
 

 

STATUT ŽENSKÉ BASKETBALOVÉ LIGY 
 
 

A. Základní ustanovení 
 

I. Ženská basketbalová liga 
 

1. ŽENSKÁ BASKETBALOVÁ LIGA je Mistrovstvím ČR v basketbalu žen – (dále jen ŽBL). 
Vyhlašuje ji Výbor České basketbalové federace (dále jen Výbor ČBF).  

2. V ŽBL mohou startovat kluby, kterým vzniklo právo tím, že si svoji účast v soutěži 
vybojovaly a které podpisem přihlášky do soutěže deklarují svůj souhlas se všemi 
ustanoveními řádů a předpisů České basketbalové federace (dále jen ČBF) a Asociace 
ženských ligových klubů (dále jen AŽLK) vydaných pro ŽBL, Rozpisu soutěže pro dané 
období a které se podrobí s konečnou platností rozhodnutí orgánů řídících ŽBL.  

 
II. Klub 

1. Rozhodující znaky právní identifikace klubu tvoří jeho název, sídlo a identifikační číslo. 
Název klubu a sídlo klubu jsou údaje, pod kterým je klub registrován v příslušném registru. 
Název klubu, sídlo klubu a identifikační číslo musí být uváděny v přihláškách do soutěže a 
ostatních dokladech klubu. 

2. Klub může v soutěži startovat pod názvem sponzora nebo s názvem sponzora vloženým 
do názvu klubu. 

3. Klub se do soutěže přihlašuje přihláškou. Přihlášku je nutno podat v termínu stanoveném 
řídícím orgánem soutěže.  Podpisem přihlášky se klub zavazuje při účasti v soutěži 
dodržovat veškeré předpisy ČBF a AŽLK, Statut AŽLK, Statut ŽBL a Rozpis ŽBL. 

 
4. V ŽBL nemohou startovat dvě družstva stejného klubu, resp. dva kluby, jejichž majitelem, 

spolumajitelem nebo statutárním zástupcem je jedna právnická nebo fyzická osoba.  
 
 
 
 
 

III. Podmínky pro zařazení družstva do ŽBL 
 

Pro zařazení družstva do ŽBL je klub povinen: 



 

1. Mít k dispozici halu, která odpovídá svým vybavením podmínkám stanoveným Rozpisem 
soutěže pro příslušné hrací období 

2. Zabezpečit lékařské prohlídky všech hráček, kterým je vydána licence hráčky, a vést o nich 
evidenci (jméno, datum, výsledek lékařské prohlídky, jméno lékaře a místo, kde prohlídku 
vykonal). Klub zodpovídá za to, že hráčky uvedené na soupisce mají platnou lékařskou 
prohlídku pro daný ročník a mají platné očkování proti tetanu. 

3. Kluby zašlou v termínu stanoveném Sportovním ředitelem ŽBL (dále jen SŘ ŽBL) řádně 
vyplněnou přihlášku do soutěže podepsanou jejich statutárním zástupcem s písemným 
prohlášením, že účast v soutěži je hospodářsky zajištěna a že družstvo soutěž dokončí. 
Přihláška současně slouží jako podpisový vzor. Náležitostí přihlášky je přesná adresa 
sekretariátu klubu, eventuálně osoby pověřené přijímáním korespondence za klub. Klub 
je povinen uhradit do stanoveného termínu kauci (resp. doplatek kauce). Každou změnu 
adresy a funkcionářů je klub povinen ve lhůtě jednoho týdne sdělit SŘ ŽBL. 

4. Družstva startují na vlastní náklady, a to ve všech kolech soutěže. Pokud se družstvo 
z vlastní viny nedostaví k utkání, hradí prokazatelně vzniklé náklady pořádajícího klubu, 
rozhodčích a komisaře utkání. O výši úhrady rozhoduje SŘ ŽBL. 

5. Ze zúčtovatelné kauce ve výši 30 000 Kč budou klubu odečítány sankce (pokuty) za 
porušení Statutu ŽBL včetně příslušných příloh a náklady dle Statutu ŽBL a Rozpisu soutěže 
ŽBL. V případě, že výše zůstatku kauce klesne pod 15 000 Kč v sezóně, je po upozornění 
SŘ ŽBL klub povinen do 10 dnů doplatit kauci do plné výše. Vyúčtování kauce bude 
provedeno vždy do 20. 6. daného roku. Odstoupí-li klub ze soutěže, celá kauce propadá 
ČBF.  

