný  rozhodčí,  zda  utkání  bude  řídit  sám,  nebo  zda  si  vybere  podle 
vlastního uvážení druhého rozhodčího 

c) pokud se dostaví delegovaný rozhodčí opožděně, ale ještě před začátkem druhého poločasu, 
vstoupí do hry při nejbližším přerušení hry a vymění nedelegovaného rozhodčího. Pokud se 
dostaví  až  po  zahájení  druhého  poločasu,  dokončí  utkání  v druhém  poločase  náhradní 
rozhodčí. Delegovaný rozhodčí převezme řízení utkání ve druhém poločase jen v případě, že 
utkání řídí nekvalifikovaný rozhodčí či pouze jeden rozhodčí 

d) v případě, že se k utkání nedostaví ani jeden z delegovaných rozhodčích, musí se družstva 
dohodnout na dvou či jednom z přítomných rozhodčích či osobách, které budou utkání řídit. 
Dohodu zaznamenají do zápisu o utkání ještě před zahájením utkání a kapitáni družstev ji na 
zápise podepíší. Takové utkání musí být vždy sehráno a je hráno jako mistrovské. V případě, 
že  k dohodě nedojde,  působí  jako  rozhodčí  zástupce  každého družstva,  která  mají  utkání 
odehrát. Tuto okolnost je rovněž nutno zapsat do zápisu o utkání. Tito zástupci mají v takovém 
případě povinnosti i práva rozhodčích. 

(4) Rozhodčí obdrží od pořadatele náhradu cestovních výdajů a odměnu ve stanovené výši. Pokud 
delegovaný rozhodčí přijel k zápasu opožděně bez vlastní viny a utkání neřídil, obdrží pouze náhradu 
cestovních výdajů. Když však řízení utkání převzal, obdrží i  odměnu. Jestliže se rozhodčí k utkání 
dostavil a utkání se nehrálo, obdrží rozhodčí plnou úhradu cestovních výloh a odměnu. 

Čl. 35 Práva a povinnosti rozhodčích

(1) Rozhodčí jsou povinni: 
a) dokonale  ovládat  a  dodržovat  všechna  ustanovení  Pravidel  basketbalu  včetně  manuálu 

Mechanika pro rozhodčí,  Soutěžního řádu basketbalu,  Rozpisu soutěží  a ostatních pokynů 
a směrnic řídícího orgánu 

b) dostavit se nejpozději 20 minut před určeným začátkem utkání na hrací plochu a plnit všechny 
povinnosti stanovené pravidly basketbalu - Pravidlo osm Rozhodčí, rozhodčí u stolku, komisař:  
jejich povinnosti 

c) omluvit se včas delegačnímu pracovníku, pokud se nemohou dostavit k utkání, tak, aby byla 
zabezpečena náhradní delegace. 

(2) První rozhodčí je povinen: 
a) před zahájením utkání provést kontrolu náležitostí hráčů a družstev s výjimkou dle čl. 16 odst. 

(2). Kontrolu neprovádí, je-li přítomen komisař 
b) nepřipustit ke hře hráče, který není oprávněn nastoupit. Má-li oprávněné pochyby o totožnosti 

hráče, porovná licenci s osobním průkazem s fotografií 
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c) zapsat do zápisu skutečnosti stanovené Pravidly basketbalu, Soutěžním řádem basketbalu, 
Disciplinárním řádem basketbalu a Rozpisem soutěže a dále všechny závady a nedostatky na 
základě zjištění vlastního či komisaře 

d) pokud nabude přesvědčení, že před, v průběhu nebo po utkání došlo k pokusu o podvod nebo 
zjistí závažné nesrovnalosti, musí zapsat zjištěné skutečnosti do zápisu a okamžitě je hlásit 
řídícímu orgánu soutěže 

e) na základě žádosti kapitána družstva zapsat do zápisu jakýkoliv záznam uvedený v čl.  38, 
odst. (3), písm. b) SŘB. 

(3) Při vyloučení hráče, trenéra, asistenta trenéra či osob doprovázejících družstvo: 
a) je  první  rozhodčí  povinen přesně kvalifikovat  a do zápisu popsat  přestupek a zároveň do 

zápisu uvést, zda je vyloučení dostatečným trestem nebo zda trvá na zahájení disciplinárního 
řízení 

b) žádá-li první rozhodčí o zahájení disciplinárního řízení, sdělí všichni rozhodčí, kteří utkání řídili 
(doporučeným  dopisem  nebo  el.  poštou),  své  vyjádření  o  okolnostech  případu  nejbližší 
pracovní den po utkání řídícímu orgánu, kopii vyjádření zašlou oběma klubům. 

