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SMĚRNICE ČACH1 
č. 1/2014 

 
Směrnice udává podmínky registrace členů ČACH, o členských příspěvcích, které jsou povinni platit 
členové ČACH a upravuje ukončení členství u ČACH a přestup jednotlivých členů ČACH mezi 
týmy/subjekty (dále jen „Týmy“) registrovanými u ČACH. 

 
 

I. Členství v ČACH - registrace členů ČACH 
 

ČACH rozlišuje členství:  
A) Týmů/subjektů - rozuměno registrovaný subjekt s IČ s minimálním počtem  

5 členů, které tým u ČACH za daný tým zaregistruje.  

B) Jednotlivých členů (sportovců, trenérů, funkcionářů) týmu registrovaného  

u ČACH pod IČ organizace. 

C) Individuální členství – má člen ČACH neregistrovaný pod žádným členským týmem 

ČACH. 

D) Čestného člena – čestný člen ČACH nemá hlasovací právo na zasedání valné 

hromady. Čestným členem ČACH se může stát občan, bez ohledu na státní 

příslušnost, který má mimořádné zásluhy na rozvoji ČACH a její společenské 

vážnosti. Čestné členství vzniká na základě návrhu výkonného výboru ČACH nebo 

valné hromady ČACH. 

1) Registrace týmů a jednotlivých členů 
 

Týmy, které se chtějí stát členy ČACH, musí zaslat ČACH (elektronicky scan na 
adresu registrace@cach.cz nebo poštou na adresu sídla organizace) řádně 
vyplněnou „Žádost o týmové členství“ (formulář obsahující základní údaje o týmu).  
 
Následně ČACH na základě obdržené žádosti zadá vybrané údaje týkající se týmu do 
elektronického registračního systému členů ČACH (dále také „ERS ČACH“), jehož 
prostřednictvím bude oprávněnému zástupci týmu zasláno přístupové jméno a heslo 
do registračního systému členů ČACH a bude moci zaregistrovat u ČACH jednotlivé 
členy svého týmu. 
 
Poté bude vystavena faktura pro úhradu členských příspěvků (příspěvky viz bod II. 
směrnice). Po přijetí úhrady na bankovní účet ČACH (popř. do pokladny ČACH) 
budou v elektronickém registračním systému členů ČACH potvrzena jednotlivá 
členství a pověřenému zástupci Týmu přijde na e-mail potvrzení členství 
zaregistrovaných členů a bude vystaven a na adresu týmu zaslán (popř. osobně 
předán) Registrační průkaz/y člena/ů ČACH.  
 
Každý Tým, který je již členem ČACH má povinnost každoročně – vždy v průběhu 

ledna daného roku aktualizovat svou členskou základnu v elektronickém registračním 

systému členů ČACH, tzn. označit členy, kteří nebudou členy ČACH za daný tým 

v nadcházejícím kalendářním roce, tj. ukončit jim členství či aktualizovat údaje 

v případě změn.  

V případě, že nebude podána žádost o ukončení členství, bude členství (týmu, člena) 
automaticky prodlouženo na další období se všemi podmínkami

2
 platnými při 

přihlášení.  

                                                 
1
 ČACH – Česká asociace cheerleaders 

2
 SOUHLAS se zpracováním a evidencí osobních údajů poskytnutých v souvislosti se členstvím v České asociaci cheerleaders, o.s. (dále jen „ČACH“) a jejich využitím 

