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Základní ustanovení  
 

1.1. Česká asociace basketbalových rozhodčích (dále jen ČABR), je vnitřní organizační 
složka, Zájmová skupina České basketbalové federace z. s., se sídlem v Praze, IČ: 
457 70 778 (dále jen ČBF). 

 
1.2. Činnost ČABR se řídí tímto statutem, stanovami ČBF, řády a směrnicemi ČBF a 

platnými obecně závaznými právními předpisy. 
 
1.3. ČABR se v rámci své činnosti podílí na rozvoji basketbalového hnutí a spolupracuje 

při tom s ostatními subjekty tohoto hnutí. 
 
1.4. Sídlo ČABR je shodné se sídlem České basketbalové federace z. s. 
 
1.5.  Zástupce ČABR je delegátem s hlasem poradním na Valné hromadě ČBF. 
 

Poslání a činnosti ČABR  
 

2.1.  ČABR je profesní sdružení basketbalových rozhodčích, členů ČBF.  Hájí práva svých 
členů a prosazuje jejich profesní a ekonomické požadavky v rámci ČBF. 

 
2.2.  Zajišťuje školení a další vzdělávání basketbalových rozhodčích, navrhuje Výboru 

ČBF (dále jen V ČBF) kandidáty na mezinárodní rozhodčí.  
 
2.3  Řeší veškeré otázky související s činností basketbalových rozhodčích, včetně 

projednání jejich disciplinárních provinění. 
 
2.4.  Zajišťuje překlad pravidel basketbalu, jejich výkladů a mechaniky rozhodování 

z originálů FIBA.  
 
2.5.  Metodicky řídí oblastní organizace ČABR. 
 
2.6.  Vede dokumentaci o rozhodčích basketbalu v České republice. 
  

Orgány ČABR  
 

3.1.  Orgány ČABR jsou:  
3.1.1. Valná hromada ČABR – nejvyšší orgán ČABR. 
3.1.2.  Výkonný výbor ČABR – statutární orgán ČABR (dále jen VV ČABR). 
3.1.3.  Dozorčí a odvolací komise – kontrolní orgán ČABR (dále jen DOK ČABR). 
 
3.2. Orgány ČABR se při své činnosti řídí svými jednacími řády, veškerá svá rozhodnutí, 

usnesení nebo jiná opatření přijímají vždy na základě většinové vůle, vyjádřené 
podporou nadpoloviční většiny přítomných členů. Orgány ČABR mohou přijímat 
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rozhodnutí pouze za podmínky přítomnosti nadpoloviční většiny všech svých členů, 
není – li statutem ČABR upraveno jinak. 

 

Valná hromada ČABR  
 

4.1.  Valná hromada ČABR je shromážděním členů ČABR s hlasem rozhodujícím a 
pozvaných hostů  

4.1.1.  Členy s hlasem rozhodujícím jsou rozhodčí řídící republikové soutěže organizované 
ČBF a členové VV ČABR.  

4.1.2. Každý člen s hlasem rozhodujícím má na Valné hromadě ČABR k dispozici pouze 
jeden hlas.  

 
4.2. Valnou hromadu ČABR svolává VV ČABR nejméně jednou ročně. Nejpozději 30 dnů 

před jejím konáním je povinen zveřejnit termín, místo a program jednání na 
oficiálních webových stránkách ČABR. S výjimkou volební valné hromady, která 
probíhá na společném zasedání členů ČABR, řídících níže uvedené soutěže ČBF, 
probíhají ostatní valné hromady ve dvou sekcích při následujících seminářích: 

a/ rozhodčích Nejvyšší soutěže ČBF mužů a žen, 1. Ligy mužů a Extraligy U19 chlapců 
b/ rozhodčích řídící ostatní republikové soutěže organizované ČBF. 
 
4.3.  VV ČABR je povinen mimořádně svolat valnou hromadu v těchto případech:  
a/ v případě podnětu nejméně 1/3 členů ČABR s hlasem rozhodujícím  
b/ v případě podnětu DOK ČABR  
c/ pokud to považuje VV ČABR za nutné. 
 
4.4. Nesvolá–li VV ČABR mimořádně Valnou hromadu ČABR do 30 dnů od doručení 

podnětu, může svolat mimořádně Valnou hromadu ten, kdo podal podnět. V 
takovém případě je povinen zveřejnit nejpozději 30 dnů před jejím konáním na 
oficiálních stránkách webových stránkách ČABR termín, místo a program jednání. 

