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ZMĚNY BASKETBALOVÝCH ŘÁDŮ ČBF 
schválené VH ČBF konanou dne 2. 5. 2022 

 
 

SOUTĚŽNÍ ŘÁD BASKETBALU 
 
Čl. 3, odst. (2) – nové znění Příkladu 
Příklad: v sezóně 2022/2023 spadají do jednotlivých kategorií hráči (-ky) narození: 
 U11 nejmladší minižáci a minižákyně 1. 1. 2012 a mladší 
 U12 mladší minižáci a minižákyně 1. 1. 2011 – 31. 12. 2011 
 U13 starší minižáci a minižákyně  1. 1. 2010 – 31. 12. 2010 
 U14 (mladší žáci) 1. 1. 2009 a mladší 
 U15 (starší žáci) 1. 1. 2008 – 31. 12. 2009 
 U17 (kadeti) 1. 1. 2006 – 31. 12. 2007 
 U19 (junioři) 1. 1. 2004 – 31. 12. 2005 
 muži 31. 12. 2003 a starší 
 U14 (mladší žákyně) 1. 1. 2009 a mladší 
 U15 (starší žákyně) 1. 1. 2008 – 31. 12. 2009 
 U17 (kadetky) 1. 1. 2006 – 31. 12. 2007 
 U19 (juniorky) 1. 1. 2004 – 31. 12. 2005 
 ženy 31. 12. 2003 a starší 
 
Ke splnění podmínky čl. 18.1. se současný start v kategorii starších a mladších žákyň kategoriích U14 
a U15 nebo současný start ve všech kategoriích minibasketbalu považuje za start v jedné kategorii. 
 
Věková hranice pro pendlování, hostování a mimořádný start v sezóně 2022/23: 
Pendlovat či hostovat mohou hráči a hráčky narození 16. 5. 1998 a později, hráči a hráčky NBL a ŽBL 
narození 16. 5. 1998 - 15. 5. 2000 mohou hostovat max. o 1 stupeň níže. 
Mimořádný start může být povolen hráčům a hráčkám narozeným 16. 5. 2001 a později. 
 
SŘB Čl. 15, odst. (3) 
(3) Změny na soupiskách lze provádět v průběhu soutěžního období kdykoliv, vždy však při dodržení 
platných ustanovení o přeřazování, přestupech či hostování a pokud jsou zaplaceny roční členské 
příspěvky. Kluby jsou povinny neprodleně provést změny na soupiskách po schválení přestupu hráče 
z klubu nebo ukončení hostování hráče do družstva klubu. Každá provedená změna soupisky nabude 
účinnosti teprve po té, když bude potvrzena řídícím orgánem. Po ukončení soutěže do konce hracího 
období nelze hráče ze soupisky vymazat. Za správnost všech údajů na soupisce odpovídá klub. 
 
Čl. 45, odst. (6) 
(6) Změny Soutěžního řádu basketbalu byly schváleny Valnou hromadou ČBF konanou dne 20. 9. a 18. 
10. 2021 2. 5. 2022 a nabývají účinnosti dnem 18. 10. 2021 16. 5. 2022. 
 
 

SMĚRNICE O STARTU ZAHRANIČNÍCH HRÁČŮ V DRUŽSTVECH ODDÍLŮ 
A KLUBŮ ČR 

 
Čl. 1, odst. (4) 
(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 
vyplnění speciálního formuláře FIBA, který lze vyžádat na sekretariátu ČBF. 
 
Čl. 1, odst. (8) 
(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 sekretariát ČBF má všechny náležitosti, tj. kopii pasu a výstupní list od 
federace, kde hrál poslední sezónu, nebo vyplněný speciální formulář FIBA (viz odst. 4). místopřísežné 
prohlášení, že nikde nehrál organizovanou soutěž. V případě, že nemá výstupní list, bere se jako 
rozhodující datum obdržení výstupního listu od příslušné federace 
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Čl. 2, odst. (2) – nové znění 
(2) Sekretariát ČBF požádá o výstupní list federaci, odkud hráč přichází, po obdržení žádosti klubu 
o jeho vystavení. 
 
Čl. 4, odst. (1) – nové znění 
Poplatek za vyžádání výstupního listu stanovuje FIBA a platí se přímo na její účet. 
 
Čl. 4, odst. (2) 
(2) Poplatek za vyřízení žádosti o vydání licence zahraničního hráče se stanovuje ve výši 150 Kč za 
každého hráče a bude sekretariátem vyfakturován klubu, který o licenci žádá. 
 