pro účely ČACH v souladu se zákonem  č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách 
informační společnosti ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.  133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech ve znění pozdějších předpisů.  
Souhlas s poskytnutím osobních údajů třetím stranám z důvodů souvisejících s činností organizace (např. České unii sportu, státním institucím). Údaje je ČACH 
oprávněna zpracovávat a evidovat i po ukončení členství v ČACH.  Souhlas s pořizováním fotodokumentace a videozáznamů na akcích pořádaných či spolupořádaných 
ČACH s tím, že materiály mohou být ČACH využívány pro propagační účely a mohou být poskytnuty třetím stranám a to bez nároku na refundace ve vztahu ke členovi. 
Žádost o členství v ČACH je podávána s vědomím přihlašované osoby, v případě osob mladších 18 let se souhlasem zákonného zástupce. 
Zdravotní stav člena dovoluje absolvovat sportovní aktivity v oblasti cheerleadingu v plném rozsahu. 
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Bude-li se nový člen chtít aktivně zúčastnit Mistrovství cheerleadingu ČR a případně 
navazujícího Mistrovství Evropy v Cheerleadingu pořádaného European Cheer Union 
v daném roce, musí být o členství tohoto nového člena zažádáno o členství u ČACH 
prostřednictvím ERS ČACH nejpozději 8 týdnů (minimálně 56 dnů) před konáním 
Mistrovství cheerleadingu ČR v daném roce a členské příspěvky musí být připsány na 
účet ČACH nejpozději v den splatnosti uvedené na faktuře fakturující členské poplatky 
za členství daného člena.  Jinak tomuto členovi nebude povolena účast na Mistrovství 
cheerleadingu ČR 

 
2) Podmínky individuálního členství  

 

Osoba, která se chce stát Individuálním členem ČACH musí zaslat ČACH 
(elektronicky scan na adresu registrace@cach.cz nebo poštou na adresu sídla 
organizace) řádně vyplněnou „Žádost o týmové/individuální členství“ (formulář 
obsahující základní údaje o týmu/individuálním členovi).  
 
Následně ČACH na základě obdržené žádosti zadá vybrané údaje týkající se 
individuálního člena do elektronického registračního systému členů ČACH, jehož 
prostřednictvím bude oprávněné osobě / zástupci zasláno přístupové jméno a heslo 
do registračního systému členů ČACH.  
 
Poté bude vystavena faktura pro úhradu členských příspěvků (příspěvky viz bod II. 
směrnice). Po přijetí úhrady na bankovní účet ČACH (popř. do pokladny ČACH) bude 
v elektronickém registračním systému členů ČACH potvrzeno členství a na e-mail 
bude zasláno potvrzení členství zaregistrovaného Individuálního člena ČACH a bude 
vystaven a zaslán (popř. osobně předán) Registrační průkaz člena ČACH.  
 
Registrovaný člen ČACH se statutem „Individuální člen“ nemá hlasovací právo na 
valné hromadě ČACH.  
 
Situace, kdy dojde ke zrušení členství člena členského týmu ČACH a bude požádáno 
o Individuální členství, není považována za přestup – změnu mateřského týmu. 
Získáním Individuálního členství nepozbývá platnosti nárok na odstupné mateřského 
týmů v případě, že osoba do tří let od ukončení členství ve členském týmu ČACH 
požádá o členství u ČACH prostřednictvím jiného (nového) členského týmu ČACH. 
Neplatí v případě, kdy původní mateřský tým v době „přestupu“ již neexistuje, 
nevykonává svou činnost vztahující se ke sportovnímu odvětví cheerleading.     
 

3) Ukončení členství u ČACH 
 

1. Ukončení členství Týmu, Individuálního člena 
 
Ukončit členství Týmu nebo Individuálního člena na základě jeho podnětu lze kdykoli 
zasláním oznámení o nastalé skutečnosti na adresu sídla ČACH nebo elektronicky 
nebo z rozhodnutí valné hromady ČACH. V případě zániku členství Týmu u ČACH 
zaniká automaticky členství jednotlivých členů daného týmu u ČACH. 
 
Týmy mají oznamovací povinnost vůči ČACH neprodleně, písemně elektronicky  
či prostřednictvím ERS ČACH informovat o svém zániku / změně rozhodných údajů  
a o zrušení členství Týmu. Písemné oznámení by mimo jiné mělo obsahovat: název 
týmu, IČ, časový údaj týkající se skutečnosti, popř. důvod či jiné souvislosti vhodné 
k uvedení a podpis oprávněné osoby. 
 

