PŘESTUPNÍ ŘÁD
Kapitola 1 - Základní pojmy
§ 1.1 - Přestup a hostování
Přestup je akt, při kterém registrovaný člen ČBA mění svoji registraci z jednoho oddílu do jiného. Hostování je stav, kdy
registrovaný člen ČBA může hrát za družstvo jiného oddílu, než ve kterém je registrován. O přestup a hostování mohou
žádat pouze oddílově registrovaní členové ČBA (viz Registrační řád).
§ 1.2 - Zúčastněné strany
V přestupním a hostovacím řízení vystupují:
- registrovaný člen ČBA žádající o přestup nebo hostování - dále jen „hráč“
- oddíl, ve kterém je hráč registrován - dále jen „mateřský oddíl“
- oddíl, ve kterém chce hráč být registrován nebo do kterého chce hostovat - dále jen „nový oddíl“
- orgán ČBA schvalující přestup nebo hostování - dále jen „Přestupní komise“.

Kapitola 2 - Podání žádosti o přestup nebo hostování
§ 2.1 - Manipulační poplatek za žádost o přestup nebo hostování
Manipulační poplatek za žádost o přestup nebo o hostování je 100,-Kč. Poplatek musí být před projednáváním žádosti
uhrazen ve prospěch ČBA (nejde-li o opakovaný přestup, viz § 3.2) a je nevratný.
§ 2.2 - Žádost o přestup nebo hostování
Žádost o přestup nebo hostování vyplněnou ve všech příslušných kolonkách (vyjádření mateřského oddílu viz § 2.3) podává
hráč na Sekretariát ČBA na předepsaném formuláři (viz Příloha 1).
§ 2.3 - Povinnosti mateřského oddílu
Mateřský oddíl je povinen se hráči vyjádřit na jeho žádost o přestup nebo hostování. Oddíl má právo do 31.1. písemně
oznámit Přestupní komisi funkcionáře oprávněné vyjadřovat se v daném kalendářním roce k přestupům.
Chybí-li na žádosti vyjádření mateřského oddílu, Přestupní komise vyzve oddíl k doplnění a nedojde-li k nápravě do dvou
týdnů od výzvy, je to považováno za souhlas s přestupem nebo s hostováním.
§ 2.4 - Přestupní a hostovací termíny
V roce jsou dva přestupní termíny, listopad až leden a duben až květen. Hráč může podat žádost o přestup pouze
v přestupním termínu. Schválený přestup nabývá účinnosti k 1. dni kalendářního měsíce následujícího po uplynutí jednoho
měsíce od podání přestupu (např. při podání v dubnu nabývá přestup platnosti k 1.6.).
Žádost o hostování (kromě ročního hostování) lze podat v období od 1.11. do 15.6. následujícího roku. Žádost o roční
hostování (viz § 4.1) lze podat pouze v období od 1.11. do 15.5. následujícího roku. Podané žádosti vyřizuje Přestupní
komise průběžně tak, aby schválená hostování nabyla účinnosti po třech pracovních dnech od doručení.
§ 2.5 - Podmínky podání žádosti o přestup nebo hostování
Žádost o přestup nelze podat, pokud hráči byl schválen přestup podaný ve stejném přestupním termínu nebo pokud jiný jím
podaný přestup dosud není Přestupní komisí uzavřen. Žádost o hostování nelze podat, pokud bylo témuž hráči ve stejném
hostovacím termínu ve stejné kategorii již jedno hostování schváleno.

Kapitola 3 - Přestupní řízení
§ 3.1 - Závazek hráče k mateřskému oddílu
Přestupní komise přihlíží při vyřizování žádosti o přestup k existenci závazku hráče k mateřskému oddílu, pokud je potvrzena
předepsaným formulářem (viz Příloha 2) uloženým na Sekretariátu ČBA před podáním příslušné žádosti o přestup.
§ 3.2 - Opakovaný přestup
Za žádost o opakovaný přestup se považuje žádost o přestup v případě, že témuž hráč byla zamítnuta žádost o přestup
z téhož mateřského oddílu do téhož nového oddílu podaná v minulém přestupním termínu (u hráčů ve věku 19 let a
starších), případně v předminulém přestupním termínu (u hráčů ve věku 18 let a mladších). Rozhoduje věk (posuzovaný
ročníkem narození) v první den přestupního termínu, ve kterém byla nová žádost o přestup podána. Mateřský oddíl je
povinen se hráči vyjádřit na jeho žádost o opakovaný přestup. O opakovaný přestup se nejedná, pokud hráč po zamítnutí
původní žádosti o přestup podal další žádost o přestup do dalšího oddílu.
§ 3.3 - Schválení přestupu
Žádost o přestup je schválena, splňuje-li všechny výše uvedené náležitosti a pokud mateřský oddíl vyjádřil s přestupem
souhlas nebo pokud se jedná o opakovaný přestup a hráč již nemá k mateřskému oddílu závazek (viz § 3.1). V ostatních
případech je žádost o přestup zamítnuta.
§ 3.4 – Uhrazení výchovného
Nový oddíl prokáže zaplacení výchovného (viz Kapitola 5) ve prospěch mateřského oddílu. Nedojde-li k zaplacení do konce
měsíce, ve kterém byl přestup schválen, toto schválení pozbývá platnosti a přestup se dále posuzuje jako zamítnutý.