Čl. 36 Práva a povinnosti komisařů

(1) Komisař  je  představitelem České  basketbalové  federace  při  utkání.  Před  utkáním,  v průběhu 
utkání i po utkání plní úkoly uložené mu pravidly basketbalu, SŘB a statutem komisařů. 

(2) Komisař  je  delegován k utkání,  stanoví-li  tak rozpis  soutěže,  nebo na vyžádání  některého ze 
soupeřů nebo z rozhodnutí řídícího orgánu. 

(3) Náklady spojené s účastí komisaře jsou hrazeny způsobem stanoveným v rozpise soutěže. 

(4) Komisař je povinen: 
a) ovládat ustanovení pravidel basketbalu, SŘB a rozpisu příslušné soutěže 
b) zúčastnit se celého utkání, k němuž byl delegován 
c) předložit pořadateli řádnou delegaci kromě případu, kdy byl jmenovitě uveden v pořadu utkání 
d) kontrolovat  a  sledovat  celý  průběh  utkání  z místa  mu  vyhrazeného  pořádajícím  klubem 

u stolku rozhodčích u stolku 
e) při zjištění jakýchkoliv nesrovnalostí upozornit na ně kteréhokoliv z rozhodčích utkání 
f) plnit další úkoly uložené mu orgánem, který ho k utkání vyslal 
g) v případě zjištění nedostatků a nesrovnalostí  souvisejících s průběhem utkání,  k němuž byl 

delegován,  či  při  zjištění  jiných  závažných  okolností  podat  do  48  hodin  zprávu  asociaci 
rozhodčích a řídícímu orgánu s popisem zjištěných skutečností 

h) nejpozději 30 minut před zahájením utkání provést kontrolu náležitostí jednotlivců i družstev 
i technického stavu hřiště 

i) žádá-li  některý  z rozhodčích  o zahájení  disciplinárního  řízení,  sdělí  komisař  (doporučeným 
dopisem nebo el. poštou) své vyjádření o okolnostech případu nejbližší pracovní den po utkání  
řídícímu orgánu, kopii vyjádření zašle oběma klubům. 

(5) Komisař je oprávněn: 
a) zaujmout místo u stolku rozhodčích u stolku mezi zapisovatelem a časoměřičem 
b) doporučit  rozhodčím taková opatření,  která  by zamezila nepřístojnostem či  nesprávnostem 

před utkáním, v průběhu utkání nebo i po něm. 

Čl. 37 Řízení jednorázových soutěží

(1) Jednorázové  mistrovské  soutěže  řídí  soutěžní  komise  v čele  s hlavním  rozhodčím,  kterého 
jmenuje řídící orgán. 

(2) Pokud není stanoveno rozpisem, určuje složení soutěžní komise hlavní rozhodčí. 
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(3) Soutěžní  komise  zabezpečuje  a  dohlíží  na řádný sportovně  technický průběh po celou dobu 
soutěže  v souladu  s rozpisem,  SŘB  a  rozhoduje  o disciplinárních  proviněních  a  řádně  podaných 
námitkách a protestech. Schvaluje výsledky utkání a vyhlašuje konečné pořadí družstev v soutěži. 

(4) Pokud  není  uvedeno  jinak,  jsou  práva  a  povinnosti  hlavního  rozhodčího  shodné  s právy 
a povinnostmi komisaře. 

(5) Úhrada  nákladů  spojená  s vysláním hlavního  rozhodčího  je  zpravidla  specifikována  v rozpise 
příslušné soutěže. Pokud tomu tak není, provádí se úhrada stejně jako u komisaře. 

Čl. 38 Práva a povinnosti trenérů, kapitánů, hráčů a vedoucích družstev

(1) Práva a povinnosti trenérů a jejich asistentů, kapitánů, hráčů a vedoucích družstev jsou vymezeny 
pravidly, SŘB a rozpisem soutěže. 