6. Soupisky budou potvrzovány v rámci systému elektronických soupisek ČBF. Nejpozději 
30 min. před stanoveným začátkem utkání jsou družstva povinna předložit komisaři utkání 
ke kontrole soupisku družstva a písemný seznam hráček s čísly, které budou uvedeny 
v zápise. V tomto seznamu bude rovněž označena kapitánka, hostující hráčky a budou zde 
uvedeni i přítomní trenéři a asistenti. 

7. Mezi družstvy ŽBL je povoleno hostování hráček bez omezení věku. Žádost o hostování je 
možno se souhlasem obou klubů podat kdykoli od 16. 5. do 28. 2. následujícího roku. 
O zrušení hostování je možno požádat do 28. 2. Každá hráčka starší 24 let může požádat o 
hostování v jiném klubu ŽBL pouze jedenkrát za sezónu.  

8. V sezóně 2022/2023 musí každé družstvo uvést na zápis minimálně 10 hry schopných 
hráček. 

9. Mít vlastní mládežnická družstva, a to alespoň 2 dorostenecká družstva v extralize nebo 
celostátní lize U19 a U17 a alespoň 2 žákovská družstva (U14 – U15) v celostátní lize a 2 
družstva v kategorii U11 a U13. Zároveň na soupisce družstva žen v ŽBL musí být zapsány 
alespoň 3 dorostenky z vlastního klubu. Pokud klub svoje mládežnické kategorie nemá, je 
možná prokázat smluvní spolupráci s klubem, který tato mládežnická družstva (2 



 

dorostenecká a 2 žákovská) má. I v tomto případě ŽBL musí být zapsány alespoň 3 
dorostenky ze smluvního klubu na soupisce družstva žen v ŽBL.  

10. Klub musí mít v momentě podání přihlášky zaplaceny veškeré závazky k ČBF, zároveň 
členský příspěvek AŽLK a dále kauci pro start v ŽBL, veškeré pokuty a poplatky vyměřené 
sportovním ředitelem a Exekutivou. Pokud nebudou všechny tyto poplatky uhrazeny do 
momentu podání přihlášky do ŽBL, nebude přihláška do soutěže přijata a družstvo daného 
klubu nebude do ŽBL v následujícím ročníku zařazeno. Klubu může být vyměřena pokuta 
dle Sazebníku trestů ŽBL.  

 
B. Rozhodčí a komisaři 

 
1. Rozhodčí 

1.1. Rozhodčí na utkání ŽBL deleguje Česká asociace basketbalových rozhodčích (dále jen 
ČABR). Utkání jsou řízena 3 rozhodčími. 
 

1.2. Rozhodčí jsou povinni dodržovat Pravidla basketbalu, Soutěžní řád basketbalu 
a Rozpis soutěže ŽBL. Po utkání uzavírají rozhodčí zápis v šatně rozhodčích. 

 
1.3. Každé družstvo má možnost vetovat dva rozhodčí, a to buď před zahájením soutěže 

ŽBL, nebo během dlouhodobé části ligy, skupin A1, A2 a play-off. V tomto případě lze 
uplatnit veto pouze na rozhodčího, který družstvu řídil utkání v této sezóně, a to 
písemně do 48 hodin po utkání, v němž došlo ke vzniku důvodu pro vetování. 
Požadavky na veta se zasílají SŘ ŽBL. 

 
1.4. Družstvo, které vetovalo rozhodčího před zahájením ligy nebo během dlouhodobé 

části ligy, skupin A1, A2 a play-off, může veto kdykoliv bez náhrady zrušit, nebo může 
do 48 hodin původní veto nahradit novým vetem na jednoho jiného rozhodčího. 

 
1.5. V platnosti je i možnost podání stížnosti na výkon rozhodčího doložená 

videozáznamem a zaplacením nákladů pracovníků (bez náhrady za ušlou mzdu), kteří 
stížnost projednají. Při neoprávněnosti stížnosti bude klubu odečtena částka 2 000 Kč 
z kauce. 

 
2. Komisař 

2.1. Při utkání ŽBL působí komisař, kterého deleguje GS prostřednictvím pověřeného 
pracovníka. Na vybraná utkání má řídící orgán ŽBL právo delegovat vrchního komisaře. 
 

2.2. Komisař utkání odpovídá za uzavření zápisu o utkání. Komisaři jsou povinni dodržovat 
Pravidla basketbalu, Soutěžní řád basketbalu, Rozpis soutěže ŽBL, Statut ŽBL a 
Příručku komisařů. 