Kapitola 4 - Hostovací řízení
§ 4.1 Roční hostování
„Ročním hostováním“ se rozumí stav, kdy hráč hostuje do oddílu, v jehož družstvu (družstvech) hraje po celou sezónu (nebo
její podstatnou část) soutěž (soutěže) ve stejné kategorii jako hraje i některé družstvo jeho mateřského oddílu.
§ 4.2 - Hostování „do hry“
Hostováním „do hry“ se rozumí stav, kdy hráč hostuje do oddílu, v jehož družstvu (družstvech) hraje soutěž ve věkové
kategorii, ve které jeho mateřský oddíl nemá družstvo.
§ 4.3 - Hostování „do soutěže“
Hostováním „do soutěže“ se rozumí stav, kdy hráč hostuje do oddílu, v jehož družstvu (družstvech) hraje soutěž kvalitativně
jiné úrovně, než kterou v příslušné věkové kategorii hraje některé družstvo jeho mateřského oddílu.
§ 4.4 – Dočasný start
„Dočasným startem“ se rozumí stav, kdy hráč hostuje do oddílu, v jehož družstvu (družstvech) hraje soutěž kvalitativně
stejné úrovně, jakou v příslušné věkové kategorii hraje některé družstvo jeho mateřského oddílu.
§ 4.5 - Podmínky hostování
Hostování je časově omezeno na kalendářní měsíce, a to od nabytí účinnosti (viz § 2.4) nejdéle do 31.10. příslušného roku.
Hostování je vždy omezeno na specifikovanou věkovou kategorii (či více kategorií), hostování „do soutěže“ a „dočasný start“
jsou dále omezeny na specifikované družstvo (družstva). „Dočasný start“ musí trvat alespoň jeden celý kalendářní měsíc,
„roční hostování“ musí trvat do 31.10. bez možnosti předčasného ukončení.
V Extralize je hostování typu „dočasný start“ možné pouze na dny, ve kterých se nový oddíl účastní evropského poháru.
Přitom nemusí být dodrženo pravidlo o minimálně měsíčním trvání hostování.
4.6 - Vztah hostování a typu soutěže
Účast družstva mateřského oddílu v pohárové soutěži (viz SŘ mužů) nebo otevřené soutěži mládeže (viz SŘ mládeže) se
nebere v úvahu při posuzování charakteru hostování (viz § 4.1 - § 4.2). V pohárové soutěži mužů (viz SŘ mužů) a v
celostátní soutěži mládeže (viz SŘ mládeže) může hráč během hostování (v dané kategorii) nastupovat podle vlastní volby
buďto za družstvo mateřského oddílu nebo nového oddílu. Nesmí však po dobu hostování nastoupit v téže soutěži jak za
družstvo mateřského oddílu, tak za družstvo nového oddílu. U hostování „do soutěže“ a „dočasného startu“ ale nemůže hráč
hrát za nový oddíl v nástavbové soutěži (viz SŘ mužů a SŘ juniorů) ani na postupovém MČR mládeže (viz SŘ mládeže).

§ 4.7 - Schválení hostování
Žádost o hostování je schválena, splňuje-li všechny výše uvedené náležitosti a pokud mateřský oddíl vyjádřil s hostováním
souhlas. V ostatních případech je žádost o hostování zamítnuta. Nedojde-li k zaplacení výchovného do konce měsíce, ve
kterém bylo hostování schváleno, toto schválení pozbývá platnosti a hostování se dále posuzuje jako zamítnuté.
§ 4.8 – Start za mateřský oddíl
Hráč může během hostování „do hry“ a hostování „do soutěže“ hrát za svůj mateřský oddíl bez omezení. V případě
„dočasného startu“ nesmí po dobu hostování hrát za ta družstva svého mateřského oddílu, která hrají v dané kategorii
kvalitativně stejnou soutěž jako tu, do které hráč hostuje. V případě „ročního hostování“ nesmí hráč po dobu hostování hrát
za žádné družstvo mateřského oddílu v té kategorii, ve které hostuje.
§ 4.9 – Zveřejnění hostování
Po schválení hostování bude tato skutečnost zveřejněna v informačním systému na stránkách ČBA.

