PŘESTUPNÍ ŘÁD
Kapitola 1 Základní pojmy
§ 1.1 Definice
Domácí přestup je akt, při kterém člen ČBA mění svoji příslušnost z jednoho oddílu ČBA do jiného oddílu ČBA.
Zahraniční přestup je akt, při kterém buď člen ČBA mění svoji příslušnost z oddílu ČBA do zahraničního oddílu, nebo naopak
člen zahraničního oddílu mění svoji příslušnost do oddílu ČBA.
Zahraničním oddílem se rozumí výhradně oddíl působící v rámci struktur WBSC. Působení hráče v zahraničí mimo strukturu
WBSC (například v systému MLB, univerzitních soutěží apod.) nevyžaduje zahraniční přestup a nijak neomezuje hráčovo
působení v soutěžích ČBA.
Hostování je stav, kdy člen ČBA může hrát za družstvo jiného oddílu než toho, ve kterém je registrován.
§ 1.2 Zúčastněné strany
V přestupním a hostovacím řízení vystupují:
- osoba 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“
- národní federace země, z jejíhož oddílu chce hráč přestoupit – dále jen „mateřská federace“
- národní federace země, jejíž občanství hráč má – dále jen „hráčova federace“
- národní federace země, do jejíhož oddílu chce hráč přestoupit – dále jen „nová federace“
- orgán ČBA schvalující přestup nebo hostování - dále jen „přestupní komise“
- orgán řešící odvolání proti rozhodnutí přestupní komise.

Kapitola 2 Domácí přestup
§ 2.1 Žádost o domácí přestup
Žádost o domácí přestup podává hráč prostřednictvím nového oddílu předepsanou formou (elektronicky přes datové rozhraní
ČBA) na Sekretariát ČBA.
§ 2.2 Obsah žádosti
Žádost musí obsahovat základní informace o přestupu – jméno, příjmení a datum narození hráče, název mateřského a nového
oddílu a datum podání žádosti. Za podanou žádost hradí nový oddíl ve prospěch ČBA manipulační poplatek ve výši 200 Kč.
Dále je povinnou součástí žádosti hráčův souhlas s přestupem. Žádost může obsahovat i potvrzení o uhrazení závazku hráče
k mateřskému oddílu (viz § 2.5), potvrzení mateřského oddílu o stanovení výše výchovného dohodou (viz § 2.7), potvrzení o
uhrazení výchovného, případně další informace podstatné pro přestupní řízení.
§ 2.3 Termín žádosti
Žádost o domácí přestup lze podat v období od 1.12. do 28.2. (případně 29.2.) následujícího roku.
Podanou žádost o domácí přestup musí přestupní komise vyřídit (schválit, zamítnout, vyzvat k doplnění) do tří pracovních dnů
od podání žádosti. Aktuální stav podané žádosti je uveden v elektronickém informačním systému ČBA.
§ 2.4 Omezení podání žádosti
Žádost o domácí přestup nelze podat, pokud byl témuž hráči schválen přestup podaný ve stejném přestupním termínu nebo
pokud dosud není přestupní komisí uzavřen jiný jím podaný přestup.

