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SMĚRNICE ČACH1 

č. 3/2014 
 
 
Směrnice se týká pracovních komisí zřízených pod ČACH. 
 
I. Obecná ustanovení 

 

1. Členství v komisích je dobrovolné. Doporučeným minimálním počtem členů komise jsou 3. 
Komise si zvolí svého předsedu, který bude kontaktní osobou vůči ČACH. Členství člena 
výkonného výboru ČACH v komisích není dovoleno. Jedna osoba může být členem více 
komisí ČACH. 
 

2. Komise má povinnost prostřednictvím svého předsedy podávat čtvrtletní zprávy o své činnosti 
výkonnému výboru ČACH, konkrétně vybranému garantovi komise z řad výkonného výboru 
ČACH. 

 
3. Člen komise ČACH nemá podpisové ani rozhodovací právo za ČACH.  

 
4. Členství v komisích ČACH má dobrovolnických charakter a funkce je vykonávána bez nároku 

na odměnu. 
 

 
II. Komise ČACH 

 
 Revizní komise 

Provádí kontrolu hospodaření Výkonného výboru ČACH. Je oprávněna provádět revize 
hospodaření a kontrolu správnosti statistických dat ekonomické a členské povahy, které jsou 
členové povinní podle stanov poskytovat.   
 
Technická komise 
Provádí kontrolu, úpravy a aktualizace soutěžních pravidel v souvislosti se změnami 
v evropské asociaci v symbióze se stavem výkonnosti v České republice s ohledem na rozvoj 
sportovního odvětví cheerleadingu v České republice a zejména s ohledem na bezpečnost 
sportovního tréninku a soutěže v cheerleadingu. 
 
Komise porotců 
Slučuje a sdružuje všechny registrované porotce. Zajišťuje evidenci odporotcovaných hodin, 
zprostředkovává tuto evidenci nadřízené instituci ICU a ECU, které vedou evidenci 
porotcovské základny ve světě a Evropě. Zprostředkovává prostřednictvím ČACH kompletní 
metodiku vzdělávání porotců za zvýhodněné členské ceny v souvislosti s členstvím ČACH 
v těchto organizacích. Vede evidenci porotců a zprostředkovává nabídku práce porotců 
v zemích sdružených v ECU a ICU na soutěžích v zahraničí. Pomáhá rozvíjet porotcovskou 
základnu v ČR a zajišťuje podmínky k osobnímu rozvoji porotců a získání nejvyšších 
kvalifikačních stupňů. Zastupuje ČACH a zajišťuje účast porotců za ČR na Mistrovství Evropy 
a Mistrovství světa. 
 
Trenérská komise 

Navrhuje a schvaluje školení a celkově formuje koncepci vzdělávání trenérské základny ve 
spolupráci s ECU, Ministerstvem školství a sportu v souladu s doporučeními vyplývajícími 
z členství ve Sport Accord. 
Rozhoduje o výběrovém řízení na tituly trenér roku, cheerleaders roku apod. v souvislosti 
s novým formátem ohodnocování výkonů v oblasti trenérství a výkonnostního sportovce 
v oblasti cheerleading.  
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Komise pro média 

Zajišťuje zprostředkování zajímavostí, informací a aktualit o dění v oblasti cheerleadingu ve 
všech regionech ČR. Synchronizuje kalendář akcí a zajišťuje přesun informací na webové 
stránky, zajišťuje podklady pro komunikaci s médii a je významným prostředkem k propagaci 
cheerleadingu pro odbornou i neodbornou veřejnost. 

 
 

 
 
 
 
Směrnice nabývá účinnosti dnem schválení valnou hromadou a podpisem členů 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 