 



 

2.3. Komisař provede po ukončeném utkání zhodnocení organizace utkání a hodnocení 
rozhodčích elektronicky na příslušných formulářích první pracovní den po utkání. 
Hodnotící zprávu (pokud se objevily nedostatky) o utkání obdrží oba kluby první 
pracovní den po utkání. Komisař zašle klubům e-mailovou zprávu s uvedenými 
nedostatky. 

 
3. Rozhodčí u stolku 

3.1. Rozhodčí u stolku na utkání ŽBL deleguje domácí basketbalový klub. Rozhodčí u stolku 
jsou povinni dodržovat Pravidla basketbalu, Soutěžní řád basketbalu a Rozpis soutěže 
ŽBL. Domácí klub stanovuje výši odměny rozhodčích u stolku. 
 

3.2. Klub zajistí proškolení a přezkoušení rozhodčích u stolku. Klub plně odpovídá za výkon 
funkce rozhodčích u stolku. 

 
3.3. Rozhodčí u stolku musí zaujmout svá místa u stolku rozhodčích 20 minut před 

začátkem utkání a 3 minuty před začátkem 3. hracího období utkání. Zapisovatel musí 
být k dispozici 30 minut před začátkem utkání. 

 
3.4. Místa rozhodčích u stolku musí odpovídat pravidlům basketbalu. 

 
3.5. Rozhodčí u stolku musí být jednotně oblečeni dle pokynů Exekutivy ŽBL. 

 
C. Další ustanovení pro soutěž 

 
1. Pravidla: 

1.1. Hraje se dle platných pravidel basketbalu FIBA. 
 

2. Sportovní haly: 
2.1. Utkání ŽBL je povoleno hrát utkání pouze ve schválených halách, které vyhovují 

stanoveným podmínkám dle přílohy „A“ tohoto rozpisu a schválených SŘ ŽBL. 
Případné výjimky uděluje SŘ ŽBL. 
 
 

 
3. Vyjadřování k rozhodčím: 

3.1. Trenéři, asistenti, hráčky a oficiální funkcionáři klubů se nesmějí během utkání a do 
24 hodin po utkání vyjadřovat v médiích včetně sociálních sítí k rozhodčím, komisařům 
a supervizorům. Porušení trestá SŘ ŽBL jako porušení řádů. 

 
4. Zápis o utkání: 



 

4.1. Používá se český Zápis o utkání v basketbalu dle českých Pravidel basketbalu, formát 
A4. 

4.2. Pořadatel je povinen naskenovaný originál vložit do systému ČBF nejpozději v první 
pracovní den po utkání do 12 hodin.  

4.3. V případě požadavku na projednání protestu k průběhu nebo k výsledku utkání 
i k jiným událostem je nezbytné současně poslat v samostatném dokumentu protest 
s potřebnými podklady nebo upozornění na protest kapitána v zápise o utkání. 

4.4. Originály zápisů budou uloženy u klubů ŽBL. 
 
5. Technické chyby: 

5.1. Za každou technickou chybu bude klub potrestán pořádkovou pokutou ve výši 500 Kč 
za hráčku, 1 000 Kč za trenéra, asistenta trenéra a další osoby přítomné v prostorech 
lavičky družstva.  

5.2. Evidence technických chyb včetně pořádkových pokut je samostatná pro soutěž ŽBL a 
vede ji sportovní ředitel ŽBL. 

 
6. Námitky a protesty: 

6.1. Námitky k soutěži ŽBL se podávají SŘ ŽBL s vkladem 5 000 Kč který se vrací v případě 
uznání námitky. 

6.2. Protesty proti průběhu a výsledku utkání lze podat pouze v případě, že kapitánka 
podepsala zápis bezprostředně po utkání, tj. dříve, než je zápis ukončen a podepsán 
rozhodčími. Písemný protest se podává nejpozději do 24 hodin po úředně stanoveném 
začátku utkání s vkladem 5 000 Kč, který se vrací v případě uznání protestu. 

6.3. V odvolacím řízení I. instance se platí vklad, vratný v případě zrušení nebo změny 
rozhodnutí, ve stejné výši jako při podání námitky nebo protestu. 

6.4. V odvolacím řízení II. stupně se platí dvojnásobný vklad, vratný v případě zrušení nebo 
změny rozhodnutí, jako při podání odvolání I. instanci.  
 

7. Místa na lavicích družstva: 
7.1. V průběhu utkání na nich mohou být jen hráčky uvedené na zápisu o utkání, trenér, 

asistent trenéra a členové realizačního týmu. To znamená maximálně 21 osob. 
7.2. Lavice družstva musí být vybaveny 16 sedačkami s opěradlem. Je zákaz používání 

nízkých lavic. 
 
