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Č Á S T  I .  ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ  

ČLÁNEK 1  

I.1.1 Přestupní a hostovací řád (dále jen PŘ) Českomoravského billiardového svazu (dále jen ČMBS) je 

předpis, který upravuje přestupní a hostovací řízení v rámci ČMBS na celém území ČR. 

I.1.2 PŘ ČMBS stanoví podmínky, za kterých se uskutečňují změny příslušnosti hráčů k jednotlivým 

oddílům, klubům a tělovýchovným jednotám sdružených v ČMBS (dále jen „klub“ či „kluby“). 

ČLÁNEK 2  

I.2.1 V přestupním a v hostovacím řízení vystupují: 

I.2.1.1 Hráč, registrovaný podle platného registračního řádu (dále jen RŘ) ČMBS. 

I.2.1.2 Klub, za který je hráč registrován podle platného RŘ ČMBS. 

I.2.1.3 Klub, do něhož hráč ohlašuje přestup / hostování. 

I.2.1.4 Generální sekretář ČMBS (dále jen GS ČMBS), který o přestupu/hostování rozhoduje. 

I.2.1.5 Výkonný výbor ČMBS (dále jen VV ČMBS), jako odvolací orgán řízení. 

 

ČÁST II.  PODMÍNKY PŘESTUPU  

ČLÁNEK 1  

II.1.1 Tato část PŘ ČMBS jednotně upravuje zásady přestupu hráče z jednoho klubu do jiného klubu.  

II.1.2 Termín podání přestupu, je stanoven pro každou sekci ČMBS samostatně: 

II.1.2.1 Pro sekci karambol: od 1. 6. do 15. 7. a od 15. 12. do 31.12. 

II.1.2.2    Pro sekci pool: od 1. 7. do 31. 8. a od 1. 1. do 31. 1.  

II.1.2.3    Pro sekci snooker: od 1. 7. do 31. 8. 

ČLÁNEK 2  

II.2.1 Hráč nebo klub, musí ohlásit přestup v určených přestupních termínech. Dodržení přestupního termínu 

se posuzuje podle data vložené elektronické žádosti. 

II.2.2 Ohlásit v jednom přestupním termínu, přestup do více než jednoho klubu není dovoleno. 

ČLÁNEK 3  

II.3.1 Ohlášení přestupu provede hráč, nebo zástupce klubu na hlavní webové stránce ČMBS, elektronickým 

vyplněním příslušného formuláře. 

II.3.2 Ohlášením přestupu se žádost generuje k zástupcům klubů, kteří jej musí elektronicky potvrdit v matrice 

ČMBS na své administrativní úrovni. 



 

 

II.3.3  Podání žádosti na přestup je zpoplatněno 400,- Kč. 

ČLÁNEK 4  

II.4.1 Mateřský klub, potvrdí svůj souhlas s přestupem, vzdává se možnosti uplatňovat vůči hráči jakékoliv 

požadavky v souvislosti s tímto aktem.  

II.4.2 Mateřský klub, potvrdí svůj souhlas s přestupem, uplatní požadavek na odstupné. 

II.4.3 Mateřský klub, nesouhlasí s přestupem. 

II.4.4 Mateřský klub je povinen se vyjádřit k žádosti přestupu do 15- ti dnů ode dne jejího zveřejnění. 

Vyjádření po této lhůtě se považuje za souhlas dle II.4.1. 

II.4.5 Nesouhlasí-li nový klub s návrhem na výši odstupného, rozhodne o výši VV ČMBS, a to podle 

tabulkových hodnot, které jsou přílohou tohoto PŘ. Při stanovení výše přihlédne k aktuální výkonnosti a 

kvalitě hráče, má právo se odchýlit od tabulkových hodnot až o ± 50 %. 

II.4.6 Přeregistrování hráče do jiného klubu nelze řešit výstupem z členství v jednom klubu a okamžitým 

vstupem do klubu jiného. Novou přihlášku členství lze zaslat až po uplynutí 12 měsíců po zrušeném 

členství v předchozím klubu. 

ČÁST III.  ROZHODNUTÍ O PŘESTUPU 

ČLÁNEK 1  

III.1.1 GS ČMBS rozhoduje o přestupu jako orgán první instance a přihlédne zejména: 

III.1.1.1 Ke správnosti ohlášeného přestupu po formální stránce. 

III.1.1.2 Ke stanovisku mateřského klubu k přestupu. 

ČLÁNEK 2  

III.2.1 GS ČMBS k danému přestupu přijme některé z rozhodnutí: 

III.2.1.1 Přestup se neprojednává, není-li ohlášen správně po formální stránce. 