2. Ukončení členství jednotlivých členů členských Týmů ČACH 
 

Člen, který chce ukončit své působení v některém členském Týmu ČACH a tím  
i u ČACH, by měl s ohledem na ustanovení (bod III. směrnice) týkající se přestupů 
tuto skutečnost neprodleně, oznámit ČACH. a to buď prostřednictví pověřené osoby 
členského týmu v ERS ČACH nebo písemně e-mailem či poštou na adresu sídla 
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ČACH. Písemné oznámení by mělo obsahovat jméno člena, datum narození, název 
Týmu a konkrétní datum ukončení členství. Od data ukončení členství poběží lhůta 
2 let (2 x 365 dní), po kterou se na osobu, jež členství ukončila, vztahuje přestupní řád 
(viz článek III. této směrnice).  
 
 

4) Členství členů ČACH v dalších spolcích, společnostech či sdruženích  
se stejným předmětem hlavní činnosti a cíli organizace jako má ČACH. 
 

Členství členů ČACH v dalších spolcích, společnostech či sdruženích není zakázáno.  

V případě, kdy člen ČACH bude současně členem jiného spolku, sdružení či organizace 

s celostátní působností, který by sdružoval subjekty a jednotlivce se zaměřením na 

cheerleadingu pozbývá takovýto člen ČACH hlasovacího práva na VH z důvodu ochrany 

zájmů ČACH a z důvodu možnosti střetu zájmů. Zároveň ztrácí nárok na podíl získané 

státní dotace, v případě jejího dělení mezi členské Týmy ČACH. 

 
 

II. Členské příspěvky, registrační poplatek 
 

1) Členské příspěvky registrovaných členů ČACH 

 
Členství u ČACH je podmíněno úhradou členských příspěvků.  

Výše ročního (kalendářního) členského příspěvku za členský tým ČACH (popř. 
individuální členství) se stanovuje na základě počtu registrovaných členů za tým 
(individuálního člena) v daném roce krát stanovená výše členského příspěvku v Kč za 
osobu. Výši tohoto členského příspěvku na osobu stanovuje výkonný výbor ČACH a je 
platná vždy na jeden kalendářní rok.  

Výkonný výbor ČACH aktuální výši výše uvedených příspěvků zveřejňuje na svém webu. 
(www.cach.cz). 

 
2) Registrační poplatek 

 
Výše registračního poplatku za registrační průkaz ČACH činí 100,- Kč. Platnost 
konkrétního registračního průkazu je vázána na členství majitele průkazu u ČACH pod 
konkrétním týmem popř. při trvání statutu Individuální člen ČACH.  

 
V případě vystavení duplikátu Registračního průkazu ČACH (dále jen „duplikát“)  
je stanoven poplatek 100,- Kč. Pověřený zástupce členského Týmu ČACH/ Individuální 
člen žádá o vystavení duplikátu registračního průkazu svého člena prostřednictvím ERS 
ČACH.  
 

Obecná ustanovení 

 
 Z členství u ČACH plyne povinnost aktualizovat údaje týkající se členů  - 

změna příjmení, apod. 
 Člen, který žádá o vystavení nového Registračního průkazu ČACH, z důvodu 

aktualizace údajů na něm uvedených (změna příjmení) se řídí pravidlem pro 
vystavení duplikátu Registračního průkazu ČACH.  
 

 Člen, který je členem ČACH a přestupuje mezi členskými Týmy ČACH  
je povinen žádat o nový Registrační průkaz ČACH včetně zaplacení příspěvku 
100,- Kč. (Pozn. Přestupy viz bod III směrnice)   

 
 Veškeré dokumenty naleznete na webových stránkách ČACH, popř.  

na vyžádání ČACH zašle (e-mailem).  
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III. Přestup
3
 jednotlivých členů ČACH mezi Týmy registrovanými u ČACH 

 
Přestupní řád nerozlišuje, zda člen přestupuje k úplně nově založenému a nově registrovanému 
týmu u ČACH nebo k již déle existujícímu členskému Týmu ČACH. 

 

Člen může uskutečnit přestup kdykoli v průběhu roku, avšak ne v období 8 týdnů (56 dnů) před 
konáním Mistrovství republiky v cheerleadingu a navazujícího Mistrovství Evropy 
v Cheerleadingu pořádaného European Cheer Union v daném roce.  
 
