STATUT
České asociace basketbalových rozhodčích – Praha
Hlava I
Základní ustanovení
Čl. 1
Česká asociace basketbalových rozhodčích Praha (dále jen ČABR-P) je vnitřní organizační složka,
zájmová skupina České basketbalové federace – Pražský basketbalový svaz p.s., se sídlem v Praze,
IČ: 22709053 (dále jen ČBF-PBS). ČABR-P je metodicky a organizačně propojená s ČABR, která je
součástí České basketbalové federace z.s. (dále jen ČBF). Sídlo ČABR-P je shodné se sídlem ČBF-PBS.
Čl. 2
Činnost ČABR-P se řídí tímto statutem, statutem pobočného spolku ČBF-PBS, stanovami ČBF, řády a
směrnicemi ČBF- PBS a platnými obecně závaznými právními předpisy.
Čl. 3
ČABR-P zajišťuje a garantuje ČBF-PBS odbornou úroveň a fyzickou přípravu, školení a další vzdělávání
basketbalových rozhodčích, růst jejich kvalifikace a odpovídá za vytváření podmínek pro řízení utkání
podle platných pravidel basketbalu a sportovně technických předpisů.
Čl. 4
ČABR-P zabezpečuje delegaci rozhodčích na basketbalová utkání, v součinnosti s příslušnými řídícími
orgány, hájí práva svých členů a prosazuje jejich ekonomické, sociální a profesní požadavky.
Čl. 5
ČABR-P řeší všechny otázky související, s činností basketbalových rozhodčích včetně projednávání
disciplinárních přestupků a rozhodnutí v disciplinárních opatřeních.
Čl. 6
ČABR-P se v rámci své činnosti podílí na rozvoji basketbalového hnutí a spolupracuje při tom
s ostatními subjekty tohoto hnutí, především se Sportovně technickou komisí ČBF-PBS a ČABT-P.

Čl. 7
ČABR-P vykonává prostřednictvím ČABR metodickou a koordinační funkci, zejména při překladu a
výkladu pravidel, překladu a výkladu mechaniky rozhodování a při výkladu a aplikaci ostatních
sportovně technických předpisů.

Hlava II
Práva a povinnosti členů ČABR-P
Čl. 8
Členem ČABR-P jsou fyzické osoby – basketbaloví rozhodčí s platnou licencí ČBF.
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Čl. 9
Členství v ČABR-P zaniká na žádost člena, zánikem platnosti licence, neuhrazením licenčního poplatku
ve stanovené lhůtě nebo výši, vyloučením člena, úmrtím člena, neuhrazením členského příspěvku
ČBF ve stanovené lhůtě nebo výši.
Čl. 10
Člen ČABR-P má právo:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

volit, být volen nebo jmenován do výkonného výboru ČABR-P, dozorčí a odvolací komise ČABR-P,
vyjadřovat se k otázkám souvisejících s činností ČABR-P
předkládat návrhy, připomínky, stížnosti a být vyrozuměn o jejich využití a vyřízení,
zvyšování kvalifikace,
odvolat se k valné hromadě proti rozhodnutí výkonného výboru ČABR-P o vyloučení,
požadovat na orgánech ČABR-P podporu svých zájmů a práv v případech, kdy došlo k porušení
platných směrnic ČBF-PBS nebo platných zákonů a předpisů ze strany druhých osob v souvislosti
se členstvím a činností člena ČABR-P.
g) účastnit se Valné hromady ČABR-P jako delegát s hlasem rozhodujícím

Čl. 11
Člen ČABR-P má povinnost:
a)
b)
c)
d)
e)

dodržovat statut ČABR-P,
řídit se rozhodnutím valné hromady a výkonného výboru ČABR-P,
dodržovat pravidla basketbalu a ostatními sportovně technické předpisy
podílet se na činnosti ČABR-P,
platit licenční poplatky ve stanovené výši a lhůtě.

Hlava III
Orgány ČABR-P
Čl. 12
Orgány ČABR-P jsou:
a) valná hromada ČABR-P – nejvyšší orgán ČABR-P
b) výkonný výbor ČABR-P – statutární orgán ČABR-P (dále jen VV ČABR-P)
c) dozorčí a odvolací komise ČABR-P (dále jen DOK ČABR-P).