§ 2.5 Závazek hráče k mateřskému oddílu
Přestupní komise přihlíží při vyřizování žádosti o domácí přestup k existenci závazku hráče k mateřskému oddílu. Tento
závazek musí být písemný, podepsaný hráčem (u hráčů do 18 let zákonným zástupcem) a musí na něm být uvedeno datum,
do kterého se hráč zavazuje nepodat žádost o přestup, případně podat žádost o přestup pouze za podmínky uhrazení určité
finanční částky. O prokazatelnosti závazku hráče rozhoduje přestupní komise.
Po podání žádosti o domácí přestup je mateřský oddíl vyzván k uplatnění závazku hráče. Neuplatní-li jej do 14 dnů od této
výzvy, má se za to, že takový závazek neexistuje, a mateřský oddíl jej již nemůže později uplatnit. Pokud mateřský oddíl uplatní
závazek hráče podmiňující přestup finanční úhradou, musí nový oddíl do 14 dnů od tohoto uplatnění prokázat uhrazení
příslušné částky ve prospěch mateřského oddílu.
§ 2.6 Výchovné za přestup
§§ 2.6.1 Definice
Výchovným za přestup (dále jen „výchovné“) rozumíme finanční částku, kterou hradí nový oddíl ve prospěch mateřského
oddílu. Výše této částky může být stanovena buď dohodou obou oddílů, nebo výpočtem (viz §§ 2.6.3).
§§ 2.6.2 Výchovné dohodou
Mateřský a nový oddíl mají možnost stanovit výchovné dohodou. Potvrzení mateřského oddílu, že se tak stalo, může být
součástí žádosti o přestup, nebo může být doručeno přestupní komisi následně.
§§ 2.6.3 Výchovné výpočtem
Nedojde-li ke stanovení výše výchovného za přestup dohodou, jeho výši (VYCH) určí přestupní komise podle vzorce:
VYCH = ZAKL x VEK x REG x POST x UROV x ZPET,
kde ZAKL je základní přestupní částka (viz §§ 2.6.4), VEK je koeficient hráčova věku (viz §§ 2.6.5), REG je koeficient délky
hráčovy registrace (viz §§ 2.6.6), POST je koeficient hráčovy pozice v poli (viz §§ 2.6.7), UROV je koeficient úrovně soutěže,
ve které hráč hraje (viz §§ 2.6.8), ZPET je koeficient sezóny, ze které byl výpočet proveden (viz §§ 2.6.9).
§§ 2.6.4 Základní přestupní částka
Výše základní přestupní částky je 2000 Kč.
§§ 2.6.5 Koeficient hráčova věku
Koeficient se určuje podle věku, kterého hráč dosáhl v kalendářním roce poslední uplynulé sezóny. Pro věk do 9 let je tento
koeficient roven 0, pro věk 10 až 29 let je tento koeficient roven 1.0, pro věk 30 až 33 let je tento koeficient roven 0.5 a pro věk
34 let a více je tento koeficient roven 0.
§§ 2.6.6 Koeficient délky registrace
Koeficient se určuje podle počtu let, kdy hráč působí v soutěžích ČBA, včetně sezóny, ze které se provádí výpočet. Při R letech
působení je koeficient roven R, nejvýše však může být roven 5.0. Pro započtení sezóny do hráčova působení je nutné, aby
v ní byl registrován v ČBA a nastoupil k alespoň jednomu soutěžnímu utkání.
§§ 2.6.7 Koeficient pozice v poli
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 soutěžních utkání družstva.
Za chytače je považován hráč, který chytal alespoň 3 auty v alespoň jedné třetině všech soutěžních utkání družstva.
§§ 2.6.8 Koeficient úrovně
Koeficient se určuje podle kvalitativní úrovně soutěže, v níž hráč v dané sezóně hrál. V nejmladších kategoriích až do U17 je
pro reprezentanty 3.0 a pro ostatní 2.0. V kategoriích U18 až U21 je pro reprezentanty 4.0, pro hráče mládežnické Extraligy
Uxx je 3.0 a pro ostatní 2.0. V kategorii dospělých je pro reprezentanty 8.0, pro hráče Extraligy 4.0, pro hráče První ligy 3.0 a
pro ostatní 2.0.
Za reprezentanta se považuje účastník poslední oficiální soutěže (OH, MS, ME, včetně kvalifikací) pořádané WBSC či CEB
v dané kategorii, které se zúčastnila reprezentace ČR. Za hráče dané soutěže se považují ti, kteří nastoupili v dané sezóně
v alespoň jedné polovině zápasů odehraných příslušným družstvem nebo kteří splňují podmínky pro uznání pozice
nadhazovače nebo chytače (viz §§ 2.6.6).
§§ 2.6.9 Koeficient sezóny
Koeficient se určuje podle sezóny, ze které byly určeny koeficienty REG, POST a UROV (viz §§ 2.6.6 - §§ 2.6.8). Jde-li o právě
uplynulou sezónu, je tento koeficient 1.0, pro předcházející sezónu je 0.5, pro sezónu před předcházející sezónou je 0.25.