Čl. 4, odst. (4) se ruší, odst. (5) se přečísluje na odst. (4) 
 
Čl. 5, odst. (3) 
(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. 7, odst. (6) 
(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 2. 5. 2022 a nabývají účinnosti dnem 18. 10. 2021 
16. 5. 2022. 
 
 
 
 

SMĚRNICE O ODCHODU ČESKÝCH HRÁČŮ DO ZAHRANIČÍ A JEJICH NÁVRATU 
DO ČR 

 
Čl. 2, odst. (1) 
(1) Hráč požádá ČBF o povolení startu v zahraničí. Žádost doloží souhlasem mateřského klubu, 
informací o ukončení smlouvy, a místopřísežným prohlášením, že nemá uzavřenou další smlouvu, 
a potvrzeným ústřižkem poštovní poukázky (nebo výpisem z účtu) o úhradě správního poplatku. 
 
Čl. 3, odst. (2) 
(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 způsobu výpočtu 
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 nebo potvrzení mateřského klubu, že finanční náhradu nepožaduje. 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. 
 
Čl. 4 se ruší, čl. 5 – 9 se přečíslují na čl. 4 – 8 
 
Čl. 8, odst. (5) 
(5) Změny Směrnice o odchodu českých hráčů do zahraničí a jejich návratu do ČR byly schváleny 
Valnou hromadou ČBF konanou dne 2. 5. 2019 2022 a nabývají účinnosti dnem 16. 5. 2019 2022. 
 
 

PŘESTUPNÍ ŘÁD 
 
Čl. 1, odst. (8) 
(8) Hráč může ohlásit přestup do nového klubu v období od 16. 5. do 28. 2. následujícího roku, 
v kategoriích hráč kategorie U11, U12, U13, U14 a U15 jen v období od 16. 5. do 30. 9. Přestupy mohou 
být z klubu a do něj hlášeny až po skončení mistrovské soutěže v případě, že soutěž skončí po 15. 5. 
Pokud mateřský klub nehraje žádnou mistrovskou soutěž v kategorii U11, U12, U13, U14 a U15, lze 
přestup v těchto kategoriích povolit i po 30. 9., v ostatních odůvodněných případech schvaluje žádost 
o přestup Výbor ČBF na návrh generálního sekretáře. 
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Čl. 1, odst. (9) 
(9) Hráč může ohlásit hostování do jednoho družstva jiného klubu od 1. 7. do 28. 2. následujícího roku, 
v kategoriích hráč kategorie U11, U12, U13, U14 a U15 jen v období od 1. 7. do 30. 9. Výjimkou jsou 
případy, kdy hráč hlásí hostování do družstev U19 a mladších stejného klubu, do kterého měl povolené 
hostování do 15. 5. téhož roku. V tom případě lze hostování hlásit již od 16. 5. každého roku. 
Pokud mateřský klub nehraje žádnou mistrovskou soutěž v kategorii U11,  U12, U13, U14 a U15, lze 
hostování v těchto kategoriích povolit i po 30. 9., v ostatních odůvodněných případech schvaluje žádost 
o hostování Výbor ČBF na návrh generálního sekretáře. 
 
Čl. 6, odst. (5) 
(5) Matriční komisař žádost o přestup zamítne, když: 
 - žádost o přestup byla podána mimo stanovený termín 
 - nebyly splněny náležitosti stanovené v čl. V. 
 - klub, do kterého je přestup ohlášen, má prokazatelně nesplněné závazky vůči ČBF nebo 

ostatním subjektům působícím v ČBF. 
 - hráč nemá zaplaceny roční členské příspěvky. 
 
Čl. 13, odst. (13) 
(13) Tento přestupní řád nabývá účinnosti dnem 15. 9. 2020 16. 5. 2022. Tímto dnem zároveň končí 
účinnost přestupního řádu basketbalu platného od 16. 5. 2019 18. 10. 2021. Pokud není uvedeno jinak, 
řídí se ustanoveními PŘ platného od 15. 9. 2020 16. 5. 2022 i vztahy vzniklé za platnosti PŘ platného do 
14. 9. 2020 15. 5. 2022. Změny PŘ byly schváleny Valnou hromadou ČBF konanou dne 20. 9. a 18. 10. 
2021 2. 5. 2022. 
 
 

LICENČNÍ ŘÁD 
 
Čl. 3, odst. (4) 
(4) 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 nebo potvrzení 
mateřského klubu, že finanční náhradu nepožaduje. 
 