(2) Trenéři mají dále tato práva a povinnosti (není-li rozpisem soutěže stanoveno jinak): 
a) předložit komisaři (rozhodčím) včas ke kontrole soupisku, hráčské licence a licenci trenéra, 

případně asistenta trenéra 
b) nejpozději 20 minut před plánovaným začátkem utkání předat zapisovateli seznam jmen hráčů 

a  jejich  čísla  s vyznačením  kapitána,  případně  hostujících  nebo  pendlujících  hráčů.  Na 
seznamu rovněž uvedou jména trenéra a jeho asistenta, je-li utkání přítomen 

c) nejpozději  10  minut  před  začátkem  utkání  ověřit  jména  a  čísla  hráčů  svého  družstva 
a podepsat  zápis.  Současně v něm označit  pět  hráčů,  kteří  zahájí  utkání.  Jako  první  toto 
provede trenér družstva A 

d) je přímo odpovědný za chování družstva 
e) společně s kapitánem zpracovat a podepsat prohlášení v případech, kdy se družstvo dostaví  

bez hráčských licencí, případně podepsat další záznamy 
f) prostřednictvím kapitána  upozornit  rozhodčí  před,  v  průběhu nebo  po  utkání  na  případné 

nesrovnalosti či závady a žádat jejich zapsání do zápisu o utkání. 

(3) Kapitáni družstva mají mimo práva a povinnosti uvedené v odst. (1) i následující: 
a) zastupovat družstvo při všech jednáních s rozhodčími před, v průběhu nebo po utkání 
b) požádat rozhodčí, aby uvedli do zápisu o utkání závady, přestupky či jiné připomínky k utkání. 

Připomínky týkající se výkonu rozhodčích má právo uvést do zápisu o utkání textem: "oddíl 
podá stížnost na rozhodčí" 

c) vyžádat si k nahlédnutí licence hráčů soupeře do uzavření zápisu o utkání 

(4) Hráči mají mimo práva a povinnosti uvedené v odst. (1) i následující: 
a) ohlásit se u rozhodčího, pokud nastupuje k utkání opožděně, a předložit mu ke kontrole svoji 

licenci hráče. Na hřiště může nastoupit jen tehdy, je-li uveden v zápise o utkání 
b) na žádost příslušného orgánu podrobit se antidopingové zkoušce a vyšetření, zda není pod 

vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. 

(5) Vedoucí družstva: 
a) je  povinen  ovládat  a  dodržovat  všechna  ustanovení  platných  pravidel  basketbalu,  SŘB, 

rozpisu soutěže a dalších pokynů a směrnic řídícího orgánu a výboru ČBF 
b) předkládá rozhodčím či komisaři veškeré náležitosti družstva dle příslušných článků SŘB 
c) oznámí  zapisovateli  před  utkáním  jména  a  čísla  hráčů  družstva,  provede  označení 

pendlujících hráčů, hostujících hráčů a kapitána družstva 
d) má právo jednat za družstvo s řídícím orgánem 
e) má právo být přítomen při projednávání námitek, protestů či odvolání jednotlivců nebo celého 

družstva řídícím orgánem 
f) má právo být přítomen při projednávání námitek, protestů či odvolání podaných jiným oddílem 

v záležitostech týkajících se jeho družstva 
g) pokud družstvo  nemá vedoucího  družstva,  přebírá  práva  a  povinnosti  vedoucího  družstva 

trenér či jím pověřená osoba. 
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Čl. 39 Provinění a tresty

(1) Porušení soutěžního řádu, směrnic a pokynů řídícího orgánu a rozpisu soutěže trestá řídící orgán  
pořádkovými pokutami a tresty takto:

a) pozdní hlášení utkání - první případ 100 Kč
b) pozdní zaslání zápisu o utkání 100 Kč
c) nepředložení licencí k utkání 500 Kč
d) nepředložení soupisky k utkání 250 Kč
e) nedostatečná úprava a zajištění hřiště vč. Vybavení max. 1 500 Kč
f) nedostatečná práce pořadatelů max. 1 500 Kč
g) odhlášení družstva ze soutěže před rozlosováním dané soutěže max. 3 000 Kč
h) odhlášení družstva ze soutěže po rozlosování před zahájením soutěže max. 15 000 Kč
i) odhlášení družstva z rozehrané soutěže max. 30 000 Kč
j) přes omluvu nedostavení se k utkání max. 10 000 Kč
k) za nehlášení výsledku utkání pořadatelem dle SŘB

(příp. dle rozpisu soutěže) za 1 zápas 100 Kč
l) ostatní přestupky zde neuvedené max. 50 000 Kč
m) odečtením bodu
n) skrečováním utkání s pasivním skóre 0:20 a přiznáním bodu
o) skrečováním utkání s pasivním skóre 0:20 bez přiznání bodu
p) uzavřením hřiště
q) zastavením závodní činnosti družstvu, klubu
r) vyloučením ze soutěže

V případě opakování  přestupků  uvedených  v  bodech a)  –  f),  j)  a  k)  může být  pokuta vyměřena 
v dvojnásobné výši.

