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Organizační směrnice 

Členství v ČBF 

Organizační směrnice Členství v ČBF (dále jen „směrnice“) upravuje zásady členství v České 

basketbalové federaci z. s. (dále jen „ČBF“) v souladu se Stanovami ČBF. Správu členství v ČBF řeší 

a zajišťuje, se všemi pravomocemi a odpovědnostmi, Sekretariát ČBF, úsek Matrika.  

Vymezení, vznik a zánik členství v ČBF 

1. Členem ČBF jsou právnické a fyzické osoby, které splňují podmínky Stanov ČBF a jsou zaevidovány 

v Databázi osob ČBF (DBO).  

1.1. Právnické osoby s Identifikátorem právnických osob (IDP).  

1.2. Fyzické osoby s identifikátorem fyzických osob (IDF) jsou členy:  

1.2.1. Právnických osob – členů ČBF (basketbalové kluby). Nevylučuje se současné členství v 

Zájmové skupině ČBF.  

1.2.2. Zájmových skupin ČBF. Nevylučuje se současné členství v právnických osobách – 

členech ČBF.  

1.3. Fyzické osoby členové ČBF, kteří nejsou členy právnických osob (basketbalových klubů) ani 

Zájmových skupin, jsou:  

1.3.1. Funkcionáři právnických osob (členů ČBF), funkcionáři Zájmových skupin ČBF a 

funkcionáři právnických osob založených ČBF, funkcionáři orgánů Oblastních 

organizačních jednotek ČBF a jimi jmenovaných odborných komisí, funkcionáři orgánů 

ČBF a jimi jmenované odborné komise. Není však podmínkou, s výjimkou Výboru ČBF 

a Dozorčí a odvolací rady ČBF, aby funkcionář ČBF byl členem ČBF.  

1.3.2. Čestní členové a jinak sympatizující členové ČBF.  

1.4. Členství v ČBF vzniká:  

1.4.1. U právnických osob na základě Přihlášky za člena ČBF – právnická osoba, viz příloha 

č. 1, této směrnice.  

1.4.2. U fyzických osob na základě Přihlášky za člena ČBF – fyzická osoba, viz příloha č. 2, této 

směrnice.  

1.4.3. Členství fyzické osoby v ČBF vzniká také současně s vystavením licence ČBF pro 

komisaře, hráče, trenéra, rozhodčího, vedoucího družstva ČBF 3x3, a to bez podání 

Přihlášky za člena ČBF.  

1.5. O přijetí za člena rozhoduje:  

1.5.1. Výbor ČBF u právnických osob.  

1.5.2. Generální sekretář ČBF u fyzických osob.  

1.5.3. Příslušný odborný orgán ČBF (Matriční komisař ČBF, Výbor ČABT, Výbor ČABR, Výbor 

ČAMB, Exekutiva ČBF 3x3) v případě vzniku členství v ČBF současně s vystavením 

licence.  
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1.5.4. Na přijetí za člena ČBF není právní nárok. ČBF může odmítnout členství, ačkoliv byly 

splněny podmínky pro členství v ČBF.  

1.5.5. Žadatel v případě neúplné přihlášky bude vyzván k jejímu doplnění.  

1.5.6. S výsledkem rozhodnutí bude žadatel o členství seznámen. V případě, že přijetí za člena 

nebude schváleno, budou žadateli vráceny všechny zaplacené poplatky. Rozhodnutí je 

platné dnem schválení a účinné dnem doručení.  

1.6. Rozhodným termínem pro vznik členství v ČBF je:  

1.6.1. U právnických osob, dle odstavce 1.4.1, datum schválení přihlášky Výborem ČBF.  

1.6.2. U fyzických osob, dle odstavce 1.4.2, datum schválení přihlášky Generálním 

sekretářem ČBF.  

1.6.3. U fyzických osob, dle odstavce 1.4.3, datum vystavení první licence v ČBF.  

1.7. Ve všech případech platí pro datum vzniku členství v ČBF nejstarší datum (například při 

vystavení několika licencí).  

1.8. Vznik členství v ČBF je podmíněn zaplacením vstupního členského poplatku v plné výši 

a ročního členského příspěvku v plné výši za příslušný rok (viz příloha č. 3 a 4 této směrnice).  