Čl. 13, odst. (5) 
(5) Změny Licenčního řádu byly schváleny Valnou hromadou ČBF konanou dne 14. 9. 2020 2. 5. 2022 
a nabývají účinnosti dnem 15. 9. 2020 16. 5. 2022. 
 
 

TRENÉRSKÝ ŘÁD 
 
Čl. 2, odst. (2) 
(2) V rámci jednotlivých školení se k trenérské činnosti udělují tyto druhy trenérských licencí:  
 a) Trenér výkonnostního basketbalu (TVB) 
 b) Trenér basketbalu I (TB-I) – Baby Basket 
 c) Trenér basketbalu II (TB-II) – Minibasketbal a žactvo 
 d) Trenér basketbalu III (TB-III) – Dorost a dospělí 
 e) Profesionální trenér basketbalu (ProfiT). 
 
Čl. 6, odst. (1) 
(1) Za vystavení a obnovení trenérské licence se u jednotlivých druhů vybírají tyto poplatky: 
 a) licence TVB, TB-I, TB-II a TB-III: 200 Kč 
 b) licence TB-I ProfiT: 1 800 Kč 
 c) licence TB-II: 150 Kč 
 d) licence TB-III: 300 Kč 
 e) licence ProfiT: 1 800 Kč 
 
Čl. 6, odst. (2) – nové znění 
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(2) První vystavení licence TVB, TB-I, TB-II, TB-III a ProfiT dle článku 2, odst. (3) – (7), je osvobozeno 
od poplatku. 
(2) Od poplatku je osvobozeno: 
 a) první vystavení licence TVB, TB-I, TB-II, TB-III a ProfiT dle článku 2, odst. (3) - (7) 
 b) obnovení licence trenéra nad 60 let věku 
 c) obnovení licence TVB a TB-I. 
 
Čl. 7, odst. 1 
(1) Platnost všech trenérských licencí je 3 roky licencí TVB a TB-I je neomezená. Platnost licencí TB-II, 
TB-III a ProfiT je 3 roky, s výjimkou trenérů nad 65 let věku, u kterých se již délka platnosti 
neomezuje. 
 
Čl. 7, odst. (2) 
(2) Po skončení platnosti trenérské licence ji lze obnovit Platnost licence TB-II a TB-III se obnovuje na 
základě získání stanoveného počtu kreditů. Tyto kredity se získávají publikační činností, lektorskou 
činností a účastí na seminářích (počet kreditů za jednotlivé položky stanovuje MK ČBF). Pro obnovení 
jednotlivých druhů trenérských licencí je třeba Je vyžadováno: 
 a) získat 8 kreditů pro obnovení licence TB-II 
 b) získat 8 kreditů pro obnovení licence TB-III. 
 a) licence TB-II – během uplynulého 3letého období získat 8 kreditů 
 b) licence TB-III – během uplynulého 3letého období získat 8 kreditů 
 c) licence ProfiT – licence je obnovována bez nutnosti získat kredity. 
 
 
 
 
Čl. 7, odst. (3) 
(3) Platnost licence TB-II a TB-III lze obnovit i při nesplnění výše uvedených podmínek, nutným 
minimem je ale získání alespoň 4 kreditů. Sankce za každý chybějící kredit je 500 Kč. jsou poté 
nastaveny následovně: 
 a) licence TB-II: 300 Kč za 1 chybějící kredit 
 b) licence TB-III: 500 Kč za 1 chybějící kredit. 
 
 
Čl. 7, nové odst. (4) a (5), stávající odstavce (4) a (5) přečíslovat na (6) a (7) 
 
Čl. 7, odst. (4) - nový 
(4) Platnost licencí TB –II a TB-III u trenéra nad 60 let věku se obnovuje bez nutnosti získat kredity. 
 
Čl. 7, odst. (5) - nový 
(5) Platnost licencí TVB, TB-I a ProfiT se obnovuje bez nutnosti získat kredity. 
 
Čl. 7, odst. (7) 
(7) Obnovení platnosti licence ProfiT, TB-III a TB-II trenérských licencí provádí sekretariát ČBF na 
základě e-mailové žádosti trenéra. 
 
Čl. 10, odst. (3) 
(3) Změny Trenérského řádu byly schváleny Valnou hromadou ČBF konanou dne 14. 9. 2020  
2. 5. 2022 a nabývají účinnosti dnem 15. 9. 2020 16. 5. 2022. 