 
 

8. Začátky utkání: 
8.1. Začátky utkání jsou stanoveny v sobotu od 14:00  do 19.30 hodin  a v neděli od 13.00 

do 19.30 hodin, v pracovní dny pak od 16.30 do 19.30 hodin. Výjimky povoluje SŘ ŽBL 
na základě dohody obou klubů. 



 

8.2. V případě TV přenosu je plně v kompetenci SŘ ŽBL stanovit termín a začátek daného 
utkání. 

8.3. V případě, že budou v hale sehrána dvě ligová utkání formou dvojzápasu, začátek 
druhého utkání musí být stanoven nejpozději do 19.30 hodin. Ostatní výjimky 
povoluje SŘ ŽBL v souladu se Soutěžním řádem basketbalu. 
 

9. Změna termínu utkání: 
9.1. Předehrávání nebo dohrávání v jiných, než oficiálních termínech podléhá schválení SŘ 

ŽBL, zásadně se souhlasem zainteresovaných družstev podle Soutěžního řádu 
basketbalu. 

9.2. Kluby, které startují v Evropských pohárech a soutěžích, mohou v případě kolize 
s termínovou listinou požádat písemně SŘ ŽBL o změnu termínu. Kopii žádosti zasílají 
i klubům, se kterými v uvedeném termínu ligový zápas hrají. O přeložení a novém 
termínu utkání rozhodne SŘ ŽBL. Platí zásada, že SŘ ŽBL požadavku klubu, který 
startuje v Evropských pohárech, vyhoví, pokud budou zápasy kolidovat, anebo bude 
mezi zápasy Evropského poháru a ŽBL méně než 30 hodin.  

9.3. Přesuny budou povolovány jen v odůvodněných případech po zaplacení poplatku 
5.000 Kč a vícenákladů za všední den (na rozhodčí a komisaře). Tento poplatek nebude 
vyžadován v případech televizního přenosu a změn termínů v důsledku účasti klubů 
ŽBL v Evropských pohárech. 
 

10. Dopingová kontrola: 
Pokyny k provádění dopingové kontroly jsou uvedeny v příloze „B“ Rozpisu ŽBL. 
 

11. Míče, dresy, zahajovací ceremoniál: 
11.1. Na základě sponzorské smlouvy pro vybavení klubů ŽBL je pro utkání povoleno 

používat pouze míče Molten, které kluby obdrží v rámci této smlouvy. Pořádající 
družstvo předloží minimálně 3 míče shodné s hracím pro soupeře na rozcvičení, a to 
minimálně 60 minut před začátkem utkání. 

11.2. K utkání jsou hráčky povinny nastoupit v jednotných dresech (trenýrky, tričko) s čísly 
dle pravidel basketbalu a se jmenovkami hráček. Barevné odlišení dresů dle Pravidel 
FIBA.  

11.3. Na zahajovací ceremoniál družstva nastoupí na výzvu prvního rozhodčího 6 minut 
před stanoveným začátkem utkání. Družstva jsou povinna nastoupit jednotně 
ustrojena. Následuje představení hráček, trenérů, rozhodčích a komisaře. Po 
představení následuje další (tříminutové) rozcvičení. Celková doba rozcvičení je 
minimálně 45 minut. 

D. Sportovně technická ustanovení 
 
1. K řízení ŽBL slouží následující řády a předpisy ČBF a AŽLK: 

a) Soutěžní řád basketbalu (dále jen SŘB) 



 

b) Pravidla basketbalu 
c) Přestupní řád basketbalu 
d) Směrnice o startu zahraničních hráčů 
e) Licenční řád basketbalu 
f) Trenérský řád  
g) Disciplinární řád ČBF 
h) Rozpis ŽBL pro dané hrací období 
i) Statut ŽBL 

 
2. ŽBL řídí z pověření ČBF Asociace ženských ligových klubů (dále jen AŽLK), která pro 

operativní řízení soutěže jmenuje Sportovního ředitele ŽBL (dále jen SŘ ŽBL) s adresou: 
 
ČBF, SŘ ŽBL 
Voctářova 2449/5 
180 00 Praha 8 - Libeň 
 
e-mail: mjakes@cz.basketball, info@cz.basketball 
 

 SŘ ŽBL je prvoinstančním orgánem oprávněným ke všem rozhodnutím týkajících se ŽBL 
(s výjimkou přestupů, kde rozhoduje matriční komisař ČBF). 
 
