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Jednací  řád 
 

Valné hromady České asociace basketbalových rozhodčích 
konané dne 29. srpna 2015 v Nymburku 

 
 

Čl. I. 
1) Jednání valné hromady jsou oprávněni se zúčastnit všichni rozhodčí, kteří jsou 

oprávněnými držiteli licence rozhodčího I. třídy, případně II. třídy s udělenou 
výjimkou pro řízení celorepublikových soutěží řízených ČBF, řádně vyplní přihlášku k 
řízení utkání pro sezónu 2015/2016 na webových stránkách ČABR, zúčastní se 
předsezónního semináře, uhradili stanovený licenční poplatek za sezónu 2015/2016, 
mají uhrazeny veškeré splatné závazky vůči ČABR, případně ČBF a jsou členy 
regionální organizace ČABR. Jednání valné hromady jsou oprávněni se zúčastnit dále 
také členové celorepublikového VV ČABR, předseda a členové DOK, řádně navržení 
kandidáti na funkci předsedy ČABR a předsedy DOK. 

2) Dále se mohou jednání valné hromady zúčastnit pozvaní hosté a event. zástupci 
sdělovacích prostředků. 

 
Čl. II. 

 
1) Do doby zvolení předsedy valné hromady řídí její jednání řídící valné hromady, 

kterého určí VV ČABR. Řídící valné hromady předloží ke schválení jednací a volební 
řád, dále seznámí delegáty s navrhovaným programem VH, a nechá o navrhovaném 
znění a jeho případných změnách hlasovat. Dále představí navrhované členy 
pracovního předsednictva, o jejichž schválení do funkce bude rovněž hlasováno 
valnou hromadou. 

2) Jednání valné hromady řídí tříčlenné pracovní předsednictvo složené z 2 členů VV 
ČABR a jednoho člena z řad přítomných rozhodčích.  

3) Pracovní předsednictvo volí ze svého středu předsedu, který v souladu se schváleným 
programem řídí jednání valné hromady.  

 
Čl. III. 

 
1) Valná hromada volí z přítomných delegátů tříčlennou mandátovou a návrhovou 

komisi. Ke zvolení za člena mandátové a návrhové komise je třeba nadpoloviční 
většiny hlasů přítomných delegátů. 

2) Mandátová a návrhová komise předkládá zprávu o počtu přítomných delegátů a 
zjišťuje, zda je valná hromada usnášeníschopná, provádí sčítání hlasů (vyjma voleb 
organizovaných volební komisí), dále předkládá valné hromadě návrhy usnesení. Tyto 
návrhy je oprávněno rovněž předkládat pracovní předsednictvo. 

3) Valná hromada volí z přítomných delegátů pětičlennou volební komisi, která 
organizuje průběh voleb dle schváleného volebního řádu. Ke zvolení za člena volební 
komise je třeba získat nadpoloviční většinu hlasů přítomných delegátů. 

 
 



Čl. IV. 
 

1) Každý z přítomných delegátů je oprávněn vystoupit v diskusi k jednotlivým bodům 
programu, přičemž jeho vystoupení k jednotlivému bodu nesmí přesáhnout 4 minuty, 
pokud mu nebude předsedou valné hromady udělena výjimka. Dále je oprávněn 
předkládat pracovnímu předsednictvu písemné návrhy, podněty či připomínky. 

2) Diskusi řídí předseda valné hromady, který rozhoduje o udělení slova jednotlivým 
diskutujícím. 

3) Každý delegát má právo zúčastnit se celého jednání valné hromady, přičemž je 
povinen dbát pokynů předsedy valné hromady nebo pracovního předsednictva. 
V případě trvalého opuštění jednání valné hromady je povinen tuto skutečnost oznámit 
některému z členů mandátové komise, která následně upraví počet přítomných. 

4) Valná hromada projednává záležitosti, které jsou součástí schváleného programu. Jiné 
záležitosti lze projednat pouze v případě, že nadpoloviční většina přítomných delegátů 
vysloví souhlas s jejich dodatečným zařazením do programu valné hromady. 

5) K platnosti usnesení valné hromady o předkládaných návrzích je třeba hlasů 
nadpoloviční většiny přítomných delegátů, pokud platný statut ČABR nestanoví něco 
jiného. 

6) Hlasování na valné hromadě o všech návrzích a usneseních probíhá veřejně, pokud 
valná hromada nerozhodne o jiné formě.    

 
 
 
V Praze, dne 6. srpna 2015 
 
 
 

Petr Vrážel 
                                                                                  předseda ČABR 

 


