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Česká basketbalová federace, z.s. 

Zátopkova 100/2, 
169 00 Praha 6 - Břevnov 

Sekretariát ČBF 

IČ: 457 70 788 
DS: u24imsh 

 
do rukou: Ing. Michal Konečný 

 

Vážený pane Konečný, 

Dovoluji si Vám zaslat návrh novelizace Stanov ČBF v souladu s Článkem 19.1 Stanov ČBF. 

Stanovy, které přijala VH ČBF dne 12. května 2014 umožňují členům podat návrhy a změny 
Stanov, sportovně-technických řádů a směrnic ČBF. Tyto návrhy a změny je nutné předkládat 
Sekretariátu ČBF před konáním Valné hromady ČBF, a to nejpozději do konce měsíce ledna 
příslušného roku. Podávám tedy z pozice člena ČBF s hlasem poradním (jsem fyzická osoba), 
členem ČABR návrh na změnu Stanov viz příloha. 

V Praze 6 dne 30. ledna 2022 

Jan Lejčko, v.r. 
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KOMISE ROZHODČÍCH ČBF 

PREAMBULE 

Účelem vytvoření a začlenění Komise rozhodčích do Stanov České basketbalové federace z.s., 
IČ: 457 70 778 je aktuální situace v basketbalové obci a snaha zvýšit etickou a morální úroveň soutěží 
ČBF. Komise rozhodčích by měla jako nezávislý orgán zaujímat stanoviska, doporučení a rozhodnutí ve 
věcech týkajících se rozhodčích a komisařů všude tam, kde jsou řízeny soutěže orgány ČBF. 

Článek I. 
Předmět orgánu a působnost 

1.1. Komise rozhodčích pro Celostátní ligové soutěže ČBF je nezávislý orgán ČBF (dále „KR ČBF“) 
oprávněný rozhodovat na základě stížnosti ve vztahu k rozhodčím a komisařům. 

1.2. KR ČBF slouží nezávislý dovolací orgán proti rozhodnutí dozorčí a odvolací komise ČABR. 

1.3. Má působnost tam, kde jsou řízeny soutěže organizovaně orgány ČBF. 

Článek II. 
Struktura orgánu 

2.1. Orgán KR ČBF je tvořen předsedou a sborem poradců. Počet členů je pro svoji formu omezen, 
a to následovně. Nejnižší počet členů KR je tři, nejvyšší počet je pět členů, 
a to včetně předsedy. Orgán je tvořen vždy tak, aby jeho celkový počet byl lichý. 

2.2. Předsedou KR ČBF nemůže být člen ČABR zařazený do sboru rozhodčích řídící soutěže v roli 
rozhodčích nebo komisařů na celostátní úrovni. Na členy poradního sboru se uplatní stejná 
kritéria. 

Článek III. 
Způsob volby a funkční období 

3.1. Předseda KR ČBF je volen Valnou hromadou ČBF a jeho funkční období je šestileté. 
Předseda KR ČBF je povinen do 10 dnů od zvolení VH ČBF doručit návrhy členů poradců KR 
ČBF Výkonnému výboru ČBR. Výkonný výbor ČBF je povinen jmenovat členy sboru poradců 
do 30 dní od obdržení návrhu předsedy KR ČBF. Právo veta ze strany VV ČBF není přípustné, 
aby byla zaručena nestrannost orgánu. 

3.2. Předseda Komise rozhodčích ČBF je oprávněn se zúčastnit jednání Výkonného výboru ČABR 
a jednání Výkonného výboru ČBF. Jeho účast na jednání VV ČBF a VV ČABR není povinná. 

Článek IV. 
Příslušnost 

4.1. Na základě stížností přezkoumává rozhodnutí členů ČABR v soutěžích ČBF. 

4.2. O stížnostech je KR ČBF povinna rozhodnout nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy jí byla stížnost 
doručena. Rozhodnutí o stížnosti je přijato, pokud pro něj hlasuje nadpoloviční většina všech 
členů KR ČBF. Rozhodnutí Komise rozhodčích ČBF je konečné. 
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Článek V. 
Odměna 

5.1. Všem členům Komise rozhodčích ČBF za výkon jejich funkce náleží přiměřená odměna. 

Článek VI. 
Kancelář KR 

6.1. Předseda a členové poradního sboru Komise rozhodčích ČBF mají právo požadovat od ČBF 
prostory na zasedání projednávaných stížností ve společných prostorách ČBF. 

Článek VII. 
Závěrečná a přechodná ustanovení 

7.1. Podle rozhodnutí VH ČBF 2022 konané dne 2. května 2022 bude institut Komise rozhodčích 
začleněn do novelizovaných Stanov ČBF a kandidát na předsedu bude zvolen na VH ČBF konané 
v roce 2023. 

Článek VIII. 
Účinnost 

8.1. S účinností od 16. května 2022 se pro sezónu 2023/2024 zavádí institut Komise rozhodčích do 
organizačního uspořádání ČBF. 

Pro koncepční začlenění tohoto institutu do struktur ČBF je třeba přijmou následující: 

• Statut Komise rozhodčích ČBF 

• Jednací řád Komise rozhodčích ČBF 

• Finanční směrnici určující odměnu za výkon členů KR ČBF 

• Sankční řád Komise rozhodčích ČBF, který stanoví výše peněžitých trestů, nápravná opatření, 
zákaz výkonu funkce a případný návrhový formulář na vyloučení člena. 