Čl. 13
Valná hromada
Valná hromada ČABR-P je shromážděním členů ČABR-P s hlasem rozhodujícím a pozvaných hostů.
Členy s hlasem rozhodujícím jsou rozhodčí dle hlavy II, čl.8 a 9 a členové VV ČABR-P. Každý člen
s hlasem rozhodujícím má na Valné hromadě ČABR-P k dispozici pouze jeden hlas. Valná hromada
rozhoduje o zásadních otázkách činnosti ČABR-P a to zejména:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

volí a odvolává předsedu ČABR-P,
volí a odvolává předsedu DOK ČABR-P,
projednává a schvaluje zprávu VV ČABR-P
projednává a schvaluje zprávu DOK ČABR-P
schvaluje statut ČABR-P, jeho změny a doplňky,
rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí VV ČABR-P o vyloučení člena ČABR-P.
v případě, kdy po uplynutí funkčního období Valná hromada ČABR-P nezvolí nového předsedu
ČABR-P nebo DOK ČABR-P, jmenovaní plní dále své funkce až do zvolení nových předsedů

Čl. 14
Valná hromada jedná podle schváleného programu, při výkonu těchto funkcí postupuje podle
jednacího, event. volebního řádu, který na návrh VV ČABR-P schválí na počátku svého jednání. Pro
posouzení konkrétních otázek pořadu jednání může zvolit pracovní komise.
Čl. 15
Valnou hromadu svolává zpravidla jednou do roka (při semináři rozhodčích) VV ČABR-P. S výjimkou
volební valné hromady, která probíhá na společném zasedání členů ČABR-P, mohou ostatní valné
hromady probíhat i ve více sekcích stanovených VV ČABR-P. V případě platnosti mimořádných
vládních opatření nebo mimořádných opatření orgánů ochrany veřejného zdraví má VV ČABR-P právo
rozhodnout o svolání a organizaci valné hromady (i volební) s přihlédnutím a v rámci rozsahu
platných opatření.
Čl. 16
Mimořádné zasedání valné hromady svolává VV ČABR-P do 30-ti dnů od obdržení žádosti nejméně
1/3 řádných členů ČABR-P o jeho svolání, v případě podnětu DOK ČABR-P nebo v případě, považuje-li
to VV ČABR-P za nutné.
Čl. 17
Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech řádných členů ČABR-P.
Rozhodnutí je přijato vyslovila-li se pro něj nadpoloviční většina přítomných řádných členů ČABR-P.
V případě, že není přítomna nadpoloviční většina všech řádných členů ČABR-P, může se uskutečnit
náhradní valná hromada ČABR-P po uplynutí 30 minut, za účasti přítomných řádných členů ČABR-P.

Čl. 18
Výkonný výbor
VV ČABR je statutárním orgánem ČABR-P, za který jménem ČABR-P je oprávněn jednat předseda
ČABR-P nebo jiný pověřený člen VV ČABR-P.
Čl. 19
Předseda, který stojí v čele VV ČABR-P, je volen valnou hromadou tajnou nebo veřejnou a přímou
volbou.
Čl. 20
Volební období předsedy ČABR-P je pětileté, přičemž opakovaná volba je možná nejvýše pro dvě po
sobě jdoucí volební období.
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Čl. 21
Předseda může být ze své funkce odvolán před uplynutím volebního období na základě rozhodnutí
valné hromady, pokud se pro odvolání vysloví 3/5 přítomných řádných členů valné hromady, která je
usnášeníschopná.
Čl. 22
Předseda jmenuje místopředsedu a další členy VV ČABR-P nejpozději do jednoho měsíce po svém
zvolení a pověří je řízením jednotlivých úseků činnosti.
Čl. 23
Disciplinární komisi ČABR-P (dále jen DK ČABR-P), která je součástí VV ČABR-P, předsedá člen VV
ČABR-P jmenovaný předsedou ČABR-P.
Čl. 24
Předseda DK ČABR-P jmenuje další členy DK ČABR-P nejpozději do jednoho měsíce po svém
jmenování.
Čl. 25
Rozhodnutí DK ČABR-P je přijato, je-li přítomna nadpoloviční většina členů DK ČABR-P a vysloví-li se
pro něj nadpoloviční většina přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy DK
ČABR-P.
Čl. 26
Činnost DK ČABR-P se řídí disciplinárním řádem ČABR-P v návaznosti na disciplinární řád ČABR a ČBF.