III.2.1.2 Přestup se zamítá, jestliže mateřský klub s přestupem nesouhlasí.  

III.2.1.3 Přestup se schvaluje, a to bez ohledu na stanovisko mateřského oddílu, dle II. 4.1, v případě, 

byl-li hráči již v minulém přestupním termínu (před 12 měsíci) přestup zamítnut, v případě, že 

klub je prokazatelně nečinný, v úpadku, nebo neplní své povinnosti k ČMBS. 

III.2.1.4 Přestup se schvaluje, automaticky u hráče staršího 60let. 

III.2.1.5 Přestup se schvaluje. 

 

 



 

 

ČLÁNEK 3  

III.3.1 GS ČMBS v případě zamítnutí přestupu podá informaci o svém rozhodnutí zainteresovaným stranám  

(tj. hráči a oběma klubům). 

III.3.2 Po schválení přestupu GS ČMBS vystaví hráči nový registrační průkaz.  

III.3.3 Klub, do kterého byl přestup schválen, je povinen nového hráče zapsat do své klubové evidence. 

III.3.4 Případné souběžné hostování hráče v jiném klubu se tímto přestupem neruší.  

ČÁST IV.  PODMÍNKY HOSTOVÁNÍ  

ČLÁNEK 1  

IV.1.1 Tato část PŘ ČMBS jednotně upravuje zásady hostování hráče jednoho klubu za družstvo jiného klubu 

(družstva jiných klubů) a to ve všech soutěžích ČMBS. 

IV.1.2 Ke startům hráče v soutěžích jednotlivců není potřeba mít hostovací průkaz.                                       

Hráč vždy hraje (reprezentuje) za svůj mateřský klub, a tak i vystupuje. 

IV.1.3 Termín podání hostování, je stanoven pro každou sekci ČMBS samostatně: 

IV.1.3.1 Pro sekci karambol od 1. 6. do 15.7. a od 15.12. do 31.12. 

IV.1.3.2 Pro sekci pool od 1. 7. do 31. 8. dále od 1. 1. do 31. 1.  

IV.1.3.3 Pro sekci snooker od 1. 7. do 31. 8. 

ČLÁNEK 2  

IV.2.1 Hráč nebo klub, musí ohlásit hostování v určených hostovacích termínech. Dodržení hostovacího 

termínu se posuzuje podle data vložené elektronické žádosti. 

IV.2.2 Hráč může hostovat v družstvech různých klubů ČMBS, a to v soutěžích organizovaných a vypsaných 

ČMBS. Např. v jednom klubu karambol velký stůl TD a ve druhém 3B, v jiném klubu karambol malý 

stůl TD a v jiném 3B, v dalším klubu pool a v dalším snooker, atd. Závazná omezení jsou součástí 

soutěžních řádů, povoluje se i hostování do vyšší soutěže např. v jednom klubu karambol velký stůl 3B 

regionální soutěž a ve druhém pokud mateřský klub soutěž neobsadil 3B vyšší soutěž, atd.  

IV.2.3 Platnost hostování je pevně stanovena na 6 nebo 12 měsíců. Dobu hostování je nutné při podání žádosti 

na tiskopise označit, bez vyznačení platí 12 měsíců.  

ČLÁNEK 3  

IV.3.1 Ohlášení hostování provede hráč, nebo zástupce klubu na hlavní webové stránce ČMBS, elektronickým 

vyplněním příslušného formuláře. 

IV.3.2 Ohlášením hostování se žádost generuje k zástupcům klubů, kteří jej musí elektronicky potvrdit 

v matrice ČMBS na své administrativní úrovni. 



 

 

IV.3.3 Podání žádosti na hostování je zpoplatněno 400,- Kč za každé jednotlivé hostování viz IV. 2.2 a za 

každou individuální žádost IV 4.6 a IV 4.7. 

ČLÁNEK 4  

IV.4.1 Mateřský klub, potvrdí svůj souhlas s hostováním, vzdává se možnosti uplatňovat vůči hráči jakékoliv 

požadavky v souvislosti s tímto aktem.  

IV.4.2 Mateřský klub, potvrdí svůj souhlas s hotováním, uplatní požadavek na odstupné. 

IV.4.3 Mateřský klub, nesouhlasí s hostováním. 

IV.4.4  Mateřský klub je povinen se vyjádřit k žádosti hostování do 15- ti dnů ode dne jejího zveřejnění. 