1.9. Členové ČBF, evidovaní v databázi ČBF před datem účinnosti této směrnice, jsou i nadále 

členy ČBF. Tito členové neplatí vstupní členský poplatek, ale platí roční členský příspěvek dle 

této směrnice. 

2. Doklad o členství v ČBF:  

2.1. Dokladem o členství v ČBF je elektronický záznam:  

2.1.1. Členský průkaz Člena ČBF (viz příloha č. 6 této směrnice). Data jsou uložena v databázi 

ČBF jen v elektronické podobě.  

2.1.2. Licence (pro fyzické osoby). Data jsou uložena v databázi ČBF jen v elektronické 

podobě.  

2.2. Vytisknutý členský průkaz ČBF a licence je zasílána poštou členovi ČBF (pouze na jeho 

vyžádání) Sekretariátem ČBF, a to na udanou poštovní adresu. Členský průkaz a licence v 

elektronické podobě se na vyžádání zasílají na e-mail.  

3. Ukončení členství v ČBF:  

3.1. Členství v ČBF je ukončeno:  

3.1.1. Na vlastní žádost člena.  

3.1.2. Zánikem členského subjektu (klubu) nebo úmrtím člena.  

3.1.3. Na základě rozhodnutí příslušného orgánu o ukončení členství v ČBF.  

3.2. Ukončení členství v ČBF na vlastní žádost člena (bod 3.1.1 této směrnice) je v platnosti:  

3.2.1. U právnických osob dnem doručením žádosti o ukončení členství v ČBF na adresu sídla 

ČBF.  

3.2.2. U fyzických osob dnem doručením žádosti o ukončení členství v ČBF na adresu sídla 

ČBF.  

3.3. Ukončení členství v ČBF (bod 3.1.2 této směrnice) je v platnosti:  
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3.3.1. U právnických osob dnem výmazu z příslušného rejstříku právnických osob.  

3.3.2. U fyzických osob datem úmrtí.  

3.4. Ukončení členství v ČBF na základě rozhodnutí (bod 3.1.3 této směrnice) je platné:  

3.4.1. U právnických osob dnem rozhodnutí příslušného orgánu ČBF a účinné dnem doručení.  

3.4.2. U fyzických osob dnem rozhodnutím příslušného orgánu ČBF a účinné dnem doručení.  

3.5. Při ukončení platnosti licence ČBF pro komisaře, hráče, trenéra, rozhodčího, vedoucího 

družstva ČBF 3x3 nezaniká členství fyzické osoby v ČBF.  

3.6. Rozhodnutí o ukončení členství v ČBF zasílá Sekretariát ČBF členům na jejich elektronickou 

adresu, případně doporučeným dopisem na doručovací poštovní adresu.  

3.7. Při vyloučení člena se postupuje u fyzických osob dle Článku 4 Stanov ČBF a u právnických 

osob dle Článku 5 Stanov ČBF.  

Členské poplatky 

4. Vstupní členské poplatky, roční členské příspěvky, licenční poplatky členů ČBF a další poplatky:  

4.1. Vstupní členské poplatky a roční členské příspěvky v ČBF jsou stanoveny ve výši:  

4.1.1. Pro právnické osoby dle přílohy č. 3 této směrnice – Poplatky právnických osob v ČBF.  

4.1.2. Pro fyzické osoby dle přílohy č. 4 této směrnice – Poplatky fyzických osob v ČBF.  

4.2. Rozhodující kritéria výše vstupních členských poplatků a ročních členských příspěvků:  

4.2.1. U právnických osob je kritériem pro výši vstupních členských poplatků a ročních 

členských příspěvků nejvyšší soutěž, kterou právnická osoba (klub) hraje k 1. 1. 

příslušného roku, nebo ke které se v průběhu příslušného roku přihlásí (viz příloha č. 3 

této směrnice). 

4.2.2. U fyzických osob je kritériem pro výši vstupních členských poplatků a ročních členských 

příspěvků věk s tím, že za dospělého se považuje člen od 1. 1. roku, ve kterém dosáhne 

18 let. Věkové skupiny určující výši vstupních členských poplatků a ročních členských 

příspěvků jsou uvedené v příloze č. 4 této směrnice.  

4.3. Roční členské příspěvky se platí vždy ve výši celoročního příspěvku, bez ohledu na datum 

vzniku členství v ČBF. Rozhodným dnem ke stanovení jejich výše pro právnické i fyzické osoby 

je stav (počty a parametry členů) k 1. 1. příslušného roku. Klub i Zájmová skupina ČBF mohou 

využít možnosti zaplacení ročních členských příspěvků za všechny své členy hromadně (viz 

příloha č. 5 této směrnice).  