Čl. 27
VV ČABR-P rozhoduje o všech otázkách, které nespadají do působnosti ostatních orgánů ČABR-P,
zejména:
a)
b)
c)
d)
e)

provádí delegaci rozhodčích prostřednictvím pověřených pracovníků
rozhoduje o výběru rozhodčích ČABR-P pro školení rozhodčích ČABR I. a II. třídy,
rozhoduje o vyloučení člena ČABR-P,
vydává prováděcí směrnice a pokyny ČABR-P,
předkládá valné hromadě návrhy na volební a jednací řád, členy pracovních komisí, návrhy na
funkci předsedy ČABR-P a předsedy DOK ČABR-P.
Čl. 28

VV ČABR-P zasedá zpravidla jednou měsíčně.
Čl. 29
Rozhodnutí VV ČABR-P podepisuje předseda nebo předsedou pověřený člen VV ČABR-P.
Čl. 30
Rozhodnutí VV ČABR-P je přijato, vysloví-li se pro něj nadpoloviční většina jeho členů. V případě
rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy ČABR-P. VV ČABR-P může přijímat usnesení i formou per
rollam. S návrhem musí souhlasit všichni členové VV ČABR-P a takové rozhodnutí musí být
zaznamenáno v zápisu z nejbližšího řádného jednání VV ČABR-P.
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Čl. 31
Dozorčí a odvolací komise
DOK ČABR-P je odvolací a revizní orgán. Dále rozhoduje o odvolání člena ČABR-P proti rozhodnutí DK
ČABR-P.
Čl. 32
DOK ČABR-P dále zejména:
a) řeší připomínky, podněty, stížnosti členů ČABR-P,
b) předkládá valné hromadě ke schválení revizní a kontrolní zprávu od posledního zasedání,
Čl. 33
V čele DOK ČABR-P stojí předseda, kterého volí valná hromada tajnou nebo veřejnou a přímou
volbou.
Čl. 34
Volební období předsedy DOK ČABR-P je pětileté.
Čl. 35
Předseda DOK ČABR-P může být ze své funkce odvolán před uplynutím volebního období na základě
rozhodnutí valné hromady, pokud se pro odvolání vysloví 3/5 přítomných řádných členů valné
hromady, která je usnášeníschopná.
Čl. 36
Předseda DOK ČABR-P jmenuje dva členy DOK ČABR-P nejpozději do jednoho měsíce po svém zvolení
do funkce.
Čl. 37
Rozhodnutí DOK ČABR-P je přijato, vysloví-li se pro něj nadpoloviční většina jeho členů. V případě
rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
Čl. 38
Člen DOK ČABR-P nemůže být členem VV ČABR-P a naopak. Předseda DOK ČABR-P má právo účastnit
se jednání VV ČABR-P s hlasem poradním.
Hlava IV
Sbor rozhodčích ČABR-P
Čl. 39
Členem sboru rozhodčích může být pouze člen ČABR-P, který má platnou licenci ČBF, zaplacený
licenční poplatek ve stanovené lhůtě a výši, zaplacený členský příspěvek ČBF ve stanovené lhůtě a
výši.
Čl. 40
Členové sboru rozhodčích, kteří řídí republikové soutěže ČBF, jsou povinni, pokud jsou delegováni,
řídit i utkání v příslušném regionu.

ČABR-P, Hanusova 347/16, 140 00 Praha 4

STATUT
České asociace basketbalových rozhodčích – Praha
Čl. 41
Člen sboru rozhodčích je povinen dostavit se k utkání, ke kterému byl delegován, včas,
v předepsaném úboru a řídit utkání podle platných pravidel basketbalu a ostatních sportovně
technických předpisů.
Čl. 42
Člen sboru rozhodčích má právo na odměnu za řízení utkání a náhradu nákladů vzniklých mu
v souvislosti s delegací na toto utkání podle platného sazebníku odměn a náhrad ČABR-P.

Hlava V
Hospodaření ČABR-P
Čl. 43
ČABR-P ekonomicky zabezpečuje svoji činnost podle rozpočtu schváleného ČBF-PBS. Hospodaření
ČABR-P se provádí prostřednictvím sekretariátu ČBF-PBS po dohodě se sekretářem ČBF-PBS.

Čl. 44
Základními zdroji příjmů ČABR jsou:
a)
b)
c)
d)

dotace z rozpočtu ČBF-PBS
licenční poplatky,
dary a sponzorské příspěvky
jiné příjmy.
Hlava VI
Přechodná a závěrečná ustanovení

Čl. 45
Změny a doplňky tohoto statutu schvaluje na návrh VV ČABR-P valná hromada ČABR-P.
Čl. 46
Závazný výklad statutu ČABR-P náleží výboru ČBF-PBS.
Čl. 47
Tento statut nabývá účinnosti po jeho schválení valnou hromadou ČABR-P dnem jeho schválení
výborem ČBF-PBS.
Schváleno Valnou hromadou ČABR-P dne 17. 9. 2020.
Schváleno Výborem ČBF-PBS dne 17. 9. 2020.
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