Řády ČBF

Směrnice o odchodu českých hráčů

Směrnice o odchodu českých hráčů do
zahraničí a jejich návratu do ČR
I. Základní ustanovení
I.1 Při odchodu hráčů a hráček (dále jen hráčů) do zahraničí je v ČBF postupováno v souladu s řády
FIBA a ČBF. Odchod hráčů ve věku do 18 let se nepovoluje. Výjimku z tohoto ustanovení může povolit
pouze výbor ČBF.
I.2 Pokud při dovršení 18 let hráč nepodepíše smlouvu s českým klubem a odchází do zahraničí, má
mateřský klub právo na finanční vyrovnání, které se řídí Řády FIBA.
I.3 Ustanovením této směrnice podléhají všichni hráči basketbalu na území ČR.
I.4 Hráč ČR, mající doklad opravňující ke startu v soutěžích ČBF, může startovat v zahraničí:
- pokud mu skončila hráčská smlouva s mateřským klubem
- v době platnosti hráčské smlouvy, pokud se mateřský klub dohodne se zahraničním partnerem
a tím ukončí hráčskou smlouvu
- po splnění podmínek řádů ČBF.

II. Postup při odchodu do zahraničí
II.1 Hráč požádá ČBF o povolení startu v zahraničí. Žádost doloží souhlasem mateřského klubu,
informací o ukončení smlouvy, místopřísežným prohlášením, že nemá uzavřenou další smlouvu,
a potvrzeným ústřižkem poštovní poukázky (nebo výpisem z účtu) o úhradě správního poplatku.
II.2 Pokud žádost hráče není doložena příslušnými souhlasy nebo pokud sekretariát ČBF bude
požádán o vydání výstupního listu jinou federací bez předchozí žádosti hráče o povolení startu
v zahraničí, vyrozumí sekretariát do 24 hodin po obdržení takové žádosti mateřský klub hráče a to
kontrolovatelnou formou (písemně, faxem, telegramem).
II.3 Mateřský klub je povinen nejpozději do 5 dnů poslat sekretariátu ČBF písemné potvrzení, zda
hráč má nebo nemá platnou hráčskou smlouvu.
II.4 V případě, že hráč má v mateřském klubu platnou hráčskou smlouvu, je mateřský klub povinen na
požádání předložit sekretariátu ČBF uzavřenou hráčskou smlouvu, ze které je patrné trvání hráčské
smlouvy či porušení jejích ustanovení tak, aby dle řádů FIBA mohlo být odmítnuto dát souhlas ke
startu v zahraničí.
II.5 V případě, že mateřský klub potvrdí, že hráč nemá platnou hráčskou smlouvu nebo ve stanovené
lhůtě nezašle požadované písemné potvrzení dle čl. II.3, vystaví sekretariát ČBF hráči povolení ke
startu v zahraničí (tzv. "výstupní list") a na vyžádání příslušné basketbalové federace zašle této
federaci tento "výstupní list". Kopii "výstupního listu" zašle sekretariát ČBF na vědomí i mateřskému
klubu.
II.6 V případě, že nejsou splněny náležitosti nezbytné pro vystavení "výstupního listu" dle řádů FIBA
či směrnic ČBF, oznámí sekretariát ČBF příslušné žádající basketbalové federaci, a ev. sekretariátu
FIBA, že hráč má v ČR smluvní závazky a nelze mu vydat výstupní list.

III. Postup při návratu českého hráče ze zahraničí
III.1 Český hráč vracející se ze zahraničí je oprávněn být zaregistrován do českého klubu pouze po
předložení výstupního listu země, odkud hráč přichází, a to pouze v období 16. 5. až 28. 2. dle
podmínek uvedených v čl. II. LŘ. Rozhodujícím datem je datum žádosti klubu o vydání licence
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doložené potvrzením o ukončení smlouvy v příslušném zahraničním klubu, na jehož základě požádá
sekretariát ČBF o vydání příslušného výstupního listu.
III.2 Hráč není povinen se vrátit do mateřského klubu, ve kterém měl vystavenou licenci hráče před
odchodem do zahraničí. Vracející se hráč k vydání licence hráče dle licenčního řádu nepotřebuje
souhlas mateřského klubu, tomu náleží pouze finanční náhrada, která se stanoví podle výše
finančních náhrad platných ke dni odchodu hráče do zahraničí a věku hráče ke dni žádosti o vystavení
licence při návratu ze zahraničí dle Přílohy č. 1 k Přestupnímu řádu basketbalu. Finanční náhrada
mateřskému klubu nepřísluší, pokud hráč odešel do zahraničí ve věku do 18 let (special case FIBA).
Vydání licence s uvedením nového klubu se hodnotí jako přestup ve smyslu PŘ.
III.3 V případě, že klub, z něhož hráč odešel do zahraničí, zanikl a nemá legálního následovníka, má
hráč právo přestoupit kamkoli bez finanční náhrady.
III.4 Při vydání licence se postupuje dle čl. III. licenčního řádu.

IV. Správní poplatky
IV.1 Úhrada za administrativní náklady spojené s odchodem hráče do zahraničí činí 2 000 Kč.
IV.2 Částka uvedená v ustanovení IV.1 je splatná na konto ČBF v okamžiku podání žádosti o povolení
startu v zahraničí, a to hráčem.

V. Zvláštní ustanovení
V.1 Udělením výstupního listu je zrušena licence hráče a klub je povinen tento doklad odevzdat
orgánu, který ji vydal.

VI. Odvolání
VI.1 Účastník dotčený rozhodnutím orgánu rozhodujícího v řízení o stanovení finanční náhrady při
návratu českých hráčů do ČR (dále jen orgán I. instance) může proti rozhodnutí tohoto orgánu podat
odvolání prostřednictvím orgánu I. instance.
VI.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.
VI.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 jejich statutárními
představiteli, tedy osobami, které jsou jménem klubu oprávněny jednat v souladu se
stanovami, zřizovací či zakládací listinou, 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 100 procent výše
správního poplatků dle čl. IV.
VI.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.
VI.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.
VI.6 Pokud podané odvolání nesplňuje náležitosti dle odst. VI.3, pokládá se za nepodané a dále se
neprojednává. O tom vyrozumí odvolací orgán účastníka, který odvolání podal. Poplatek se v takovém
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případě vrací v plné výši. Poplatek se vrací i v těch případech, když je odvolání vzato zpět před jeho
projednáváním nebo je odvolání vyhověno.
VI.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).
VI.8 Rozhodnutí o odvolání se vyhotovuje písemně a zasílá se všem zúčastněným na řízení a orgánu
I. instance.

VII. Závěrečná ustanovení
VII.1 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.
VII.2 Výklad této směrnice provádí z pověření výboru ČBF legislativní komise ČBF.
VII.3 Porušení ustanovení této směrnice je disciplinárním proviněním.
VII.4 Veškeré poplatky stanovené v této směrnici jsou včetně DPH.
VII.5 Změny Směrnice o odchodu českých hráčů do zahraničí a jejich návratu do ČR byly schváleny
Valnou hromadou ČBF konanou dne 27. 4. 2015 a nabývají účinnosti dnem 16. 5. 2015.
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