§§ 2.6.10 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 působit v soutěžích danou dobu). Při
více možnostech výpočtu se použije ta nejvýhodnější pro mateřský oddíl.
Koeficient hráčova věku VEK (viz §§ 2.6.5) se určuje vždy podle věku v poslední uplynulé sezóně bez ohledu na to, která
sezóna byla použita pro určení ostatních koeficientů.
§§ 2.6.10 Podklady pro výpočet
Prokazování skutečností rozhodujících pro stanovení koeficientů je povinností mateřského oddílu. Průkaznost předložených
dokumentů posuzuje přestupní komise.
§§ 2.6.11 Úprava koeficientů
V případě předchozího hráčova působení v zahraničí má přestupní komise právo upravit příslušné koeficienty (v rámci
existujících výší) tak, aby jejich hodnota odpovídala jeho reálné výkonnosti a situaci.
§§ 2.6.12 Uhrazení výchovného
Nový oddíl musí uhradit výchovné ve prospěch mateřského oddílu do 14 dnů od předběžného schválení přestupu (viz § 2.8).
Pokud k úhradě nedojde, předběžné schválení pozbývá platnosti a přestupní komise přestup zamítne.
§ 2.7 Technický přestup
Hráč může v odůvodněných případech podat žádost o technický přestup. Důvodem podání technického přestupu jsou
výhradně závažné životní okolnosti. Technický přestup může být podán i mimo přestupní termín (viz § 2.3). Ostatní ustanovení
o domácích přestupech zůstávají při technickém přestupu v platnosti.
§ 2.8 Schválení domácího přestupu
Žádost o domácí přestup je předběžně schválena, pokud splňuje všechny náležitosti a podmínky a pokud mateřský oddíl
neuplatnil závazek hráče, respektive pokud byl tento finanční závazek uhrazen. Následně je žádost o přestup schválena
definitivně po uhrazení výchovného (viz § 2.6). Schválený přestup nabývá účinnosti k 15.3.

Kapitola 3 Zahraniční přestup
§ 3.1 Nadřízený předpis
Pro zahraniční přestupy platí pravidla mezinárodních svazů (CEB, WBSC).
§ 3.2 Termín žádosti
Přestup ze zahraničí do ČR může být podán pouze v období od 1.12. do 31.5. Přestup z ČR do zahraničí je možno podat
kdykoli během roku. Mezi přestupem ze zahraničí do ČR a přestupem téhož hráče z ČR do zahraničí (v libovolném pořadí)
musí uplynout nejméně 3 měsíce.
§ 3.3 Náležitosti přestupu z ČR do zahraničí
Přestup z oddílu ČBA do zahraničního potvrdí Sekretariát ČBA na formulář vyžadovaný novou federací. Jde-li o přestup do
oddílu v působnosti CEB, pak Sekretariát ČBA potvrdí i Transfer Card v souladu s legislativou CEB.
§ 3.4 Náležitosti přestupu ze zahraničí do ČR
§§ 3.4.1. Přestup ze země CEB
Při přestupu ze zahraničního oddílu v působnosti CEB do oddílu ČBA je nutné předložit Transfer Card potvrzenou mateřskou
federací v souladu s legislativou CEB.
§§ 3.4.2. Přestup ze země mimo CEB
V případě, že jde o hráče s občanstvím země v působnosti CEB, je nutné předložit souhlas hráčovy federace s působením
v oddílu ČBA.
V případě, že jde o hráče s občanstvím země mimo působnost CEB, je nutné předložit buď souhlas hráčovy federace
s působením v oddílu ČBA, nebo čestné prohlášení nového oddílu, že dotyčný hráč nehrál v probíhající ani uplynulé sezóně
v žádné soutěži pořádané CEB nebo některou národní federací CEB.

