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S T A T U T  

České asociace basketbalových rozhodčích 

ČBF – Oblast Střední Morava 
 

 

A. Základní ustanovení. 

 

Článek I. 

Postavení, název a sídlo. 

1. Česká asociace basketbalových rozhodčích ČBF – Oblast Střední Morava (dále jen ČABR–StM) je 

zájmovou skupinou, které sdružuje basketbalové rozhodčí působící v soutěžích ČBF – Oblast Střední 

Morava. Je metodicky a organizačně propojená s Českou asociací basketbalových rozhodčích (dále jen 

ČABR), která je jako zájmová skupina součástí České basketbalové federace o.s. (dále jen ČBF). 

2. Je nástupnickou organizací za ČABR Střední Morava, která působila jako zájmová skupina 

basketbalových rozhodčích v této oblasti před organizační změnou České basketbalové federace o.s., 

tj. vznikem Oblastních organizačních jednotek.Sídlo ČABR-StM je shodné s ČBF - Oblast Střední 

Morava Sídlem ČABR-StM je Bořivojova 1, Olomouc, 779 00. 
 

Článek II. 

Poslání a činnost ČABR-StM. 

1. Posláním ČABR-StM je organizovat činnost basketbalových rozhodčích uvnitř asociace, odborně 

působit v regionu Střední Morava a spolupůsobit při rozvoji basketbalu. 

2. Zajišťovat a organizovat odbornou úroveň basketbalových rozhodčích, včetně jejich školení a dalšího 

vzdělávání, růst jejich kvalifikace.  

3. Vykonávat metodickou funkci při výkladu pravidel basketbalu a mechaniky rozhodčích, při výkladu a 

aplikaci ostatních sportovně-technických předpisů. 

4. Vytvářet podmínek pro řízení soutěžních a přátelských utkání podle platných basketbalových pravidel 

a mechaniky rozhodčích, sportovně technických basketbalových předpisů. 

5. Činnost ČABR-StM se řídí tímto statutem, Statutem zájmové skupiny ČBF ČABR, Statutem ČBF 

Oblast Střední Morava, sportovně technickými řády a směrnicemi ČBF a ČBF - Oblast Stření Morava, 

dále platnými obecně závaznými právními předpisy. 

6. ČABR-StM jako jediná zabezpečuje z pověření Výboru ČBF - Oblast Střední Morava delegaci 

rozhodčích na basketbalová utkání ČBF - Oblast střední Morava. 

7. V součinnosti s dalšími řídícími orgány hájí práva svých členů a prosazuje jejich požadavky. 

8. ČABR-StM řeší všechny otázky související s činností basketbalových rozhodčích v regionu, včetně 

projednávání disciplinárních přestupků a rozhodnutí v disciplinárních opatřeních. 

 

 

B. Členství. 

 

Článek I. 

Vznik členství.. 

1. Členem ČABR-StM může stát každý občan Evropské unie, o jehož přijetí rozhodne Výbor ČABR-

StM. 

 

Článek II. 

Ukončení členství. 

1. Členství v ČABR-StM je ukončeno vystoupením člena na vlastní žádost, nezaplacením ročního 

poplatku ve stanovené výši a v určeném termínu, případně vyloučením pro porušení statutu ČABR-

StM, nebo jiné provinění stanovené disciplinárním řádem ČABR. 

2. O vyloučení rozhoduje Výbor ČABR-StM. 

 

Článek III. 

Práva členů. 
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1. Volit, být volen, být jmenován do Výboru ČABR-StM, Dozorčí a odvolací komise ČABR-StM. 