Vyjádření po této lhůtě se považuje za souhlas dle IV.4.1. 

IV.4.5 Nesouhlasí-li nový klub s návrhem na výši odstupného, rozhodne o výši VV ČMBS, a to podle 

tabulkových hodnot, které jsou přílohou tohoto PŘ. Při stanovení výše, přihlédne k aktuální výkonnosti 

a kvalitě hráče, má právo se odchýlit od tabulkových hodnot až o ± 50 %. 

IV.4.6 Hostování do zahraničí, pokud je vyžadován dokument či písemný souhlas národní federace, vyřizuje 

hráč ČMBS, žádost podává hráč ČMBS přímo k druhé instanci VV ČMBS. 

IV.4.7 Hostování ze zahraničí, pokud je vyžadován dokument či písemný souhlas národní federace, vyřizuje 

klub ČMBS, žádost podává klub ČMBS přímo k druhé instanci VV ČMBS. 

 

ČÁST V.  ROZHODNUTÍ O HOSTOVÁNÍ 

ČLÁNEK 1  

V.1.1 GS ČMBS rozhoduje o hostování jako orgán první instance a přihlédne zejména: 

V.1.1.1  Ke správnosti ohlášeného hostování po formální stránce. 

V.1.1.2  Ke stanovisku mateřského klubu k hostování. 

ČLÁNEK 2  

V.2.1 GS ČMBS k danému hostování přijme některé z rozhodnutí: 

V.2.1.1 Hostování se neprojednává, není-li ohlášeno správně po formální stránce. 

V.2.1.2 Hostování se zamítá, jestliže mateřský klub s hostováním nesouhlasí.  

V.2.1.3 Hostování se schvaluje, a to bez ohledu na stanovisko mateřského oddílu, dle IV. 4.1, 

v případě, že hráč bude hrát vyšší soutěž, než mu umožňuje mateřský klub, v případě, změny 

trvalého bydliště. 

V.2.1.4 Hostování se schvaluje, automaticky u hráče staršího 60let. 

V.2.1.5 Hostování se schvaluje.                                               



 

 

ČLÁNEK 3  

V.3.1 GS ČMBS v případě zamítnutí hostování podá informaci o svém rozhodnutí zainteresovaným stranám 

(tj. hráči a oběma klubům). 

V.3.2 Po schválení hostování GS ČMBS potvrdí hostování elektronicky v matrice ČMBS, zároveň s přesnou 

specifikací hostování, viz IV.2.2. 

ČÁST VI.  ODVOLÁNÍ O PŘESTUPU A HOSTOVÁNÍ  

ČLÁNEK 1  

VI.1.1 Proti rozhodnutí GS ČMBS o přestupu či hostování může hráč, nebo zainteresované kluby podat 

odvolání k VV ČMBS. 

VI.1.2 VV ČMBS rozhoduje o podaném odvolání jako orgán druhé instance a jeho rozhodnutí je konečné. 

ČLÁNEK 2  

VI.2.1 Odvolání je nutno podat písemně, nebo elektronickou formou (mailem) do 15 dnů ode dne, kdy bylo 

rozhodnutí GS ČMBS o přestupu či hostování oznámeno. Pro odvolání je stanoven poplatek ve výši 

500,-Kč, který je nutné zaslat na účet ČMBS. 

VI.2.2 K odvolání je nutné doložit doklad o zaplacení předepsaného poplatku. 

VI.2.3 Při zamítnutí odvolání propadá poplatek ve prospěch ČMBS. 

VI.2.4 Jestliže orgán druhé instance na základě odvolání změní rozhodnutí orgánu první instance, poplatek se 

vrátí zpět odvolateli v plné výši. 

ČLÁNEK 3  

VI.3.1 Odvolání podané po uplynutí stanovené lhůty nebo bez dokladu o zaplacení předepsaného poplatku 

k odvolání se zamítá. 

ČLÁNEK 4  

VI.4.1 Orgán druhé instance, kterému je odvolání doručeno, rozhodne o odvolání nejpozději do 30 dnů ode dne 

jeho doručení, a to na základě výsledků vlastního šetření a s přihlédnutím k vyjádření GS ČMBS. 

VI.4.2 Odvolání nemá odkladný účinek. Až do rozhodnutí orgánu druhé instance zůstává v platnosti rozhodnutí 

první instance. 

 

 

 

 

 



 

 

ČÁST VII.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

ČLÁNEK 1  

VII.1.1 PŘ ČMBS je normou organizačně-administrativního charakteru pro přestupní a hostovací řízení v ČR, 

závazně platnou pro všechny členy ČMBS, oddíly, kluby, TJ a orgány sdružené v ČMBS. 

