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Dokument Návrhu změn basketbalových řádů je vytvořen tak, že: 
- nové pasáže basketbalových řádů jsou vytištěny kurzívou 
- rušené pasáže basketbalových řádů jsou vytištěny přeškrtnutým písmem 
 
 

SOUTĚŽNÍ ŘÁD BASKETBALU 
 
Čl. 3, odst. (2) – nové znění Příkladu 
Příklad: v sezóně 2023/2024 spadají do jednotlivých kategorií hráči (-ky) narození: 
 U11 nejmladší minižáci a minižákyně 1. 1. 2013 a mladší 
 U12 mladší minižáci a minižákyně 1. 1. 2012 – 31. 12. 2012 
 U13 starší minižáci a minižákyně  1. 1. 2011 – 31. 12. 2011 
 U14 (mladší žáci) 1. 1. 2010 a mladší 
 U15 (starší žáci) 1. 1. 2009 – 31. 12. 2010 
 U17 (kadeti) 1. 1. 2007 – 31. 12. 2008 
 U19 (junioři) 1. 1. 2005 – 31. 12. 2006 
 muži 31. 12. 2004 a starší 
 U14 (mladší žákyně) 1. 1. 2010 a mladší 
 U15 (starší žákyně) 1. 1. 2009 – 31. 12. 2010 
 U17 (kadetky) 1. 1. 2007 – 31. 12. 2008 
 U19 (juniorky) 1. 1. 2005 – 31. 12. 2006 
 ženy 31. 12. 2004 a starší 
 
Ke splnění podmínky čl. 18.1. se současný start v 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 2023/24: 
Pendlovat či hostovat mohou hráči a hráčky narození 16. 5. 1999 a později, hráči a hráčky NBL a ŽBL 
narození 16. 5. 1999 - 15. 5. 2001 mohou hostovat max. o 1 stupeň níže. 
Mimořádný start může být povolen hráčům a hráčkám narozeným 16. 5. 2002 a později. 
 
SŘB, čl. 5, odst. (9), první řádek 
(9) Klub musí podat ve stanoveném termínu (e-mailem nebo poštou) řádně vyplněnou přihlášku do 
soutěže podepsanou … 
 
SŘB, čl. 6, odst. (3) 
(3) Pro převod práva účasti v soutěži se vyžaduje písemná smlouva majitele práva a nabyvatele práva 
podepsaná představiteli obou klubů a doručená řídícímu orgánu e-mailem nebo poštou. 
 
SŘB čl. 18, odst. (3) 
(3) V kategoriích minižactva (U13 a mladší), žactva (U14, U15) a U17 je u sportovně vyspělých jedinců 
možné postaršení do nejbližší vyšší kategorie, které provádí ČBF na základě žádosti klubu, souhlasu 
lékaře a souhlasu rodičů, a toto postaršení vyznačí v licenci hráče. Postaršení potvrzuje na soupisce 
družstva řídící orgán. Hráč, který byl postaršen, může startovat za družstva kategorie, do níž byl 
postaršen, a za družstva nejbližší vyšší věkové kategorie než do které byl postaršen. Toto postaršení 
platí na jedno hrací období a v jeho průběhu je nezrušitelné. 
 
SŘB, čl. 26, odst. (4), 
(4) Dojde-li při utkání k výtržnostem, šarvátkám, k neuposlechnutí příkazu rozhodčího, opuštění hřiště 
některým z družstev, k inzultaci nebo k pokusu o inzultaci, kterýkoliv rozhodčí ve všech těchto případech 
má právo ukončit utkání. Předčasné ukončení utkání uvede rozhodčí do zápisu o utkání s udáním 
důvodů svého rozhodnutí. Zápis o utkání uzavře spolu s tímto sdělením mimo prostor hřiště a zašle (e-
mailem) do 48 hodin po předčasně ukončeném utkání spolu s písemnou zprávou řídícímu orgánu. 
Písemné vyjádření do 48 hodin zasílá řídícímu orgánu (e-mailem) i komisař, byl-li k utkání delegován. 
O výsledku předčasně ukončeného utkání i o dalších hracích důsledcích bude rozhodnuto podle 
basketbalových řádů řídícím, eventuálně též disciplinárním orgánem. 
 
SŘB, čl. 30, odst. (2), bod m) 
 m) odeslat uložit zápis o utkání doporučeně do informačního systému ČBF nejbližší pracovní den po 

utkání, pokud není rozpisem stanoveno jinak 
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SŘB, čl. 35, odst. (3), bod b) 
 b) žádá-li první rozhodčí o zahájení disciplinárního řízení, sdělí všichni rozhodčí, kteří utkání řídili, 
(doporučeným dopisem nebo el. poštou) e-mailem své vyjádření o okolnostech případu nejbližší 
pracovní den po utkání řídícímu orgánu, kopii vyjádření zašlou a oběma klubům. 
 
SŘB, čl. 36, odst. (4), bod g) 
 g) v případě zjištění nedostatků a nesrovnalostí souvisejících s průběhem utkání, k němuž byl 

delegován, či při zjištění jiných závažných okolností podat do 48 hodin e-mailem zprávu asociaci 
rozhodčích a řídícímu orgánu s popisem zjištěných skutečností 

 
SŘB, čl. 36, odst. (4), bod i) 
 i) žádá-li některý z rozhodčích o zahájení disciplinárního řízení, sdělí komisař (doporučeným 

dopisem nebo el. poštou) e-mailem své vyjádření o okolnostech případu nejbližší pracovní den 
po utkání řídícímu orgánu, kopii vyjádření zašle a oběma klubům. 