(2) Tresty uvedené v předchozím odstavci je možno podle povahy sdružovat, pokud to není výslovně 
zakázáno. 

(3) Utkání musí být skrečováno, když: 
a) v družstvu nastoupil některý hráč neoprávněně, zejména: 

- nastoupil-li na cizí licenci 
- nastoupil-li na neplatnou licenci. Neplatná je ta licence, která nebyla vydána sekretariátem 

ČBF nebo kterou sekretariát ČBF prohlásil z důvodů uvedených v basketbalových řádech 
za neplatnou a ta, jejíž doba platnosti uplynula 

- nastoupil-li  v době, kdy mu běžel  trest  zastavení  závodní  činnosti  nepodmíněně nebo - 
pokud byl vyloučen a rozhodčí do zápisu uvedli, že vyloučení nepokládají za dostatečný 
trest - disciplinární komise o trestu dosud nerozhodla 

- nastoupil-li za družstvo hráč, který nebyl potvrzený na soupisce družstva 
- odmítl-li se podrobit kontrole totožnosti nebo jestliže se jí vyhnul 
- jestliže nastoupil k utkání a zároveň má platnou licenci v jiném klubu ČBF či v zahraničí 
- jestliže nastoupil k utkání jako hráč cizinec nad počet stanovený SŘB či rozpisem soutěže 

b) vinou družstva bylo utkání  předčasně ukončeno, s výjimkou případů, kdy k tomu došlo pro 
nedostatek hráčů 

c) družstvo opustí svévolně hřiště před ukončením utkání 
d) se  bude  jednat  o všechny  případy  inzultace  či  pokusu  o inzultaci  rozhodčích  či  jiných 

delegovaných osob 
e) se družstvo dopustí nedovolené manipulace se soupiskami 
f) hostující družstvo, rozhodčí, komisař či řídící orgán neobdrží hlášení utkání 48 hodin před jeho 

začátkem. 

(4) Utkání může být skrečováno a družstvu může být přiznán bod, když: 
a) družstvo  k řádně  hlášenému utkání  nenastoupí  vůbec  nebo  nastoupí  vlastní  vinou  až  po 

čekací době 
b) družstvo pořádajícího klubu přeloží utkání bez souhlasu řídícího orgánu na jiný termín či na 

jiné než vlastní či soupeřovo hřiště nejedná-li se o přeložení v souladu s rozpisem soutěže 
c) družstvo nenastoupí k řádně hlášenému utkání bez vlastního zavinění 
d) pořádající klub neodstraní závady na hřišti zjištěné v předchozím utkání rozhodčími či řídícím 

orgánem 
e) pořádající klub opakovaně zanedbá své povinnosti 
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f) pořádající klub nezašle řídícímu orgánu ve stanoveném termínu zápis o utkání 
g) družstvo nezaplatí v termínu pokutu uloženou řídícím orgánem. 

(5) Výše pořádkové pokuty pro účastníky NBL a ŽBL stanovuje ALK, resp. AŽLK. 
Čl. 40 Námitky a protesty
40.1 Protesty

(1) Klub  může  protestovat  proti  výsledku  utkání  jen  v případě,  že  kapitán  družstva  využije  práv 
daných mu pravidly basketbalu a ihned po skončení utkání informuje prvního rozhodčího, že jeho 
družstvo protestuje proti výsledku utkání tím, že podepíše zápis v příslušné části označené "Podpis 
kapitána v případě protestu".

(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
b) musí být opatřeny podpisy dvou osob oprávněných jednat jménem klubu a razítkem klubu, 

pokud dokumenty o založení klubu včetně dodatků nestanoví jinak, což musí být doloženo 
řídícímu orgánu

(3) K protestům musí být dále přiloženy tyto doklady:
a) podací  lístky  o  odeslání  opisu  protestů  doporučeným dopisem soupeři,  oběma rozhodčím 

a pokud je delegován, i komisaři 
b) doklad o úhradě poplatku za podání protestů, který činí:

3000 Kč v NBL a ŽBL
1500 Kč v soutěžích řízených ČBF
500 Kč v ostatních soutěžích.

(4) Při podání protestů při jednorázové soutěži se poplatek za podání protestů platí v hotovosti proti 
písemnému potvrzení. Tyto písemné protesty nemusí být orazítkovány a podpis statutárního zástupce 
může  být  nahrazen  podpisem kapitána  družstva  (je-li  starší  18  let)  nebo  trenéra.  Není-li  možno 
z technických  důvodů  předat  opis  protestů  druhé  straně,  umožní  jí  hlavní  rozhodčí  seznámit  se 
s písemným vyhotovením protestů.