SŘ ŽBL je rovněž disciplinárním orgánem pro ŽBL (viz §5 odst. 1 DŘ ČBF). 
 

3. Jednotlivé pravomoci a kompetence orgánů AŽLK týkající se ŽBL jsou blíže upraveny ve 
Statutu AŽLK. 

 
4. Veškerá korespondence mezi subjekty AŽLK, orgány ŽBL a kluby je prováděna 

elektronickou poštou. Pouze v případě, kdy to vyžaduje charakter případu (na 
dokumentech, které vyžadují podpis osoby apod.), je korespondence prováděna formou 
dopisu. 

 

E. Kluby, reprezentace ČR a akce ŽBL 
 

1. Klub je povinen uvolnit hráčky nominované do reprezentačních výběrů ČR pro všechny 
předem plánované přípravné akce a zápasy příslušného výběru. 

2. Každá hráčka pozvaná do reprezentačních výběrů ČR je povinna toto pozvání přijmout, 
pokud tomu nebrání zdravotní nezpůsobilost doložená lékařským potvrzením svazového 
lékaře ČBF, nebo závažné osobní či rodinné důvody, které je hráčka povinna technickému 
vedoucímu reprezentačního výběru písemně sdělit, nebo pokud se před sezónou nevzdá 
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reprezentace. Tuto povinnost musí mít hráčka zakotvenu v hráčské smlouvě s klubem (ve 
všech smlouvách, uzavřených po datu schválení tohoto Statutu). 

 

F. Hráčky, trenéři a realizační týmy 

 

1. Každá hráčka, trenér a člen realizačního týmu družstva ŽBL musí mít platnou licenci (licenci 
hráčky, licenci trenéra, licenci člena realizačního týmu). 

2. Odměňování jednotlivých hráček je v přímé kompetenci jednotlivých klubů, přičemž každá 

hráčka, která je na soupisce družstva žen ŽBL musí mít platnou hráčskou smlouvu. Před 

zahájením soutěže předloží kluby sportovnímu řediteli spolu se soupiskou družstva i 

seznam prohlášení hráček (jež jsou na soupisce družstva) s jejich vlastnoručním podpisem 

stvrzujícím, že mají s klubem uzavřenu platnou hráčkou smlouvu pro nadcházející sezonu.  

3. Startují hráčky, které ke dni 31. 12. hracího období jsou starší 19 let. Hráčky mladší startují 
dle SŘB. V jednom utkání může startovat max. 12 hráček.  

4. Každou změnu na soupisce je klub povinen předložit SŘ ŽBL. U hráček se žádostí o změnu 
zároveň uvede údaje pro statistiku utkání ŽBL: výška v cm, hráčský post (1 – rozehrávač, 
2 nebo 3 pro křídla, 4 – podkošový hráč, 5 – pivot) 

5. Všechny viditelné části sportovního oblečení celého družstva musí být vždy jednotné - toto 
se týká především nástupu družstev a představování hráček, vlastního zápasu, tiskových 
konferencí, prezentace v médiích. 

6. Trenér a členové realizačního týmu (s výjimkou maséra, doktora apod.), kteří jsou na 
hráčských lavičkách, musí zachovávat přiměřené společenské oblečení - sako, košile, 
kalhoty (případně košile, kalhoty) a být jednotně ustrojeni. Totéž se vztahuje na tiskové 
konference a prezentace v médiích. Přípustné je jednotné oblečení do triček s límečky, 
event. mikin a svetrů. Je zakázáno používání kalhot typu jeans! Černé kalhoty typu jeans 
jsou povoleny. Výjimku z jednotného oblečení mají trenérky a členky realizačního týmu, 
které musí zachovávat přiměřené společenské dámské oblečení a nemusí být jednotně 
ustrojeny. V případě, že zvolí oblečení do triček s límečky, event. mikin a svetrů, pak musí 
být jednotné pro celý realizační tým. V případě nedodržení ustanovení tohoto článku bude 
komisař informovat SŘ ŽBL a ten bude řešit nedodržování sankcemi dle Sazebníku sankcí.  

7. Rozhodčí u stolku musí mít jednotné oblečení. 

 

 

 



 

G. Závěrečná ustanovení 
 

1. Závazný výklad tohoto Statutu náleží Exekutivě AŽLK a SŘ ŽBL. 
 
2. Tento Statut nabyl účinnosti a platnosti po jeho schválení Výborem ČBF dne 13. 6. 2022. 

3.  Nedílnou součástí Statutu jsou Sportovně technické, marketingové a mediální podmínky 
 pro účastníky ŽBL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