Kapitola 5 - Výše výchovného
§ 5.1 - Výchovné dohodou
Mateřský a nový oddíl mají vždy možnost stanovit výchovné za přestup nebo hostování dohodou. Výše takto stanoveného
výchovného uvedená na žádosti o přestup nebo hostování je závazná.
§ 5.2 - Výchovné výpočtem
Nedojde-li k stanovení výše výchovného za hostování dohodou, jeho výše je nulová.
Nedojde-li k stanovení výše výchovného za přestup dohodou, jeho výši (VYCH) určí přestupní komise podle vzorce:
VYCH = ZAKL x REG x POST x UROV x ZPET,
kde ZAKL je základní přestupní částka (viz § 5.3), REG je koeficient délky hráčovy registrace (viz § 5.4), POST je koeficient
hráčovy pozice v poli (viz § 5.5), UROV je koeficient úrovně, na které hráč hraje (viz § 5.6), ZPET je koeficient sezóny, ze
které byl výpočet proveden (viz § 5.7 a § 5.8).
§ 5.3 - Základní přestupní částka
Výše základní přestupní částky je 2000,-Kč.
§ 5.4 - Koeficient délky registrace
Tento koeficient se určuje podle počtu let, kdy byl hráč registrovaným členem ČBA (viz Registrační řád), včetně sezóny, ze
které se provádí výpočet. Koeficient je roven 0.5 plus dalších 0.5 za každý rok registrovaného členství (např. při 3 letech
registrovaného členství je REG=0.5+3x0.5=2.0), nejvýše však může být 5.0.
§ 5.5 - Koeficient pozice v poli
Tento koeficient se určuje podle hráčovy pozice v dané sezóně a je pro nadhazovače 1.5, pro chytače 1.25 a pro ostatní 1.0.
Za nadhazovače je považován hráč, který nadhazoval alespoň 3 auty v alespoň jedné pětině všech utkání družstva. Za
chytače je považován hráč, který chytal alespoň 3 auty v alespoň jedné třetině všech utkání družstva.
§ 5.6 - Koeficient úrovně
Tento koeficient se určuje podle kvalitativní úrovně soutěže, v níž hráč v dané sezóně hrál. V mládežnických kategoriích je
pro reprezentanty 2.0 a pro ostatní 1.0. V kategorii dospělých je pro reprezentanty 4.0, pro hráče Extraligy 3.0, pro
náhradníky v Extralize 2.0, pro hráče Českomoravské ligy (ČML) 2.0, pro náhradníky v ČML 1.5 a pro ostatní 1.0.
Za reprezentanta se považuje hráč zapsaný na závěrečném seznamu reprezentantů pro poslední mistrovství Evropy,
mistrovství světa nebo Olympijské hry příslušné kategorie s účastí České republiky. Za hráče Extraligy a ČML se považují
hráči zapsaní v dané sezóně na soupisce družstva příslušné soutěže na prvních dvanácti místech (viz Soutěžní řád mužů),
za náhradníky v Extralize a ČML hráči zapsaní na druhých dvanácti místech.
§ 5.7 – Koeficient sezóny
Tento koeficient se určuje podle sezóny, ze které byly použity předchozí koeficienty (viz § 5.4 - § 5.6). Jde-li o uplynulou
sezónu, je tento koeficient 1.0, pro sezónu jí předcházející je 0.5 a pro sezónu před předcházející sezónou je 0.25.
§ 5.8 - Metodika výpočtu
Výpočet výchovného se provádí na základě uplynulé sezóny nebo jedné ze dvou sezón předcházejících. Použité koeficienty
si musejí navzájem odpovídat (hráč musí v dané sezóně hrát daný post na dané úrovni a být registrován danou dobu). Při
více možnostech výpočtu se použije ta nejvýhodnější pro mateřský oddíl. Při opakovaném přestupu se vezme pro mateřský
oddíl výhodnější z výpočtů při původním přestupu a při opakovaném přestupu.

§ 5.9 - Prokazování skutečností
Prokazování těch skutečností rozhodujících pro stanovení koeficientů, které závisí na počtu odehraných utkání (viz § 5.4 a §
5.5), je povinností mateřského oddílu a provádí se předložením sjetiny z informačního systému ze stránek ČBA a zápisů z
utkání. Průkaznost předložených dokumentů posuzuje Přestupní komise.