(5) Osoby,  kterým  byly  protesty  zaslány,  se  k  nim  mohou  vyjádřit  orgánu,  který  o  nich  bude 
rozhodovat, do 3 dnů po jejich obdržení, v jednorázové soutěži dle pokynů hlavního rozhodčího.

(6) Pokud nemají protesty předepsané náležitosti či jsou podány po lhůtě (viz odst. (2) tohoto článku) 
nebo pokud k  protestům nejsou přiloženy předepsané doklady (viz odst. (3) tohoto článku), pokládají 
se za nepodané a dále se neprojednávají. O tom vyrozumí příslušný řídící orgán klub, který protesty  
podal. Zaplacený poplatek se vrací zpět. Vklad se vrací i v případě, kdy protest byl vzat zpět před 
zahájením projednávání.

(7) Protesty  se  projednávají  v  jednorázových  soutěžích  bezprostředně  po  jejich  podání, 
v dlouhodobých soutěžích do 14 dnů od vypršení lhůty pro uplatnění vyjádření  osob, kterým byly 
protesty zaslány – viz odst. (5). Kluby musí být o termínu a místu projednávání protestů vyrozuměny 
a jejich zástupci se mohou jednání o protestech zúčastnit na vlastní náklady.

(8) Rozhodnutí o protestech se zasílá písemně všem stranám, kterých se týká,  a může být proti  
němu  podáno  odvolání  do  15  dnů  od  doručení  jeho  písemného  vyhotovení,  a  to  za  podmínek 
a způsobem dle čl. 41.

(9) Podání protestů, které vyplývají z posuzování jednotlivých ustanovení pravidel basketbalu (např. 
kroky, osobní chyby), nemůže mít vliv na výsledek utkání dosažený na hřišti. Videozáznamy, filmy,  
obrázky nebo jakákoli  forma vizuálního,  elektronického,  digitálního aj.  zařízení  nemohou být  užity 
k určení nebo ke změně výsledku utkání. Užití shora jmenovaného zařízení je možné pouze k  určení 
odpovědnosti v případech disciplinárních nebo k výchovným (školicím) účelům po skončení utkání.

(10) Byly-li  protesty  shledány důvodnými,  může řídící  orgán výsledek změnit,  zrušit,  event.  nařídit 
opakované utkání. V tom případě se vrací zaplacený vklad v plné výši v patnáctidenní lhůtě ode dne 
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rozhodnutí,  i  když  výsledek  utkání  dosažený  na  hřišti  změněn  nebyl.  Ze  zjištěného  porušení 
ustanovení odst. (1) vyvodí sankční závěry sám řídící orgán dle soutěžního řádu či rozpisu soutěže.  
Pokud postih není v jeho kompetenci,  neprodleně případ postoupí příslušnému orgánu ČBF, který 
o sankci rozhodne.
40.2 Námitky
(1) Člen ČBF (dále jen klub) může podat námitky, pokud je přesvědčen a má důkazy o tom, že došlo 

k porušení ustanovení dále uvedených sportovně technických dokumentů dle čl. 10, odst. (1) 
SŘB.

- soutěžní řád
- směrnice o startu zahraničních hráčů
- směrnice odchodu českých hráčů do zahraničí
- rozpisy soutěží
- zprávy řídících orgánů o průběhu jimi řízených soutěží
- trenérský řád

V dále  uvedených  řádech  je  podávání  námitek,  ev.  protestů  a  jejich  řešení  (odvolací  procedura, 
příslušné orgány a termíny) uváděno v příslušném řádu

- pravidla basketbalu
- přestupní řád
- disciplinární řád
- licenční řád

(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 osob oprávněných jednat jménem klubu a razítkem klubu, 

pokud dokumenty o založení klubu včetně dodatků nestanoví jinak, což musí být doloženo 
řídícímu orgánu

(3) K námitkám musí být dále přiloženy tyto doklady:
a) podací lístky o odeslání opisu námitek či protestů doporučeným dopisem zainteresovaným 

subjektům
b) doklad o úhradě poplatku za podání protestů či námitek, který činí:

- 3000 Kč v NBL a ŽBL
- 1500 Kč v soutěžích řízených ČBF
- 500 Kč v ostatních soutěžích.

