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ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 
 

1. Právní postavení 
 
1.1. Spolek s názvem Česká asociace cheerleaders, z. s. (dále jen „ČACH") je samosprávný  

a dobrovolný svazek členů, kteří provozují a organizují sportovní, podpůrnou, osvětovou  
a vzdělávací činnost. 

1.2. ČACH je spolkem s vlastní právní subjektivitou, zapsaným ve spolkovém rejstříku. 
1.3. ČACH je spolkem s celostátní působností. 
1.4. ČACH je uznaným představitelem, zastřešující organizací a národní sportovní autoritou pro 

sportovní odvětví cheerleading (taneční a sportovní cheerleading) na území České republiky. 
1.5. ČACH je členem mezinárodních organizací International Cheer Union (ICU) a European Cheer 

Union (ECU), v těchto organizacích ČACH zastupuje zájmy českého cheerleadingu. 
1.6. ČACH udržuje partnerské mezinárodní vztahy s obdobnými cheerleadingovými organizacemi 

z jiných států, rozvíjí s nimi spolupráci a zajišťuje vzájemnou spolupráci při rozvoji 
cheerleadingu. 

1.7. ČACH je jediným autorizovaným představitelem cheerleadingu v těchto národních 
organizacích: Český olympijský výbor (ČOV), Česká unie sportu (ČUS), Česká unie kolektivních  
a individuálních sportů (ČUKIS), jakož i ve styku s dalšími spolky, orgány státní správy a územní 
samosprávy. 

 

2. Název, sídlo, IČ 
 
2.1. Název spolku je Česká asociace cheerleaders, z. s. 

2.2. Česká asociace cheerleaders, z. s. používá zkratku ČACH nebo zkrácený název Český 
cheerleading. 

2.3. V mezinárodním styku používá ČACH název Czech Cheer Association nebo Czech 
Cheerleading. 

2.4. Sídlem ČACH je Praha. 

2.5. Přidělené identifikační číslo ČACH je 26546612. 

 

3. Účel, hlavní a vedlejší činnost ČACH 
 
3.1. Hlavním účelem a hlavní činností ČACH je: 

a. Organizování a provozování cheerleadingu ve všech jeho formách na území  
České republiky. 

b. Rozvoj, podpora a propagace cheerleadingu a ČACH v České republice. 

c. Organizace, řízení, působení a rozvoj sportu zdravotně postižených sportovců  
(dále jen „ZPS“) na území ČR. 

d. Vytváření podmínek pro provozování cheerleadingu členy ČACH a podpora členů ČACH, 
zejména mládeže. 

e. Zajišťování národní sportovní reprezentace v cheerleadingu, včetně reprezentace osob  
se ZPS. 

f. Podílení se na přípravě a zajištění významných sportovních akcí světové i evropské úrovně. 
g. Organizování a řízení soutěží regionálních, celostátních i mezinárodních. 
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h. Budování, provozování a udržování sportovních a jiných zařízení, která vlastní nebo užívá 

ČACH. 
i. Podpora soutěží pořádaných členskými kluby ČACH. 
j. Podpora dodržování fair play a Kodexu boje proti dopingu. 
k. Zajištění vzdělávání, organizování školení, soustředění a dalších aktivit pro trenéry, porotce, 

sportovce a další složky působící v oblasti cheerleadingu. 
l. Vydávání metodických materiálů, odborných publikací, pravidel a vnitřních norem. 
m. Získávání prostředků na zajištění činnosti ČACH. 
n. Rozhodování sporů spadajících do působnosti ČACH. 
o. Hájení zájmů členů ČACH a spolupráce s ostatními sportovními odvětvími za účelem 

všestranného sportovního růstu členů ČACH. 
p. Podílení se na vytváření potřebných ekonomických, finančních a materiálních podmínek, 

které směřují k podpoře sportovních a tělovýchovných aktivit v členských subjektech. 

Dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod., zejména 
formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou činností. 