4.4. Licenční poplatky členů ČBF jsou stanoveny Licenčním řádem ČBF. Tyto poplatky jsou u 

nových členů současně vstupními členskými poplatky do ČBF.  

4.5. O dalších poplatcích členů ČBF (fyzických osob), při členství v právnických osobách (členech 

ČBF), rozhodují statutární orgány příslušných právnických osob. Členové Oblastních 

pobočných spolků ČBF platí vstupní členský poplatek a roční členský příspěvek jen ČBF.  

4.6. O dalších poplatcích členů ČBF (fyzických osob), při členství v Zájmových skupinách (členech 

ČBF), rozhodují statutární orgány příslušných Zájmových skupin ČBF.  

5. Platby vstupních členských poplatků a ročních členských příspěvků, dopady nezaplacení:  
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5.1. Vstupní členský poplatek a roční členský příspěvek platí noví členové ČBF najednou a v plné 

výši na účet ČBF, současně s podáním Přihlášky za člena ČBF.  

5.2. Roční členské příspěvky se platí vždy nejpozději do 31. srpna příslušného roku takto:  

5.2.1. Právnické osoby na účet ČBF, ve výši dle přílohy č. 3 této směrnice, variabilní symbol 

IDP.  

5.2.2. Fyzické osoby, které jsou členem basketbalového klubu nebo Zájmové skupiny, 

prostřednictvím svého klubu, případně prostřednictvím Zájmové skupiny, na účet ČBF, 

ve výši dle přílohy č. 4 této směrnice.  

5.2.3. Fyzické osoby, které nemají členství v žádném basketbalovém klubu nebo Zájmové 

skupině, nebo se rozhodnou platit roční členský příspěvek samy, na účet ČBF, ve výši 

dle přílohy č. 4 této směrnice, variabilní symbol IDF.  

5.3. Právnické osoby (basketbalové kluby) mohou zprostředkovat převedení (členy zaplaceného) 

vstupního členského poplatku a ročního členského příspěvku svých členů na účet ČBF 

hromadně, vždy jen při použití stanoveného formuláře – viz příloha č. 5 této směrnice. Přístup 

k datům o svých členech ČBF mají Právnické osoby na základě přístupového kódu, který jim 

zašle Sekretariát ČBF na jimi uvedenou kontaktní e-mailovou adresu.  

5.4. Zaplacení ročního členského příspěvku opravňuje člena ČBF k účasti v závodní činnosti 

a funkcích v ČBF takto: 

5.4.1. Hráče a trenéry opravňuje zaplacení ročního členského příspěvku na příslušný rok 

k účasti v soutěžích ČBF v příslušném roce a v sezóně začínající v příslušném roce až do 

konce této sezóny v roce následujícím. Má-li hráč či trenér nastoupit k soutěžnímu 

utkání spadajícímu do (nové) sezóny začínající v příslušném kalendářním roce 

konanému před termínem uvedeným v čl. 5.2 této směrnice (kvalifikace), musí zaplatit 

roční členský příspěvek na příslušný rok před konáním takového soutěžního utkání. Bez 

zaplacení ročního členského příspěvku na příslušný rok nebude hráč či trenér zapsán 

na soupisku platnou pro sezónu začínající v příslušném roce a nebude moci od začátku 

této (nové) sezóny vykonávat závodní činnost v soutěžích ČBF (včetně přestupů, 

hostování apod.).  

5.4.2. Rozhodčí, komisaře, vedoucího družstva ČBF 3x3 a funkcionáře opravňuje zaplacení 

ročního členského příspěvku na příslušný rok k účasti v závodní činnosti a funkcích ČBF 

v příslušném roce a do 31. srpna roku následujícího. Bez zaplacení ročního členského 

příspěvku na příslušný rok nebude moci rozhodčí, komisař a funkcionář od 1. září 

příslušného roku vykonávat závodní činnost a funkce v ČBF (rozhodčí nebudou moci 

rozhodovat soutěže ČBF, komisaři nebudou moci dohlížet na utkání, funkcionáři 

nebudou moci vykonávat svoji funkci apod.). 