 
čl. 40.1, odst. (2) 
(2) Protesty, pokud příslušný sportovně technický dokument nestanoví jinak, se podávají u řídícího 
orgánu, a to u dlouhodobých soutěží nejpozději druhý následující pracovní den po skončení utkání, 
u jednorázové soutěže do 60 minut po skončení utkání, a musí splňovat tyto náležitosti: … 
 
čl. 40.2, odst. (2) 
(2) Námitky, pokud příslušný sportovně technický dokument nestanoví jinak, se podávají u řídícího 
orgánu, a to u dlouhodobých soutěží nejpozději druhý následující pracovní den po zjištění skutečnosti, 
proti které se námitky podávají, u jednorázové soutěže do 60 minut po skončení utkání, a musí splňovat 
tyto náležitosti: … 
 
Čl. 45, odst. (6) 
(6) Změny Soutěžního řádu basketbalu byly schváleny Valnou hromadou ČBF konanou dne 2. 5. 2022 
15. 5. 2023 a nabývají účinnosti dnem 16. 5. 2022 2023. 
 
 

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

 
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 a počet reprezentačních 
startů pro výpočet finanční náhrady odpovídá stavu 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. 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. 2022 15. 5. 2023 a nabývají účinnosti dnem 16. 5. 2022 2023. 
 
 

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. Hostování hráčů 
U15 do družstev U17 lze ohlásit i po 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. 4, odst. (5) 
(5) Hostování povolené se souhlasem mateřského klubu se ruší rozhodnutím matričního komisaře na 
základě žádosti jednoho ze zúčastněných klubů o zrušení hostování adresované matričnímu komisaři. 
Klub žádající o zrušení hostování je povinen zaslat kopii žádosti druhému zúčastněnému klubu. 
 Hostování se ruší ke dni navrženému klubem, nejdříve však po uplynutí patnácti dnů po podání 
žádosti (rozhoduje datum odeslání žádosti). 
 a) V případě hostování do stejné třídy soutěže je možno požádat o zrušení hostování nejpozději 

k 28. 2. s výjimkou hostování dle odst. (3), písm. a), a odst. (7). Nejzazší termín pro podání 
žádosti o zrušení hostování do stejné třídy soutěže je tedy 13. 2. 

 b) Hostování studentů bez souhlasu mateřského klubu pozbývá platnosti dnem ukončení studia. 
V tomto případě je hráč povinen tuto skutečnost prokazatelným způsobem oznámit matričnímu 
komisaři a oběma klubům ve lhůtě do 7 dnů. Porušení tohoto ustanovení má disciplinární 
důsledky pro hráče. Toto hostování lze zrušit též na základě žádosti hráče. 

 
Čl. 13, odst. (13) 
(13) Tento přestupní řád nabývá účinnosti dnem 16. 5. 2022 2023. Tímto dnem zároveň končí účinnost 
přestupního řádu basketbalu platného od 18. 10. 2021 16. 5. 2022. Pokud není uvedeno jinak, řídí se 
ustanoveními PŘ platného od 16. 5. 2022 2023 i vztahy vzniklé za platnosti PŘ platného do 15. 5. 2022 
2023. Změny PŘ byly schváleny Valnou hromadou ČBF konanou dne 2.5. 2022 15. 5. 2023. 
 
 

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD 
 
Čl. 46, odst. (5) 
(5) Změny Disciplinárního řádu byly schváleny Valnou hromadou ČBF konanou dne 20. 9. a 18. 10. 
2021 15. 5. 2023 a nabývají účinnosti dnem 18. 10. 2021 16. 5. 2023. 
 
Zvláštní část disciplinárního řádu, II.A.19 
19. Nástup k utkání a odehrání utkání pod vlivem zakázaných látek 

postupuje se dle sankčního řádu ČOV a FIBA (vždy dle přísnějšího kritéria) 
rozhoduje se dle Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v ČR 

 
Zvláštní část disciplinárního řádu, II.C.17 
 17. Nástup k utkání pod vlivem zakázaných látek do 2 let ZVF 

rozhoduje se dle Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v ČR 
 
Zvláštní část DŘ platná pro ŽBL, A.18 
18. Nástup k utkání a odehrání utkání pod vlivem zakázaných látek 

postupuje se dle sankčního řádu ČOV a FIBA (vždy dle přísnějšího kritéria) 
rozhoduje se dle Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v ČR 

 
 

STATUT ARBITRÁŽNÍ KOMISE A JEJÍ JEDNACÍ ŘÁD 

 
čl. 3, odst. (1) – nové znění 
(1) AK se skládá z předsedy a členů, kteří jsou do svých funkcí jmenováni na dobu 4 let V ČBF, který 
jmenuje i předsedu AK. Členové AK jsou voleni Valnou hromadou na dobu 5 let shodnou s funkčním 
obdobím Výboru ČBF. Předsedu AK volí členové AK ze svých řad. 
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čl. 9, odst. (4) 
(4) Změny Statutu arbitrážní komise a jejího jednacího řádu byly schváleny Valnou hromadou konanou 
dne 14. 9. 2020  15. 5. 2023 a nabývají účinnosti dnem 15. 9. 2020 16. 5. 2023. 