2. Vyjadřovat se ke všemu, souvisejícímu s činností ČABR-StM. 

3. Předkládat návrhy, připomínky, stížnosti a být vyrozuměn o jejich řešení. 

4. Zvyšovat si kvalifikaci při splnění stanovených podmínek. 

5. Odvolat se k Valné hromadě ČABR-StM proti rozhodnutí o svém vyloučení. 

 

 

 

 

6. Požadovat na orgánech ČABR-StM podporu svých zájmů a práv v případech,kdy došlo k porušení 

platných směrnic ČABR-StM nebo platných předpisů, směrnic a zákonů ze strany druhých osob 

v souvislosti se členstvím a činností člena ČABR-StM. 

7. Být členem Sboru rozhodčích v jiném regionu nebo ČABR. 

8. Být členem Sboru rozhodčích ČBF 3x3. 

 

Článek IV. 

Povinnosti členů ČABR-StM. 

1. Dodržovat Statut ČABR-StM. 

2. Řídit se rozhodnutími Valné hromady ČABR-StM a Výkonného výboru ČABR-StM. 

3. Řídit se platnými pravidly basketbalu a mechanikou rozhodčích, a dále ostatními sportovně –

technickými předpisy ČBF. 

4. Podílet se na činnosti ČABR-StM. 

5. Zaplatit členský poplatek při vstupu do ČABR-StM. 

6. Každý rok zaplatit roční poplatky ve stanovené výši a ve stanoveném termínu.  

 

 

 

C. Organizační výstavba ČABR-StM. 

 

Článek I. 

Orgány ČABR-StM, Disciplinární komise a Sbor rozhodčích. 

1. Orgány ČABR-StM jsou: 

a) Valná hromada ČABR-StM 

b) Dozorčí a odvolací komise ČABR-StM (DOK ČABR-StM) 

c) Výbor ČABR-StM. 

2. Sbor rozhodčích je skupina členů ČABR-StM, která se skládá z aktivních rozhodčích, splňujících 

podmínky pro rozhodování utkání v basketbalových soutěžích ČBF – Oblast Střední Morava. 

 

Článek II. 

Valná hromada. 

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem ČABR-StM. Skládá se z členů ČABR-StM. Rozhoduje o 

zásadních otázkách činnosti ČABR-StM, zejména: 

a) Volí a odvolává Předsedu DOK ČABR-StM. 

b) Volí a odvolává Předsedu ČABR-StM. 

c) Projednává a schvaluje zprávu ČABR-StM, která obsahuje i zprávu o hospodaření ČABR-StM 

za uplynulé období. 

d) Projednává a schvaluje kontrolní zprávu DOK ČABR-StM. 

e) Schvaluje statut ČABR-StM, jakož i jeho změny a doplňky. 

f) Rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí o vyloučení člena ČABR-StM. 

2. Valná hromada schvaluje program jednání, postupuje podle Jednacího a volebního řádu, které na návrh 

Výboru ČABR-StM schválí na počátku svého jednání. Dále může zvolit pracovní komise. 

3. Valná hromada se schází na jednání jednou za rok, zpravidla před začátkem nového soutěžního 

ročníku. Valnou hromadu svolává VV ČABR-StM. 

4. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nejméně jedna třetina všech členů ČABR-StM. 

V případě, že 15 minut po oficiálním termínu zahájení Valné hromady není přítomen dostatečný počet 
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členů, je valná hromada znovu zahájena za účasti přítomných členů ČABR-StM a veškerá její 

rozhodnutí jsou platná v celém rozsahu jednání Valné hromady ČABR-StM. 

5. Rozhodnutí Valné hromady ČABR-StM je přijato, vyslovila-li se pro něho nadpoloviční většina 

přítomných členů. 

6. Mimořádné jednání valné hromady svolává Výbor ČABR-StM do 30 dnů od obdržení žádosti nejméně 

jedné čtvrtiny členů ČABR-StM o její svolání nebo v případě, považuje–li to Výbor ČABR-StM za 

nutné. 

 

 

 

 

 

Článek III. 

Dozorčí a odvolací komise ČABR-StM. 

1. DOK ČABR-StM je kontrolním orgánem. Vykonává i odvolací činnost pro členy ČABR-StM proti 

rozhodnutím Výboru ČABR a disciplinárním rozhodnutím DK ČABR-StM. 