 
4.5 Valnou hromadu ČABR zahájí řídící Valné hromady ČABR, který ověří její 

usnášeníschopnost. Z účastníků valné hromady zajistí zvolení předsedy, 
zapisovatele a dalších činovníků dle jednacího řádu Valné hromady ČABR. 

 
4.6. Valná hromada ČABR je schopna jednat a přijímat platná usnesení pouze v 

případě, že je přítomna nadpoloviční většina členů s hlasem rozhodujícím.  
V případě, kdy není přítomna nadpoloviční většina z celkového počtu členů s 
hlasem rozhodujícím, může se uskutečnit náhradní Valná hromada ČABR po 
uplynutí 30 minut, za účasti přítomných členů s hlasem rozhodujícím. 

 
4.7.  Valná hromada ČABR jedná podle schváleného programu v souladu s jednacím, 

event. volebním řádem. 
 
4.8.  Valná hromada ČABR rozhoduje o těchto otázkách:  
4.8.1.  Schvaluje statut ČABR, jeho změny a doplňky  
4.8.2.  Stanovuje počet členů VV ČABR  
4.8.3.  Volí a odvolává předsedu ČABR  
4.8.4.  Volí a odvolává předsedu DOK ČABR  
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4.8.5.  Projednává a schvaluje zprávu VV ČABR  
4.8.6.  Projednává a schvaluje zprávu DOK ČABR  
4.8.7.  Rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí VV ČABR o vyloučení člena ČABR  
4.9.  V případě, kdy po uplynutí funkčního období Valná hromada ČABR nezvolí nového 

předsedu ČABR nebo DOK ČABR, jmenovaní plní dále své funkce až do zvolení 
nových předsedů.  

  

Výkonný výbor ČABR 
 

5.1. VV ČABR je výkonným a řídícím orgánem ČABR v období mezi valnými hromadami, 
počet jeho členů musí být vždy lichý. Jeho jménem je oprávněn jednat předseda 
VV ČABR nebo jiný pověřený člen VV ČABR. 

 
5.2.  VV ČABR se schází zpravidla 1x měsíčně, svolává jej předseda nebo místopředseda 

VVČABR. 
 
5.3. VV ČABR může přijímat usnesení i formou per rollam. S návrhem musí souhlasit 

všichni členové VV ČABR a takové rozhodnutí musí být zaznamenáno v zápisu z 
nejbližšího řádného jednání VV ČABR. 

 
5.4. VV ČABR je oprávněn rozhodovat ve všech věcech, které nejsou tímto statutem 

vyhrazena Valné hromadě ČABR.  
5.4.1.  Jmenuje osobu odpovědnou za delegace rozhodčích na utkání. 
5.4.2. Navrhuje V ČBF kandidáta na školení FIBA  
5.4.3.  Rozhoduje o vyloučení člena ČABR.  
5.4.4.  Vydává prováděcí směrnice ČABR  
5.4.5.  Předkládá Valné hromadě ČABR návrhy jednacího a volebního řádu, návrhy na 

funkci předsedy VV ČABR a předsedy DOK. 
 
5.5. Předseda VV ČABR je volen valnou hromadou ČABR tajnou volbou, jeho funkční 

období je pětileté. Ze své funkce může být odvolán před uplynutím volebního 
období rozhodnutím valné hromady, pokud se pro jeho odvolání vysloví nejméně 
3/5 všech členů ČABR s hlasem rozhodujícím. 

 
5.6. Předseda VV ČABR je povinen nejpozději do 30 dnů od svého zvolení jmenovat 

místopředsedu, sekretáře a další členy VV ČABR, které pověří řízením jednotlivých 
činností. 

 
5.7. Předsedou Disciplinární komise ČABR (dále je DK ČABR) je jeden z členů VV ČABR 

jmenovaný předsedou VV ČABR. DK ČABR je tříčlenná, její předseda je povinen do 
15 dnů od svého jmenování předložit jména svých spolupracovníků VV ČABR ke 
schválení.  

 
5.8. Rozhodnutí VV ČABR je přijato, pokud se pro něj vysloví nadpoloviční většina jeho 

členů. Rozhodnutí podepisuje předseda nebo místopředseda VV ČABR.  
 