Kapitola 6 - Zahraniční přestupy

aktualizováno

§ 6.1 - Definice
Za zahraniční přestup se považuje přestup ze zahraničního oddílu do oddílu ČBA nebo obráceně. Pro tyto přestupy platí
pravidla mezinárodních svazů (CEB, IBAF).
Za přestup se nepovažuje, pokud hráč z oddílu ČBA přechází do oddílu působícího mimo strukturu IBAF, tedy například
do systému MLB, do zámořských školních soutěží apod. Takový hráč může nadále působit i v soutěžích ČBA bez jakéhokoli
omezení.
§ 6.2 – Termín přestupu
Přestup z ČR do zahraničí je možno podat kdykoli během roku. Přestup ze zahraničí do ČR může být podán pouze v řádném
přestupním termínu (viz § 2.4).
§ 6.3 – Návrat do oddílu ČBA
Hráč přestupující ze zahraničí do ČR může přestoupit pouze do toho oddílu ČBA, ze kterého naposledy přestoupil do
zahraničí. Pokud tento oddíl již neexistuje, může přestoupit do libovolného oddílu ČBA.
§ 6.4 – Náležitosti přestupu z ČR do zahraničí
Přestup z oddílu ČBA do zahraničního potvrdí ČBA na formulář vyžadovaný novou národní federací; jde-li o přestup do
oddílu v působnosti CEB, pak ČBA potvrdí i Transfer Card v souladu s legislativou CEB.
§ 6.4 – Náležitosti přestupu ze zahraničí do ČR
§§ 6.4.1. – Přestup ze země CEB
Při přestupu ze zahraničního oddílu v působnosti CEB do oddílu ČBA je nutné předložit Transfer Card potvrzenou mateřskou
národní federací v souladu s legislativou CEB.
§§ 6.4.1. – Přestup ze země mimo CEB
V případě, že jde o hráče s občanstvím země v působnosti CEB, je nutné předložit souhlas jeho národní federace
s působením v oddílu ČBA.
V případě, že jde o hráče s občanstvím země mimo působnost CEB, je nutné předložit buď souhlas jeho národní federace
s působením v oddílu ČBA, nebo čestné prohlášení oddílu ČBA, do kterého je přestup podáván, že dotyčný hráč nehrál
v probíhající ani uplynulé sezóně v žádné soutěži pořádané CEB nebo některou národní federací CEB.
§ 6.5 – Schválení přestupu
ČBA potvrdí souhlas s přestupem z ČR do zahraničí pouze v případě, že s tímto přestupem souhlasí i mateřský oddíl.
Rozhodující pro schválení přestupu je potom stanovisko nové národní federace.
Přestup ze zahraničí do ČR je schválen, pokud splnil výše uvedené podmínky a je v souladu s normami IBAF a CEB.
§ 6.6 – Účinnost přestupu
Účinnost schváleného přestupu z oddílu ČBA do zahraničí závisí na legislativě nové národní federace. Schválený přestup ze
zahraničí do oddílu ČBA nabývá účinnosti k 1. dni následujícího kalendářního měsíce (např. při schválení v dubnu nabývá
přestup platnosti k 1.5.).

Kapitola 7 - Odvolání proti rozhodnutí Přestupní komise
§ 7.1 - Odvolací orgán
Odvolacím orgánem proti rozhodnutí Přestupní komise je VV ČBA.
§ 7.2 - Manipulační poplatek za odvolání
Výše manipulačního poplatku za odvolání proti rozhodnutí Přestupní komise je 1000,-Kč. Manipulační poplatek musí být před
projednáváním odvolání uhrazen ve prospěch ČBA. Manipulační poplatek se vrací pouze v případě, že VV ČBA změní
rozhodnutí Přestupní komise.
§ 7.3 - Náležitosti odvolání

Odvolání proti rozhodnutí Přestupní komise může k VV ČBA podat hráč, mateřský oddíl nebo nový oddíl do 10 dnů od
příslušného rozhodnutí. Rozhodnutí VV ČBA je konečné.
§ 7.4 - Účinnost přestupu nebo hostování
Přestup nebo hostování schválené až na základě rozhodnutí VV ČBA nabývá účinnosti nejdříve dnem tohoto rozhodnutí.

Kapitola 8 - Závěrečná ustanovení
§ 8.1 - Účinnost Přestupního řádu
Tento Přestupní řád nabývá účinnosti dnem 1.1.2011 a ruší se jím všechny předchozí přestupní řády ČBA i se svými
dodatky.

