
Úprava startu zahraničních hráčů v soutěžích ČBaS 

 

Úprava startu zahraničních hráčů byla vedením ČBaS zvažována a diskutována s provedením změny 
k soutěžnímu ročníku 2018/2019. V mezidobí ČBaS obdržel podnět klubu BK Deltacar Benátky  

nad Jizerou v této věci (start zahraničních hráčů v soutěžích jednotlivců a družstev; podnět přiložen). 

Předseda ČBaS na základě rozboru a podkladů legislativní rady nechal zpracovat expertní posudek 
advokátní kanceláře specializované na sportovní právo ve věci úpravy startu hráčů s jiným než českým 

občanstvím v soutěžích ČBaS. 

 

Předseda ČBaS rovněž obdržel výzvu sedmi z osmi extraligových klubů a oddílů, ve které kluby  
a oddíly vyjádřily podporu vedení ČBaS a vyzvaly k zachování stávajícího stavu, jakož i připravenost 

k diskuzi nad úpravami soutěží smíšených družstev dle rozpisů ČBaS (výzvy přiloženy). 

 
Předseda ČBaS vzhledem k právní prevenci požádal legislativní radu o přípravu návrhu změn 

v soutěžích družstev; pro soutěž jednotlivců potřeba změn nevyvstala.  

 
Legislativní rada navrhla, aby v soutěžích družstev platilo, že (zjednodušeno):  

1) zahraniční hráč je ten, který nemá české občanství; 

2) zahraniční hráči startující v soutěži družstev jsou na soupisce zvlášť označeni. Hráči  

z Evropské unie jsou na soupisce označeni písmeny EU 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.); 

přičemž v předpisech ČBaS bude provedena příslušná úprava zohledňující výše uvedené. 

 

Výkonný výbor všechny shromážděné podklady, jakož i tento podnět, podrobně diskutoval.  

 

Pro provedené diskuzi formuloval předseda ČBaS toto 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.   

 
Výkonný výbor nebyl seznámen s jiným návrhem k tomuto bodu jednání.  

 

Následně bylo hlasováno o výše uvedeném návrhu:  
Počet přítomných hlasů: 5 

Počet hlasů pro: 5 

Počet hlasů proti: 0      
Zdržel se hlasování: 0   

 

Předseda ČBaS na základě provedeného hlasování konstatoval, že VV ČBaS schválil přednesené 

usnesení v navrženém znění. Předseda ČBaS dále uvedl, že proti tomuto rozhodnutí nevznesl žádný 
člen VV ČBaS protest. 

 

 
 

 


