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Právní předpis:
1) Rozpis soutěží družstev dospělých (ročník 2018/2019)

Stanovisko:
Legislativní rada překládá návrh na úpravy zahraničních hráčů v návaznosti na předchozí usnesení
Výkonného výboru.
Legislativní rada však dále vyzývá všestranné diskuzi a sdělení potřeb zainteresovaných subjektů.
Následně STK ČBaS jako příslušný schvalující orgán nejpozději s platností a účinností od 1. 8. 2018
přijme nový Rozpis soutěží družstev dospělých (k soutěžnímu ročníku 2018/2019).
Odůvodnění:
Legislativní rada obdržela podnět Výkonného výboru ČBaS, publikovaném v zápise z jednání
Výkonného výboru ČBaS dne 5. 3. 2018: „Legislativní rada však pošle VV ČBaS konečné stanovisko
týkající se statutu „cizinec“.
Vzhledem ke skutečnosti, že Výkonný výbor ČBaS dne 18. 10. 2017 schválil usnesení, kde je
upravován „zahraniční hráč s občanstvím země EU startující v soutěžích družstev“, připravila
k problematice tento návrh řešení:
1) Zahraniční hráč je ten, který nemá české občanství.
2) Zahraniční hráči startující v soutěži družstev jsou na soupisce zvlášť označeni. Hráči
z členského státu Evropské unie jsou na soupisce označeni písmeny EU, hráči mimo zemí jsou
na soupisce označeni Z.
3) V každém utkání smí nastoupit maximálně jeden zahraniční hráč nebo hráčka. Hráč, který je
občanem členského státu Evropské unie, není považován za zahraničního hráče a na tyto hráče
se vztahuje stejná úprava jako na české hráče (včetně např. českých hráčů startujících
v zahraničí s ohledem na start v play-off apod.).
Legislativní rada nad rámec podnětu a vzhledem ke své funkci mezi orgány ČBaS přijala rovněž
stanovisko k možným úpravám nejvyšších soutěží (extraliga a I. liga), které byly v rámci vedení ČBaS
dlouhodobě zvažovány provedením změn k soutěžnímu ročníku 2018/2019.
Možné změny jsou například:
- úprava počtu zápasů,
- úprava zlatého zápasu,
- úprava systému počítání,
- větší finanční podpora klubů a oddílů,
- změna formátu soutěže,
- povolení startu hráčů z EU, který by nebyl považován za zahraničního hráče,
- úprava startu zahraničních hráčů.

Legislativní rada z dosavadní komunikace vnímá, že snahou naprosté většiny extraligových
klubů/oddílů je zachovat stávající systém, který plně vyhovuje potřebám klubů a oddílů; v říjnu
loňského roku Výkonný výbor ČBaS obdržel výzvu sedmi z osmi extraligových klubů/oddílů, ve které
kluby/oddíly vyjádřily podporu vedení ČBaS a vyzvaly k zachování stávajícího stavu.
Výkonný výbor ČBaS dne 18. 10. 2017 schválil usnesení:
1) Výkonný výbor ukládá legislativní radě ve spolupráci s STK provést změny v rozpisech
ČBaS, aby se s účinností od 1. 8. 2018 (k soutěžnímu ročníku 2018/2019) na zahraniční hráče
s občanstvím země EU startující v soutěžích družstev přiměřeně použila úprava platná
pro české hráče.
2) Výkonný výbor bude nadále diskutovat úpravy soutěží družstev pro ročník 2018/2019, se
závěry přijatými v takovém časovém předstihu, aby všechny kluby/oddíly byly na přijatou
úpravu řádně a včas připraveny.
Legislativní rada nadále vyzývá ke všestranné diskuzi a sdělení potřeb zainteresovaných subjektů
(zejména: vedení ČBaS, marketing, řízení soutěží, extraligové a prvoligové kluby/oddíly), ať už
moderované Výkonným výborem ČBaS či z iniciativy klubů a oddílů.
Do dnešního dne bylo jediným silným a jasně proneseným názorem výše popsané říjnové vyjádření
sedmi extraligových klubů/oddílů. Je přitom v nejlepším zájmu zainteresovaných subjektů, aby sdělili
svá stanoviska, neboť STK ČBaS jako schvalující orgán při nejlepší vůli nedisponuje možností
vyhodnotit nevyřčené názory a zákulisní zvěsti a přijmout všestranně uspokojivé řešení.
Legislativní rada zdůrazňuje obecně vnímanou potřebu klubů/oddílů po stanovení jasných pravidel,
na základě kterých připraví svá družstva na soutěžní ročník 2018/2019 (do konce dubna 2018).
Zároveň upozorňuje na skutečnost, že podrobnou úpravu soutěží provede STK ČBaS v Rozpisu
soutěží družstev dospělých, který bude pravděpodobně přijat po volební valné hromadě ČBaS
(nejpozději s platností a účinností k 1. 8. 2018) a bude tedy spadat již do rozhodovací pravomoci
pravděpodobně nového vedení ČBaS, resp. STK ČBaS, které bude soutěže řídit.
Aby bylo možné proplout mezi Skyllou a Charybdou – jistota klubů/oddílů na jedné straně a budoucí
předpis na straně druhé – doporučuje legislativní rada potřebu získat co možná nejsilnější všestranný
konsenzus, který nebude možné úspěšně zpochybnit.
Toto stanovisko bylo vydáno na základě podnětu Výkonného výboru ČBaS, publikovaném v zápise
z jednání Výkonného výboru ČBaS dne 5. 3. 2018.
Toto stanovisko bylo podrobně diskutováno členy legislativní rady a následně se k němu dne 12. 3.
2018 per rollam všichni členové legislativní rady souhlasně vyjádřili.
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