2. DOK ČABR-StM je tříčlenná. V čele DOK ČABR-StM je Předseda, kterého volí valná hromada 

ČABR-StM na čtyřleté funkční období. Předseda do 30 dnů od svého zvolení jmenuje místopředsedu a 

člena DOK ČABR-StM. 

3. DOK ČABR-StM se ve své činnosti řídí Statutem ČABR-StM a je oprávněna především: 

a) Sledovat plnění usnesení Valné hromady. 

b) Sledovat dodržování statutu ČABR-StM.  

c) Provádět kontrolu hospodaření ČABR-StM. 

d) Zúčastnit jednání (předseda nebo místopředseda) Výboru ČABR-StM s hlasem poradním. 

e) Má právo pozastavit výkon rozhodnutí DK ČABR-StM, pokud odporuje řádům a směrnicím 

ČBF a obecně závazným předpisům. 

4. DOK ČABR-StM je nezávislá a za svou činnost odpovídá Valné hromadě. 

5. Rozhodnutí DOK ČABR-StM je přijato, je-li na jednání nadpoloviční většina DOK ČABR-StM, a 

pokud se pro rozhodnutí vyslovila nadpoloviční většina zúčastněných. Při rovnosti hlasů rozhoduje 

hlas předsedy. 

6. Členem DOK ČABR-StM nemůže být člen Výboru ČABR-StM a naopak. 

 

Článek IV. 

Výbor ČABR-StM. 

1. Výbor ČABR-StM je tříčlenný orgán, řídící veškerou činnost asociace ve svém funkčním období. 

Členem výboru je Předseda ČABR-StM, který jmenuje a odvolává členy Výboru ČABR-StM. 

2. Předsedu ČABR-StM, volí Valná hromada ČABR-StM na čtyřleté funkční období.Předseda do 30 dnů 

od svého zvolení jmenuje členy Výboru ČABR-StM: 

a) Místopředsedu ČABR-StM, vykonávajícího současně funkci Předsedy Disciplinární komise 

ČABR-StM (DK ČABR-StM). 

b) Sekretáře, odpovědného za delegace rozhodčích a komisařů ČABR-StM pro soutěže ČBF-Oblast 

Střední Morava. 

3. Za ČABR-StM jedná a podepisuje Předseda ČABR-StM, nebo jím pověřený člen Výboru ČABR-StM. 

4. Výbor ČABR-StM zejména: 

a) Zajišťuje delegace rozhodčích na utkání ČBF – Oblast Střední Morava. 

b) Řídí činnost ČABR-StM v průběhu období mezi valnými hromadami ČABR-StM. 

c) Jedná zpravidla jednou za šest týdnů. 

d) Navrhuje kandidáty ČABR-StM pro školení rozhodčích basketbalu 1. a 2. třídy. 

e) Vydává směrnice ČABR-StM. 

f) Spolupracuje s ostatními Zájmovými skupinami ČBF a Výborem ČBF – Oblast Střední Morava. 

g) Předkládá valné hromadě ČABR-StM návrhy na volební a jednací řád, členy pracovních komisí 

VH, návrhy na funkci předsedy ČABR-StM a předsedy DOK ČABR-StM. 

5. Rozhodnutí Výboru ČABR-StM je přijato, vysloví-li se pro něj při jednání nadpoloviční většina jeho 

členů, kteří jsou přítomni. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas Předsedy ČABR-StM. 

 

Článek V. 
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Disciplinární komise ČABR-StM. 

1. DK ČABR-StM je tříčlenná, složená z Předsedy DK ČABR-StM a dalších dvou členů, které jmenuje a 

odvolává předseda DK ČABR-StM nejpozději do 30 dnů po svém jmenování. 