5.5.  K obnovení oprávnění k závodní činnosti a výkonu funkcí v ČBF dojde po zaplacení ročního 

členského příspěvku na příslušný rok v plné výši.  Nezaplacením členských poplatků nevzniká 

dluh vůči ČBF.  

5.6. Čestní členové a jinak sympatizující členové ČBF platí roční členské příspěvky dobrovolně. 

Opravné prostředky, předávání informací 

6. Odvolání v souvislosti s platností členství, platbou vstupních členských poplatků a ročních 

členských příspěvků v ČBF:  
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6.1. Odvolacím orgánem 1. stupně o platnosti (nabytí i ukončení) členství a platbě vstupních 

členských poplatků a ročních členských příspěvků v ČBF je u: 

6.1.1. Právnických osob Výbor ČBF.  

6.1.2. Fyzických osob Výbor ČBF.  

6.2. Odvolacím orgánem 2. stupně o platnosti (nabytí i ukončení) členství a platbě vstupních 

členských poplatků a ročních členských příspěvků je u:  

6.2.1. Právnických osob Dozorčí a odvolací rada ČBF.  

6.2.2. Fyzických osob Dozorčí a odvolací rada ČBF. 

6.3. Odvolací řízení o platnosti členství nenahrazuje odvolací řízení týkající se licenčního řízení 

a platnosti licence komisaře, hráče, trenéra, rozhodčího, vedoucího družstva ČBF 3x3.  

6.4. V odvolacím řízení se postupuje shodně se Soutěžním řádem basketbalu Čl. 41 Podání 

odvolání, odst. (2), (3), (4), (6), (7), (8), Čl. 42 Autoremedura a Čl. 43 Řízení před odvolacím 

orgánem. Poplatek za podání odvolání je ve výši ročního členského příspěvku.  

6.5. V případě sporu může v těchto případech podat člen ČBF návrh Arbitrážní komisi ČBF.  

7. Předávání informací členům ČBF:  

7.1. Právnické osoby odpovídají za informování svých členů (fyzických osob) o termínech platby a 

výši ročních členských příspěvků.  

7.2. Zájmové skupiny odpovídají za informování svých členů (fyzických osob), které nejsou členy 

žádné právnické osoby (člena ČBF), o termínech platby a výši ročních členských příspěvků. V 

případě existence regionálních organizací Zájmových skupin odpovídají za informace i pro své 

členy v regionech.  

7.3. Sekretariát ČBF odpovídá za informování všech ostatních členů ČBF, kteří nejsou členy 

právnických osob ani členy Zájmových skupin ČBF, o termínech platby a výši ročních členských 

příspěvků.  

7.4. Sekretariát ČBF zajistí průběžné odpovědi na otázky k problematice členství v ČBF 

prostřednictvím speciálního odkazu na oficiálním webu ČBF.  

Přechodná a závěrečná ustanovení 

8. Přechodná a závěrečná ustanovení:  

8.1. Směrnice „Členství v ČBF“ je platná a účinná ode dne schválení Výborem ČBF.  

8.2. Změna této směrnice byla schválena Výborem ČBF dne 6. března 2023 (dále jen „směrnice ve 

znění 03/2023“).  

8.3. Směrnice ve znění 03/2023 nabývá účinnosti dnem uveřejnění na webových stránkách ČBF.   

8.4. Nabytím platnosti a účinnosti směrnice ve znění 03/2023 se ruší veškerá ukončení členství 

v ČBF provedená dle čl. 5.5 věta třetí stávajícího znění této směrnice. 

8.5. Ustanovení čl. 5.6 věta druhá směrnice ve znění 03/2023 se použije na všechny případy ke 

dni 6. března 2023 dosud nezaplacených ročních členských příspěvků.  

8.6. Výklad této směrnice provádí Výbor ČBF.  
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9. Přílohy:  

9.1. Přihláška za člena ČBF – Právnická osoba (formulář).  

9.2. Přihláška za člena ČBF – Fyzická osoba (formulář).  

9.3. Poplatky a příspěvky právnických osob v ČBF.  

9.4. Poplatky a příspěvky fyzických osob v ČBF.  

9.5. 9.5 Hromadná platba ročních členských příspěvků fyzických osob v ČBF (formulář).  

9.6. Členský průkaz ČBF (formulář).  

 

V Praze dne 6. března 2023  

 

 

 JUDr. Miroslav Jansta  

Předseda Výboru ČBF 