 



Statut 

České asociace basketbalových rozhodčích 

 

 
Česká asociace basketbalových rozhodčích 
Zátopkova 100/2  
160 17 Praha 6  
cabr@cbf.cz  Strana 4 z 5 

Dozorčí a odvolací komise ČABR 
 

6.1. DOK ČABR je kontrolní a revizní orgán ČABR. Dále rozhoduje o odvolání člena ČABR 
proti rozhodnutí DK ČABR.  

 
6.2. Předseda DOK ČABR je volen valnou hromadou ČABR tajnou volbou, jeho funkční 

období je pětileté. Ze své funkce může být odvolán před uplynutím volebního 
období rozhodnutím valné hromady, pokud se pro jeho odvolání vysloví nejméně 
3/5 všech členů ČABR s hlasem rozhodujícím.  

 
6.3. Předseda DOK ČABR je povinen nejpozději do 30 dnů od svého zvolení jmenovat 

další 2 členy DOK ČABR. 
  
6.4. Předsedou DOK ČABR nemůže být člen ČABR zařazený do sboru rozhodčích řídících 

soutěže, vyjmenované v bodu 4.3. a/, b/ tohoto statutu. 
 
6.5. O odvolání je DOK ČABR povinna rozhodnout nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy jí 

bylo napadené rozhodnutí doručeno. Rozhodnutí je přijato, pokud pro něj hlasuje 
nadpoloviční většina všech členů DOK. 

 
6.6 Člen DOK ČABR nemůže být členem VV ČABR. Předseda DOK ČABR je oprávněn se 

zúčastnit jednání VV ČABR s hlasem poradním.  
  

Práva a povinnosti členů ČABR 
 

7.1.  Členem ČABR jsou fyzické osoby – basketbaloví rozhodčí s platnou licencí ČBF. 
 
7.2.  Dokladem prokazujícím členství v ČABR je licence rozhodčího.   
 
7.3.  Členství v ČABR zaniká z následujících důvodů:  
7.3.1. Zánikem platnosti licence. 
7.3.2. Na žádost člena. 
7.3.3. Neuhrazením licenčního poplatku ve stanovené lhůtě nebo výši  
7.3.4. Vyloučením člena. 
7.3.5. Úmrtím člena. 
 
7.4.  Práva člena ČABR:  
7.4.1. Volit, být volen nebo jmenován do VV ČABR a DOK ČABR. 
7.4.2. Účastnit se Valné hromady ČABR jako delegát s hlasem rozhodujícím. 
7.4.3. Zvyšování kvalifikace. 
7.4.4. Vyjadřovat se k otázkám souvisejících s činností ČABR. 
7.4.5. Požadovat na orgánech ČABR podporu svých práv a zájmů, v případě jejich 

porušení ze strany druhých osob. 
7.4.6. Podat odvolání k valné hromadě proti rozhodnutí VV ČABR o vyloučení. 
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7.5.  Povinnosti člena ČABR: 
7.5.1. Dodržovat statut ČABR. 
7.5.2. Řídit se rozhodnutím valné hromady a VV ČABR. 
7.5.3. Dodržovat pravidla basketbalu a ostatní technické předpisy. 
7.5.4. Podílet se na činnosti ČABR. 
7.5.5. Platit členské příspěvky ve stanovené výši a lhůtě. 
  

Hospodaření ČABR 
 

8.1.  ČABR ekonomicky zabezpečuje svoji činnost dle rozpočtu schváleného ČBF. 
Hospodaření ČABR se provádí prostřednictvím sekretariátu ČBF po dohodě 
s Generálním sekretářem ČBF. 

 
8.2.  Příjmy ČABR tvoří:  
8.2.1. Dotace z rozpočtu ČBF. 
8.2.2. Licenční poplatky. 
8.2.3 Dary a sponzorské příspěvky. 
8.2.4. Jiné příjmy. 
   

Regionální struktura ČABR 
 

9.1. Součástí každého pobočného spolku ČBF je Oblastní ČABR, který rozhoduje o všech 
otázkách činnosti ČABR v daném regionu  

 
9.2. Jeho činnost se řídí statutem ČABR příslušné oblasti, jehož obsah nesmí být v 

rozporu s jednotlivými ustanoveními tohoto statutu. 
  

Přechodná a závěrečná ustanovení 
 

10.1.  Závazný výklad tohoto statutu náleží V ČBF. 
 
10.2.  Tento statut byl schválen Valnou hromadou ČABR dne 10. 9. 2017. 
 
10.3.  Tento statut nabyl účinnosti jeho schválením V ČBF dne 18. 9. 2017. 