Člen, který realizuje přestup mezi členskými týmy ČACH vyplní formulář „Oznámení  
o přestupu“ a zašle ho na adresu sídla ČACH, popř. scan e-mailem na registrace@cach.cz. 
Zároveň vedení nového členského Týmu zaregistruje svého nového člena v ERS ČACH 
s označením, že se jedná o přestup. Zároveň, aby byl přestup uznán, musí být uhrazeny 
členské a registrační poplatky spojené s registrací nového člena u členského týmu ČACH 
(úhrada na základě faktury vystavené ČACH). Členství přestupujícího člena za pro něj nový 
Tým registrovaný u ČACH bude uznáno po splnění přestupních podmínek daných touto 
směrnicí a nově nabyté členství bude zohledněno v ERS ČACH.  
 
Oprávněným požadavkem původního mateřského Týmu je obdržení odstupného (výchovného 
poplatku), který je stanoven na 1 000,- Kč za první rok členství přestupujícího člena u ČACH za 
původní mateřský tým a 500,- Kč za každý další započatý rok tohoto členství. Vedení 
původního mateřského a nového Týmu se mohou dohodnout na nižší výši odstupného (popř. 
na úplném prominutí), než činí maximum - vypočtené výše popsaným principem. V případě 
domluvené jiné výše odstupného, než ze směrnice vyplývající maximální výše odstupného, 
musí být tato domluvená částka uvedena v dokumentu Oznámení o přestupu a musí zde být 
s tímto vyjádřen souhlas vedení původního mateřského týmu. V případě, že nebude domluvena 
nižší výše odstupného nebo nebude prominuto je povinností přestupujícího člena (nového 
týmu) uhradit odstupné původnímu mateřskému Týmu ve výši dle této směrnice. Odstupné platí 
přestupující člen či Tým, jehož se nově chce stát členem, a to původnímu mateřskému Týmu na 
jeho bankovní účet (vedený pod IČ subjektu) nebo v hotovosti. Kopie dokladu o provedené 
platbě (výpis z banky, pokladní doklad) musí být ČACH zaslána spolu s Oznámením  
o přestupu.    
 
V případě, že mateřský tým přestupujícího člena bude k datu přestupu zaniklý či nebude 
prokazatelně vykazovat činnost cheerleadingu a nebude poskytovat pro své členy tréninkové 
podmínky, ztrácí nárok na odstupné (výchovný poplatek).  V případě sporných situací, rozhodne 
o nečinnosti týmu výkonný výbor ČACH na základě dostupných informací a dokumentů. 

 
V případě, že člen ukončí své členství v členském týmu ČACH a po nějakou dobu nebude 
vykonávat cheerleading v žádném jiném týmu, ČACH považuje toto členství člena za ukončení 
v rámci ČACH. Pokud se však tento člen bude chtít znovu zaregistrovat v jiném členském týmu 
ČACH, a to do dvou let (2x 365 dní) od data svého ukončení členství v ČACH, je tento stav 
stále považován za přestup, tedy vztahují se na tohoto člena podmínky této směrnice.  

 
 
O veškerých sporných vzniklých situací rozhoduje výkonný výbor ČACH. 
 
Touto směrnicí se ruší platnost Směrnice ČACH č. 3/2012 ze dne 23. 9. 2012 a 4/2012 ze dne 23. 9. 
2012. Směrnice nabývá účinnosti dnem schválení valnou hromadou a podpisem výkonného výboru 
ČACH. 
 
V Praze, dne 1. 3. 2014 
 
    Nikoleta Míková v. r.               Martina Myšková v. r.                    Jana Vozábová v. r.  
______________________         ______________________ ______________________  

   Mgr. Nikoleta Míková             Ing. Martina Myšková.                      Jana Vozábová  
    předsedkyně ČACH                      místopředsedkyně ČACH                 místopředsedkyně ČACH 

                                                 
3 Přestupem se rozumí trvalá změna mateřského týmu. 