§ 3.4.3 Návrat do oddílu ČBA
Hráč přestupující ze zahraničí do ČR může přestoupit pouze do toho oddílu, ze kterého přestoupil do zahraničí. Pokud tento
oddíl již neexistuje, může přestoupit do libovolného oddílu ČBA.
§ 3.5 Schválení přestupu
Při přestupu z ČR do zahraničí potvrdí ČBA formulář přestupu a případně Transfer Card pouze v případě, že s přestupem
souhlasí mateřský oddíl. Rozhodující pro schválení přestupu je potom stanovisko nové federace.
Přestup ze zahraničí do ČR je schválen, pokud splnil výše uvedené podmínky a je v souladu s normami WBSC a CEB.
§ 3.6 Účinnost přestupu
Účinnost schváleného přestupu z ČR do zahraničí závisí na legislativě nové federace.
Podanou žádost o přestup ze zahraničí do ČR musí přestupní komise vyřídit (schválit, zamítnout, vyzvat k doplnění) do tří
pracovních dnů od podání žádosti. Přestup nabývá účinnosti v den následující po dni schválení, nejdříve však 15.3.
§ 3.7 Výjimka pro mládežnické kategorie
Pro start zahraničního hráče výhradně v mládežnických soutěžích ČBA (do U21 včetně) nevyžaduje ČBA vyřízení
zahraničního přestupu ani Transfer Card (viz § 3.4). Hráč ovšem musí být v ČBA řádně registrován a platí pro něj omezení,
která na start cizinců kladou příslušné soutěžní řády. Sekretariát ČBA o registraci hráče neprodleně informuje jeho mateřskou
federaci; informace musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození a státní občanství hráče, oddíl, ve kterém bude hráč
v ČR působit, věkovou kategorii, ve které bude působit, a datum jeho registrace v ČBA. Pokud mateřská federace vznese vůči
registraci daného hráče v ČBA námitky, jeho registrace pozbývá platnosti a hráč musí požádat o zahraniční přestup, případně
o Transfer Card.

Kapitola 4 Hostování
§ 4.1 Žádost o hostování
Žádost o hostování podává hráč prostřednictvím nového oddílu předepsanou formou (elektronicky přes datové rozhraní ČBA)
na Sekretariát ČBA.
§ 4.2 Vynucené hostování
Vynuceným hostováním rozumíme hostování v takové věkové kategorii, ve které nemá mateřský oddíl žádné družstvo. O
vynucené hostování je možno žádat pouze v nejnižší věkové kategorii, ve které může daný hráč nastoupit (např. u 18letého
hráče v kategorii U18, nikoli U21 nebo mužů).
§ 4.3 Obsah žádosti
Žádost musí obsahovat základní informace o hostování – jméno, příjmení a datum narození hráče, název mateřského a nového
oddílu, věkovou kategorii, ve které chce hráč hostovat, zda jde o vynucené hostování, období platnosti hostování a datum
podání žádosti. Za podanou žádost hradí nový oddíl ve prospěch ČBA manipulační poplatek ve výši 200 Kč. Dále je povinnou
součástí žádosti hráčův souhlas s hostováním. Žádost může obsahovat i souhlas mateřského oddílu s hostováním.
§ 4.4 Termín žádosti
Žádost o hostování lze podat v období od 1.12. do 30.6. následujícího roku.
Podanou žádost o hostování musí přestupní komise vyřídit (schválit, zamítnout, vyzvat k doplnění) do tří pracovních dnů od
podání žádosti. Aktuální stav podané žádosti je uveden v elektronickém informačním systému ČBA.
§ 4.5 Omezení podání žádosti
Žádost o hostování nelze podat, resp. pokud by se požadované hostování časově překrývalo s již schváleným, resp. dříve
podaným hostováním téhož hráče v téže kategorii.
§ 4.6 Souhlas mateřského oddílu
Chybí-li na žádosti o hostování souhlas mateřského oddílu a nejde-li přitom o vynucené hostování, je mateřský oddíl vyzván
k jeho doplnění. Nereaguje-li mateřský oddíl na tuto výzvu do 14 dnů, má se za to, že s hostováním nesouhlasí.

