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Licenční řád

Licenční řád
Čl. I. Základní ustanovení
(1) Hráči a hráčky (dále jen hráči) mohou oprávněně startovat za basketbalové kluby nebo oddíly
(dále jen kluby) patřící do České basketbalové federace jen na platnou licenci hráče.
(2) Platná licence hráče je doklad, který opravňuje ke startu v soutěžích organizovaných ČBF a jeho
jednotlivými oblastními pracovišti.
(3) Vydávání licence hráče provádí pověřený pracovník sekretariátu ČBF a to pro všechny kluby
působící na území ČR.

Čl. II. Přihláška na vydání licence hráče
(1) Přihlášku na vydání licence hráče podává klub, a to na předepsaném tiskopise "Přihláška na
vydání licence hráče" (viz Příloha č. 1). Tuto přihlášku vyplní 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 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.
(2) Odpovědnost za správnost a úplnost údajů v jednáních jménem klubu nese klub, který v plném
rozsahu odpovídá za případnou neplatnost úkonů učiněných v důsledku nesprávného postupu ze
strany klubu včetně náhrady újmy, která by ostatním subjektům vznikla v důsledku nesprávného
postupu ze strany klubu. V jednotlivých případech mohou mít taková pochybení i hrací důsledky.

Čl. III. Vydání licence hráče
(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, je povinností klubu matriční komisi licenci hráče vydat. Nedodržení
tohoto ustanovení se trestá podle ustanovení disciplinárního řádu. Při vystavení každé nové licence je
klub povinen stávající licenci včetně všech kopií odevzdat ČBF.
(2) V případě povoleného hostování hráče lze vydat na základě žádosti klubu další licenci hráče kopii licence hráče - s omezenou platností. Přestupem hráče nebo vystavením výstupního listu pro
start v zahraničí platnost této licence zaniká.
(3) U zahraničního hráče se licence hráče vydává na základě předložení licence zahraničního hráče
vydané FIBA.
(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.
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(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 vystavení licence při
návratu ze zahraničí dle Přílohy č. 1 k Přestupnímu řádu basketbalu. K žádosti o vystavení licence
hráče je klub žádající o její vystavení povinen přiložit doklad potvrzující zaplacení finanční náhrady.
(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 bez povinnosti ohlásit přestup
a hradit finanční náhradu.
(7) Klub, který žádá o vydání licence hráče (hráčů), 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.
(8) Sekretariát ČBF (jím pověřený pracovník) ověří správnost a úplnost předložených dokladů
a údajů a dá pokyn k vydání licence hráče, a to nejpozději do 14 dnů po doručení všech dokladů
nezbytných pro vydání licence.

Čl. IV. Platnost licence hráče
(1) Licence hráče se vystavují:
- u hráčů mladších 19 let s platností do konce hracího období, v němž hráč dovrší 19 let věku
- u hráčů po dovršení 19 let věku s platností do konce hracího období, ve kterém hráč dovrší
25 let věku
- u hráčů po dovršení 25 let věku s platností neomezenou.
(2) Platnost licencí vystavených před 15. 5. 2011 s označením "neomezená" není čl. IV. odst. (1)
dotčena.
(3) Licence zahraničního hráče má omezenou platnost do konce hracího období, v němž byla
vystavena.
(4) Pro hostování se vystavuje zvláštní licence s uvedením hostování. Má omezenou platnost do
konce hracího období, v němž bylo hostování povoleno.

Čl. V. Obnovení licence hráče
(1) Po uplynutí platnosti licence hráče může být licence do mateřského klubu obnovena na žádost
mateřského klubu kdykoliv, vždy však s novou fotografií hráče.

Čl. VI. Zrušení licence hráče
(1) Zrušení licence hráče nastane:
- 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 žádostí hráče musí
klub vrátit stávající licenci hráče na sekretariát ČBF. 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.
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Čl. VII. Vydání duplikátu licence hráče
(1) Při ztrátě nebo zničení licence hráče žádá o vystavení duplikátu mateřský klub nebo hráč.
K žádosti o vystavení duplikátu jsou nutné stejné doklady jako při žádosti o vystavení licence hráče.
K vydání duplikátu licence hráče je oprávněn pracovník pověřený sekretariátem ČBF. Poplatek za
vystavení duplikátu je:
- v soutěžích dospělých
300 Kč
- v soutěžích mládeže
100 Kč

Čl. VIII. Změna příslušnosti ke klubu, jiná změna
(1) Změna příslušnosti ke klubu se provádí:
- v případě uskutečněného přestupu dle platného přestupního řádu, a to výměnou stávající
licence hráče za novou
- po zrušení licence hráče na žádost hráče, vystavením nové licence hráče.
(2) Při jakékoliv jiné změně (např. dodatečná změna hostování, změna příjmení při provdání apod.)
provede pracovník ČBF výměnu stávající licence za novou po předložení dokladu o příslušné změně
nebo rozhodnutí o hostování.

Čl. IX. Licenční poplatky
(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 hostování lze vydat na základě žádosti klubu zároveň s licencí i kopii licence. V tomto
případě činí poplatek 500 Kč.
(2) Veškeré poplatky se platí do pokladny ČBF nebo složenkami ČBF nebo bankovním převodem
(viz přestupní řád, čl. V. odst. (6)). Doklad o zaplacení se přikládá k ostatním dokladům pro
požadovaný úkon.

Čl. X. Odvolání
(1) Účastník dotčený rozhodnutím orgánu rozhodujícím v licenčním řízení (dále jen orgán I. instance)
může proti rozhodnutí tohoto orgánu podat odvolání prostřednictvím orgánu I. instance.
(2) Pokud orgán I. instance odvolání do 7 dnů nevyhoví, předá jej Dozorčí a odvolací radě ČBF, která
o něm rozhodne do 30 dnů ode dne obdržení odvolání orgánem I. instance.
(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 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.
(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.
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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 jednání odvolacího orgánu vyrozuměn.
(6) Pokud podané odvolání nesplňuje náležitosti dle odst. (3), 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 (poplatek propadá), nebo
rozhodnutí orgánu I. instance změní či zruší (poplatek se vrací v plné výši).
(8) Rozhodnutí o odvolání se vyhotovuje písemně a zasílá se všem zúčastněným na řízení a orgánu
I. instance.

Čl. XI. Závěrečná ustanovení
(1) Výklad Licenčního řádu provádí z pověření ČBF legislativní komise.
(2) Veškeré změny v licenci hráče může provádět jen pracovník pověřený sekretariátem ČBF na
pokyn matriční komise ČBF. Každá změna v licenci hráče musí být zaznamenána v centrální evidenci
licencí hráčů na ČBF.
(3) Porušení ustanovení tohoto řádu je disciplinární provinění a bude trestáno dle disciplinárního řádu
basketbalu.
(4) Veškeré poplatky stanovené v tomto řádu jsou včetně DPH.
(5) Tento řád vstupuje v platnost dnem 16. 5. 2011. Tímto dnem se zároveň ruší licenční řád platný
od 16. 5. 2010.

Příloha č. 1 Licenčního řádu
Vzor přihlášky na vydání licence hráče
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