2. Rozhodnutí DK ČABR-StM je přijato, je-li na jednání přítomna nadpoloviční většina členů DK 

ČABR-StM a vysloví-li se pro něj nadpoloviční většina přítomných členů. V případě rovnosti hlasů 

rozhoduje hlas předsedy DK ČABR-StM. 

3. Činnost DK ČABR-StM se řídí disciplinárním řádem ČABR. 

 

Článek VI. 

Sbor rozhodčích ČABR-StM. 

1. Sbor rozhodčích jsou aktivní rozhodčí, kteří řídí soutěže v regionu ČBF-StM. 

2. Členem sboru rozhodčích je pouze člen ČABR-StM, který má platnou licenci ČABR a zaplacený 

vstupní, licenční a roční poplatek ve stanovené výši a stanovené lhůtě. 

3. Členové Sboru rozhodčích ČABR-StM mají tyto povinnosti: 

a) Rozhodčí, kteří jsou zařazeni do sboru rozhodčích ČABR pro řízení soutěží ČBF, NBL, ŽBL, 

ČBF3x3 a kteří regionálně spadají do ČABR-StM, musí také splnit stanovené podmínky ČABR-

StM. Pokud takto neučiní, nebudou, na základě oznámení předsedy ČABR-StM předsedovi 

ČABR a Předsedovi Exekutivy ČBF 3x3 o nesplnění povinností, rozhodovat již zmíněné 

nadregionální soutěže. 

b) Členové sboru rozhodčích ČABR-StM, kteří rozhodují soutěže řízené ČBF, NBL, ŽBL, ČBF3x3 

jsou povinni řídit utkání v regionu ČBF-StM, pokud mají volný termín a pokud jsou delegováni 

na soutěže ČABR-StM. 

c) Splnit další podmínky určené VV ČABR-StM pro řízení soutěží basketbalu (teoretické testy, 

fyzické testy). 

d) Člen sboru rozhodčích je povinen dostavit se k utkání, na které je delegován, včas, 

v předepsaném úboru a rozhodovat utkání podle platných basketbalových pravidel, mechaniky 

rozhodčích a ostatních sportovně technických předpisů ČBF. 

4. Členové Sboru rozhodčích mají tato práva: 

a) Obdržet odměnu za řízení utkání a náhradu nákladů vzniklých v souvislosti s jeho delegací na 

toto utkání podle platného sazebníku odměn a náhrad v Rozpisu soutěží Oblast Střední Morava. 

b) Vznášet dotazy a předkládat návrhy k delegaci na utkání, Výboru ČABR-StM. 

 

 

 

D. Zásady hospodaření. 

 

Článek I. 

Hospodaření a majetek. 

1. ČABR-StM ekonomicky zajišťuje svou činnost podle rozpočtu schváleného ČBF – Oblast Stření 

Morava. Hospodaření ČABR-StM se provádí prostřednictvím sekretariátu ČBF – Oblast Střední 

Morava. 

2. Základními zdroji finančních příjmů jsou: 

a) Vstupní poplatky. 

b) Licenční poplatky. 

c) Roční poplatky. 

d) Finanční pokuty rozhodčích stanovené DK ČABR-StM. 

e) Dary a sponzorství. 

f) Dotace. 

g) Jiné příjmy. 

Finanční prostředky ČABR-StM jsou vedeny na bankovním ČBF – Oblast Střední Morava.  
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E. Závěrečná ustanovení. 

 

Článek I. 

Změny, doplňky, výklad. 

1. Změny a doplňky tohoto statutu schvaluje na návrh Výboru ČABR-StM Valná hromada ČABR-StM. 

2. Závazný výklad statutu ČABR-StM náleží Výboru ČABR-StM. 

 

Článek II. 

Účinnost a schvalování. 

1. Tento statut nabývá platnosti schválením Valnou hromadou ČABR-StM. 

2. Schváleno Valnou hromadou ČABR-StM dne 14. února 2013 

3. Nabývá účinnosti schválením výborem ČABR-StM. 
 


