
Manuál pro ohlášení přestupu, hostování a hostování zahraničního hráče 

 

Přestup (při souhlasu obou stran) 

Pro přestup hráče v rámci oblasti platí toto: 

 Oddíl/hráč, který žádá o přestup do oddílu v rámci oblasti, pošle žádost (Ohlášení 
přestupu) na příslušnou oblastní STK včetně potvrzení, že byl zaplacen poplatek za 
vyřízení přestupu (300,- Kč), který musí být zaplacen na bankovní účet oblastního 
svazu. 

 Pokud oblastní STK přestup schválí, pošle tuto informaci na sekretariát ČBaS 
(badminton@cuscz.cz), STK ČBaS (stk@czechbadminton.cz) a žadateli. 

 
Pro přestup hráče nad rámec oblasti platí toto: 

 Oddíl/hráč, který žádá o přestup do oddílu nad rámec oblasti, pošle žádost 
(Ohlášení přestupu) na STK ČBaS (stk@czechbadminton.cz) včetně potvrzení, že 
byl zaplacen poplatek za vyřízení přestupu (300,- Kč), který musí být zaplacen na 
účet bankovního účtu ČBaS- Číslo bankovního účtu pro ostatní platby: 1731101504/0600 

(MONETA Money Bank, a. s.). 
 Pokud STK ČBaS přestup schválí, pošle tuto informaci na sekretariát ČBaS, 

oblastním STK a žadateli. 
 
 
Hostování 
 
O hostování je možno požádat na tiskopise „Ohlášení hostování“ v termínu do 30.9. 
příslušné soutěžní sezóny v kategorii dospělých a do 31.1. příslušné soutěžní sezóny 
v kategorii mládeže. 
 
Pro hostování hráče do oddílu v rámci oblasti platí toto: 

 Oddíl/hráč, který žádá o hostování do oddílu v rámci téže oblasti, pošle žádost 
(Ohlášení hostování) na příslušnou oblastní STK včetně potvrzení, že byl zaplacen 
poplatek za vyřízení hostování (100,- Kč), který musí být zaplacen na bankovní 
účet oblastního svazu. 

 Pokud oblastní STK hostování schválí, pošle tuto informaci na sekretariát ČBaS (k 
zanesení do systému), STK ČBaS (stk@czechbadminton.cz) a žadateli. 
 

Pro hostování hráče do oddílu nad rámec oblasti a do Extraligy resp. 1. Celostátní ligy či MČR 
družstev dorostu platí toto: 

 Oddíl/hráč, který žádá o hostování do oddílu nad rámec oblasti a do Extraligy 
resp. 1. Celostátní ligy či MČR družstev dorostu, pošle žádost (Ohlášení hostování) 
na STK ČBaS (stk@czechbadminton.cz) včetně potvrzení, že byl zaplacen poplatek 
za vyřízení hostování (100,- Kč), který musí být zaplacen na účet bankovního účtu 
ČBaS- Číslo bankovního účtu pro ostatní platby: 1731101504/0600 (MONETA Money Bank, 

a. s.). 

 Pokud STK ČBaS hostování schválí, pošle tuto informaci na sekretariát ČBaS (k 
zanesení do systému), oblastním STK a žadateli 



 
Pro hostování zahraničního hráče platí toto: 

 Oddíl, který žádá o hostování zahraničního hráče do svého oddílu, pošle žádost 
(Ohlášení hostování) na STK ČBaS (stk@czechbadminton.cz) včetně souhlasu 
příslušné federace (v českém nebo anglickém jazyce) a potvrzení, že byl zaplacen 
poplatek za vyřízení hostování (100,- Kč), který musí být zaplacen na účet 
bankovního účtu ČBaS- Číslo bankovního účtu pro ostatní platby: 1731101504/0600 

(MONETA Money Bank, a. s.). Žadatel (oddíl) o hostování zahraničního hráče do 
svého oddílu je dále povinen zaplatit poplatek za vystavení sezónní hráčské 
licence (200,- Kč) na účet ČBaS- Číslo bankovního účtu pro platbu 

licencí: 207486482/0600 (MONETA Money Bank, a. s.) a potvrzení o zaplacení tohoto 
poplatku poslat také na STK ČBaS (stk@czechbadminton.cz). 

 Pokud STK ČBaS hostování schválí, pošle tuto informaci na sekretariát ČBaS, 
oblastním STK a žadateli. 

 
 

Tiskopisy Ohlášení přestupu a Ohlášení hostování jsou ke stažení na https://czechbadminton.cz/ke-

stazeni 
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Podrobné informace pro PŘESTUP hráče v rámci oblasti Praha 
Na email prahabadminton@seznam.cz zaslat: 

1. Ohlášení přestupu 
2. Potvrzení o zaplacení poplatku za vyřízení přestupu 300,- Kč 

 
bankovní účet pražského svazu: 07836011/0100 
v.s.: 02 
do poznámky pro příjemce uvést „přestup + celé jméno hráče“ 

 
 
 
Podrobné informace pro HOSTOVÁNÍ hráče v rámci oblasti Praha 
Na email prahabadminton@seznam.cz zaslat: 

1. Ohlášení hostování 
2. Potvrzení o zaplacení poplatku za vyřízení hostování 100,- Kč 

 
bankovní účet pražského svazu: 07836011/0100 
v.s.: 02 
do poznámky pro příjemce uvést „hostování + celé jméno hráče“ 
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