(4) Pro vlastní postup podání, projednání a vydání rozhodnutí o námitkách se alternativně použijí  
ustanovení čl. 40.1, odst. (4) až (8). 

(5) Byly-li námitky shledány důvodnými, vrací se zaplacený poplatek v plné výši v patnáctidenní lhůtě 
ode dne rozhodnutí. Ze zjištěného porušení ustanovení odst. (1) vyvodí sankční závěry sám řídící  
orgán  dle  soutěžního  řádu  či  rozpisu  soutěže.  Pokud  postih  není  v jeho  kompetenci,  neprodleně 
případ postoupí příslušnému orgánu ČBF, který o sankci rozhodne.

Čl. 41 Odvolání proti protestu a námitkám

(1) Účastník dotčený rozhodnutím orgánu I. instance může podat odvolání:
a) proti jakémukoliv rozhodnutí orgánu řídícího soutěže ve věcech řízení příslušné soutěže

b) proti rozhodnutí o protestech či námitkách.

(2) Odvolání se podává prostřednictvím orgánu, který rozhodnutí vydal, a rozhoduje o něm do 30 dnů 
po obdržení:

- Dozorčí a odvolací rada ČBF u soutěží řízených STK ČBF,
- Oblastní výbor u soutěží řízených touto oblastí,
- Exekutiva AŽLK u ŽBL
- Vrchní ředitel - u NBL.
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(3) Odvolání musí být:
a) podáno do 15 dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí orgánu I. instance 
b) musí být zdůvodněno a event. doloženo příslušnými důkazy
c) musí  být  podepsáno  dotčeným účastníkem,  v případě  klubu  opatřeno  podpisy  dvou  osob 

oprávněných  jednat  jménem  klubu  a  razítkem klubu,  pokud  dokumenty  o  založení  klubu 
včetně dodatků nestanoví jinak, což musí být doloženo odvolacímu orgánu

d) musí být doloženo podacími lístky o zaslání opisu odvolání všem stranám, kterým bylo zasláno 
písemné vyhotovení rozhodnutí

e) musí  být  k němu přiložen doklad o zaplacení poplatku za odvolání,  který  činí  dvojnásobek 
poplatku za podání protestů a námitek (viz čl. 40.1 odst. (3) a čl. 40.2 odst. (3))

(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.

(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 jednání odvolacího orgánu vyrozuměn.

(6) Pokud podané odvolání nesplňuje náležitosti dle čl. 41 odst. (3) SŘB, pokládá se za nepodané 
a dále se neprojednává. O tom vyrozumí odvolací 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.

(7) Odvolací orgán na základě provedeného šetření buď odvolání zamítne, nebo rozhodnutí orgánu 
I. instance změní či zruší.

(8) Rozhodnutí o odvolání se vyhotovuje písemně a zasílá se všem zúčastněným na řízení a orgánu 
I. instance.

(9) STP NBL a Statut  ŽBL mohou obsahovat výjimky  z odvolacího řízení,  tyto výjimky  jsou však 
platné pouze pro NBL nebo ŽBL.

Čl. 42 Mimořádný opravný prostředek

(1) Rozhodnutí  odvolacího orgánu je  konečné a není  proti  němu přípustný žádný řádný opravný 
prostředek. 

(2) V případech odlišného rozhodnutí I. a II. instance je možný mimořádný opravný prostředek, který  
musí být podán účastníkem do 7 dnů ode dne doručení rozhodnutí II. instance a nevyžadují se pro něj  
náležitosti uvedené v čl. 41 odst. (3). 

(3) O mimořádném opravném prostředku rozhoduje výbor ČBF. 

Čl. 43 Závěrečná ustanovení

(1) Výklad soutěžního řádu basketbalu provádí z pověření výboru ČBF legislativní komise ČBF. 

(2) Kluby NBL a ŽBL jsou oprávněny svými příslušnými orgány schválit  pro své soutěže výjimky 
z tohoto soutěžního řádu. 

(3) Výjimky z tohoto soutěžního řádu v soutěžích řízených územními orgány může povolit pouze STK 
ČBF. 

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

(5) Ruší se soutěžní řád basketbalu ze dne 19.4.2009. 
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(6) Změny tohoto soutěžního řádu basketbalu byly schváleny valnou hromadou ČBF konanou dne 
24.4.2010 a nabývají účinnosti dnem 16.5.2010. 
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