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Směrnice o startu zahraničních hráčů
v družstvech oddílů a klubů ČR
Definice zahraničního hráče: zahraničním hráčem, ve smyslu této směrnice, je hráč, který má cizí
(jinou než českou) basketbalovou státní příslušnost ve smyslu řádů FIBA. Za zahraničního hráče není
považován hráč cizí státní příslušnosti, jemuž byla vydána licence hráče ČBF před 15. rokem věku.

Čl. 1 Základní ustanovení
(1) V soutěžích vyhlašovaných ČBF mohou startovat zahraniční hráči a hráčky (dále jen hráč) pouze
v souladu s ustanoveními této směrnice.
(2) Tito hráči startují na licenci (tj. záznam v informačním systému ČBF) hráče vydanou v souladu
s ustanoveními Licenčního řádu ČBF.
(3) ČBF pro všechny hráče účastnící se NBL, ŽBL a I. ligy mužů a žen je povinna si vyžádat u FIBA
hráčskou licenci zahraničního hráče typu A dle ustanovení této směrnice a typu B u hráčů startujících
v Evropských pohárech.
(4) Zahraničnímu hráči nižších soutěží než uvedených v odst. (3) se vydá licence hráče ČBF na
základě povolení sekretariátu ČBF, který provádí veškerou evidenci zahraničních hráčů. Toto povolení
je vydáno na základě výstupního listu od federace, kde hráč naposledy hrál nebo na základě jeho
místopřísežného prohlášení, že nehrál v žádné soutěži organizované federací sdruženou v FIBA.
(5) Zahraničním hráčům mladším 18 let se vydává povolení sekretariátu ČBF na základě vyřízení tzv.
Special Case (H.3.4.1.1 FIBA Internal Regulations 2010), schváleného dle příslušných předpisů FIBA.
(6) Všichni zahraniční hráči startující v soutěžích basketbalu na území ČR musí být každou sezónu
registrováni u ČBF. Za ohlášení hráče k registraci odpovídá klub.
(7) Řídící orgán v rozpisu soutěží může stanovit počet dospělých zahraničních hráčů v družstvu
a konečný termín pro provedení změn v dané sezóně. Počet zahraničních hráčů kategorie mládež
není omezen v jakékoliv soutěži mládeže či dospělých.
(8) Každé družstvo může obdržet neomezený počet licencí pro zahraničního hráče a následně
provést změny do konečného termínu dle čl. 1, odst. (7). Konečný termín pro provedení změn platí pro
podání žádosti na sekretariát ČBF, pokud má všechny náležitosti, tj. kopii pasu a výstupní list od
federace, kde hrál poslední sezónu nebo místopřísežné prohlášení, že nikde nehrál organizovanou
soutěž. V případě, že nemá výstupní list, bere se jako rozhodující datum obdržení výstupního listu od
příslušné federace.

Čl. 2 Vydání licence zahraničního hráče
(1) Kdykoliv obdrží ČBF žádost o udělení licence pro hráče s dříve udělenou licencí v jiné zemi, musí
před udělením licence obdržet "výstupní list" (letter of clearance) pro příslušného hráče od federace,
kde byla naposledy hráči hráčská licence udělena. Tento výstupní list potvrzuje, že hráč je volný
a může mu být udělena licence zahraničního hráče FIBA pro území ČR a následně licence ČBF.
(2) Pokud není žádost klubu o vystavení licence zahraničního hráče doložena výstupním listem,
vyžádá sekretariát ČBF ihned po obdržení žádosti jeho vydání u příslušné federace, odkud hráč
přichází.
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(3) Ostatní náležitosti nutné k vyžádání a vydání licence zahraničního hráče je povinen zabezpečit
klub, který o vydání licence žádá.
(4) Českou licenci, na kterou je oprávněn startovat zahraniční hráč v českých soutěžích, vydá
sekretariát ČBF až po obdržení souhlasu od sekretariátu FIBA, že hráč je oprávněn startovat v České
republice.
(5) Českou licenci, na kterou je oprávněn startovat zahraniční hráč v českých soutěžích, sekretariát
ČBF nevydá, pokud má být udělena do klubu, který má prokazatelně nesplněné závazky vůči ČBF
nebo ostatním subjektům působícím v ČBF (za prokazatelně nesplněné závazky se považují závazky
písemně uznané dlužníkem, závazky, o nichž rozhodl příslušný soud nebo Arbitrážní komise).

Čl. 3 Naturalizace hráčů
(1) Naturalizace hráčů se řídí předpisy FIBA. O naturalizaci požádá hráč prostřednictvím sekretariátu
ČBF sekretariát FIBA na předepsaných formulářích s doložením příslušných dokumentů.

Čl. 4 Správní poplatky
(1) Poplatek za vyžádání výstupního listu (pokud není doložen u žádosti) se stanovuje částkou
500 Kč.
(2) Poplatek za vyřízení žádosti o vydání licence zahraničního hráče se stanovuje ve výši 150 Kč za
každého hráče.
(3) Výše poplatků za licence FIBA stanovuje FIBA svými rozpisy soutěží.
(4) Poplatky uvedené v odst. (1) a (2) vyfakturuje sekretariát ČBF klubu, který si výstupní list vyžádal.
(5) Poplatky uvedené v odst. (3) uhradí sekretariát ČBF a přeúčtuje klubu ekvivalentem dle platného
kursu české koruny. Klub je povinen zaplatit uvedenou částku v Kč do termínu splatnosti uvedeného
ve faktuře zaslané sekretariátem ČBF. Pokud tak neučiní, zastavuje se družstvu, na jehož soupisce je
(nebo byl) hráč uveden, činnost do zaplacení příslušné částky.

Čl. 5 Odchod zahraničních hráčů z ČR
(1) Zahraniční hráč, kterému skončila smlouva s českým klubem, je oprávněn odejít do zahraničí.
K tomu mu vydá sekretariát ČBF výstupní list na základě potvrzení klubu, že smlouva je ukončena.
(2) Klub je povinen na základě žádosti sekretariátu ČBF zaslat potvrzení o ukončení smlouvy
s hráčem do 5 dnů od žádosti sekretariátu ČBF. Pokud tak neučiní, je sekretariát ČBF oprávněn vydat
výstupní list i bez tohoto potvrzení. Zároveň sekretariát ukončí platnost licence hráče.
(3) Vydání tohoto výstupního listu nepodléhá zpoplatnění od hráče. Sekretariát ČBF může žádat
příslušný správní poplatek dle Řádů FIBA od federace, která výstupní list vyžaduje.

Čl. 6 Zvláštní ustanovení
(1) Družstvo, které nepřihlásí zahraničního hráče dle této směrnice, bude potrestáno dle
disciplinárního řádu.
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Čl. 7 Závěrečná ustanovení
(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.
(2) Výklad této směrnice provádí z pověření výboru ČBF Legislativní komise ČBF.
(3) Kluby NBL a ŽBL jsou oprávněny svými příslušnými orgány navrhnout do Rozpisu své soutěže
výjimky z této směrnice.
(4) Porušení ustanovení této směrnice je disciplinárním proviněním.
(5) Veškeré poplatky stanovené v této směrnici jsou včetně DPH.
(6) Změny Směrnice o startu zahraničních hráčů v družstvech oddílů a klubů ČR byly schváleny
Valnou hromadou ČBF konanou dne 20. 9. a 18. 10. 2021 a nabývají účinnosti dnem 18. 10. 2021.
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