VII.1.2   Závažná porušení ustanovení tohoto PŘ ČMBS se považují za disciplinární provinění, které projedná 

příslušný disciplinární orgán ČMBS podle platného disciplinárního řádu ČMBS. 

ČLÁNEK 2  

VII.2.1  Změny a doplňky tohoto PŘ ČBMS schvaluje a jeho výklad provádí pouze VV ČMBS. 

ČLÁNEK 3  

VII.3.1  Tímto vydáním se ruší všechny ustanovení v PŘ ČMBS vydaná v předchozím období. 

VII.3.2  PŘ ČMBS a účinnost byla schválena usnesením na jednání VV ČMBS dne 20. 6. 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ČÁST VIII.  PŘÍLOHA 

 

PŘÍLOHA PŘESTUPNÍHO A HOSTOVACÍHO ŘÁDU ČMBS 
 

VIII.1 Klíč pro stanovení finančních náhrad odstupné (přestup) 
 

Odstupné - finanční náhrada za výchovné hráče, klubové výhody a tréninkové kompenzace, 

kterou nový klub zaplatí mateřskému klubu za přestup hráče, se stanovuje podle následujících kritérií: 

 

FN = ZČ x S x R x V 

 

Kde ZČ je základní přestupní částka S je koeficient úrovně soutěže, ve které hráč hraje, R je koeficient 

reprezentace ČR a V je koeficient věku hráče. 

 

Koeficienty pro výpočet finančních náhrad za výchovné hráče se stanovují na základě uplynulých dvou, 

případně jedné sezóny (pouze v případě, že hráč dvě nehrál). Při stanovení finančních náhrad se vychází z 

aktuální výkonnosti hráče. Použité koeficienty si musejí navzájem odpovídat. Při více možnostech výpočtu se 

použije ta nejvýhodnější pro mateřský oddíl hráče. 

 

Základní přestupní částka ZČ 

Výše základní přestupní částky je 2000,- Kč. 

 

Koeficient úrovně soutěže S 

Koeficient úrovně se stanovuje podle kvalitativní úrovně soutěže, v níž hráč v uplynulé sezóně hrál. 

 

Koeficient úrovně:  

1. Nejvyšší soutěž ČR (dle SŘ sekcí)……………………………1.5 

2. Národní soutěže ČR (dle SŘ sekcí)…………………………...1.0  

3. Oblastní, okresní a mládežnické soutěže ………………….….0.5  

 

Poznámka: Koeficient se vypočítává z nejvyšší soutěže, ve které hráč nastupoval bez ohledu na mateřskou 

příslušnost. Hráčem nejvyšší soutěže je takový hráč, který nastoupil v min. 50 % utkání z celkového počtu 

utkání příslušné soutěže v daném roce. V případě, že hráč nenastoupil k takovému počtu zápasů, náleží mu 

koeficient nejbližší nižší úrovně. 

 

Koeficient reprezentačních zkušeností R  
Reprezentantem se pro účely finanční náhrady rozumí hráč, který v posledních dvou letech startoval za ČR na 

oficiální akci pořádané nadnárodní organizací typu ME, nebo MS. Hráč se na takovéto akce kvalifikoval podle 

soutěžních řádů jednotlivých sekcí, nebo byl nominován příslušnými orgány.  

 

 

Koeficient reprezentační zkušenosti:  
kategorie dospělých …………………………………………….2.0  

kategorie mládeže ………………………………………………1.5 

nereprezentant …………………………………………………..1.0 

 

Koeficient věku V  
Výše koeficientu věku se stanovuje podle aktuálního věku v době podání přestupu.  

 



 

 

koeficient věku:  

 

věk                                   muži       ženy  

do 13 let                            1.0        1.0  

do 16 let                            1.5        1.5  

do 19 let                            2.0        2.0  

do 25 let                            2.5        2.5  

do 40 let                            1.5        1.5  

do 60 let                            1.0        1.0 

nad 60let                            0.0        0.0 

 

VIII.2 Stanovení finančních náhrad za odstupné (hostování) 
 

Odstupné - finanční náhrada za výchovné hráče, klubové výhody a tréninkové kompenzace, 

kterou nový klub zaplatí mateřskému klubu za hostování se stanovuje, podle následujících kritérií: 

 

hostování   6 měsíců         -     500,-Kč 

hostování 12 měsíců         -  1.000,-Kč 

 

 