§ 4.7 Období hostování
Na žádosti o hostování musí být uvedeno, v jakém období (datum od-do) bude hráč hostovat.
Začátek hostování musí být mezi daty 15.3. a 1.7. Hostování nemůže začít dříve než v den následující po jeho schválení (viz
§ 4.4, § 4.8).
Konec hostování musí být nejdříve 30 dnů po jeho začátku a nejpozději 31.10. daného roku. Nejde-li o vynucené hostování,
může být konec hostování následně posunut (oběma směry) na základě žádosti mateřského oddílu a souhlasu hráče.
Podmínky alespoň 30denního trvání a ukončení do 31.10. musí být ovšem dodrženy.
§ 4.8 Schválení hostování
Žádost o hostování je schválena, pokud splňuje všechny náležitosti a podmínky a pokud mateřský oddíl vyjádřil souhlas
s hostováním nebo pokud jde o vynucené hostování.
§ 4.9 Účast v soutěžích
§§ 4.9.1 Účinnost tohoto odstavce
Veškerá ustanovení tohoto odstavce se týkají pouze té věkové kategorie, pro kterou bylo hostování schváleno. Hráčovo
působení v jiných věkových kategoriích není jeho hostováním nijak dotčeno (omezeno ani umožněno).
§§ 4.9.2 Hraní v základní soutěži
Po dobu hostování může hráč hrát za nový oddíl v základní soutěži bez omezení. Za mateřský oddíl může hrát po dobu
hostování v základní soutěži pouze v případě, že jde o úroveň, ve které nemá nový oddíl žádné družstvo.
§§ 4.9.3 Hraní v nástavbové a pohárové soutěži
V nástavbových a pohárových soutěžích může hráč hrát po dobu hostování za nový oddíl pouze v případě, že za něj již během
tohoto hostování nastoupil v základní soutěži. Hráč, který během hostování nastoupil v nástavbové soutěži za mateřský oddíl,
již nesmí během tohoto hostování nastoupit v žádné nástavbové soutěži za nový oddíl; totéž platí i obráceně. Stejné pravidlo
platí i pro pohárové soutěže.
§§ 4.9.4. Návrat do mateřského oddílu
Hráč ve věku do 21 let může po ukončení hostování hrát za mateřský oddíl bez omezení. Hráč ve věku 22 let a více nemůže
hrát za mateřský oddíl v dané sezóně nástavbovou soutěž ani po ukončení hostování, pokud během něj nastoupil
v nástavbové soutěži za nový oddíl.

Kapitola 5 Odvolání proti rozhodnutí přestupní komise
§ 5.1 Odvolací orgán
Odvolacím orgánem proti rozhodnutí přestupní komise je VV ČBA.
§ 5.2 Manipulační poplatek za odvolání
Výše manipulačního poplatku za odvolání proti rozhodnutí přestupní komise je 1000 Kč. Manipulační poplatek musí být před
projednáním odvolání uhrazen ve prospěch ČBA. Manipulační poplatek se vrací pouze v případě, že VV ČBA změní
rozhodnutí přestupní komise.
§ 5.3 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.
§ 5.4 Účinnost přestupu nebo hostování
Přestup nebo hostování schválené až na základě rozhodnutí VV ČBA nabývá účinnosti nejdříve dnem následujícím po dni
tohoto rozhodnutí.

Kapitola 6 - Závěrečná ustanovení
§ 6.1 Účinnost Přestupního řádu
Tento Přestupní řád nabývá účinnosti dnem 1.12.2021 a ruší se jím všechny předchozí přestupní řády ČBA i se svými dodatky.