 
3.2. Vedlejší činnosti 
 
ČACH může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost 
spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti za účelem podpory hlavní činnosti nebo 
hospodárného využití majetku ČACH. Za tímto účelem může ČACH mimo jiné svým jménem 
provozovat obchodní, reklamní nebo obdobnou činnost, navazovat obchodní vztahy s třetími 
subjekty nebo zakládat jiné právnické osoby. 
Ke zkvalitnění a podpoře své hlavní činnosti může ČACH dále zřizovat a provozovat výchovná, 
vzdělávací, školská a obdobná zařízení a poskytovat nebo zajišťovat úplatné vzdělávání nebo jiné 
aktivity v oblasti cheerleadingu.  

 
3.3. Zastupování v organizacích 

 
ČACH zastupuje cheerleading a své členy ve vztahu ke státním a nestátním, domácím i zahraničním 
organizacím a jiným právnickým osobám a vůči veřejnosti. Za účelem realizace činnosti a dosažení 
cílů se ČACH může za vzájemně výhodných podmínek sdružovat s jinými právnickými osobami. 

 

ČÁST DRUHÁ - ČLENSTVÍ 
 

4. Členství, členská základna 
 
4.1. Členství v ČACH je dobrovolné. Členem ČACH se může stát právnická nebo fyzická osoba, která 

se ztotožňuje s účelem a činností ČACH, chce se podílet na plnění úkolů ČACH a naplňování 
společných zájmů s ostatními členy ČACH a zaváže se dodržovat stanovy a jiné právně závazné 
dokumenty ČACH. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu  
a nepřechází na jeho právního nástupce. Na členství v ČACH není právní nárok. 
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4.2. Druhy členství 
 
Členství v ČACH je různého druhu a rozlišuje se na: 
 

• Kolektivní (členství právnických osob) 

• Evidované (členství fyzických osob) 

• Individuální (členství fyzických osob) 

• Přidružené (členství právnických osob) 

• Čestné (členství fyzických osob) 
 
4.2.1. Kolektivní člen (dále také jako „klub“) 

Kolektivním členem se může stát právnická osoba (sportovní klub, tým nebo oddíl 
s právní subjektivitou nebo sportovní organizace s právní subjektivitou), která sdružuje 
osoby aktivně se zabývající cheerleadingem ve všech jeho formách. Členství vzniká 
zaplacením registračního příspěvku a přijetím za kolektivního člena, o kterém rozhoduje 
Prezidium na základě řádně vyplněné podané přihlášky. Součástí registrace je 
poskytnutí základních identifikačních údajů zájemce o členství a jeho závazek dodržovat 
stanovy a další normy ČACH a podřizovat se rozhodnutím orgánů ČACH. Bližší 
podrobnosti upravuje samostatná interní norma ČACH. Za kolektivního člena (dále také 
„klub“) jedná jeho statutární orgán, ledaže klub písemně určí jiného zástupce. 

 
4.2.2. Evidovaný člen 

Evidovaným členem se stává fyzická osoba na základě svého členství v klubu, který je 
kolektivním členem ČACH. Členství vzniká zaplacením registračního příspěvku a přijetím 
za evidovaného člena, o kterém rozhoduje Prezidium na základě řádně vyplněné 
podané přihlášky. Přihlášku za evidovaného člena podává a příslušný registrační 
příspěvek za evidovaného člena hradí jeho klub – kolektivní člen. Součástí registrace je 
zejména poskytnutí základních osobních údajů zájemce o členství a jeho závazek 
dodržovat stanovy a další normy ČACH a podřizovat se rozhodnutím orgánů ČACH.  
Bližší podrobnosti upravuje samostatná interní norma ČACH. 
 

4.2.3. Individuální člen 
Individuálním členem se může stát fyzická osoba bez příslušnosti k členskému klubu.  
Členství vzniká přijetím za individuálního člena, o kterém rozhoduje Prezidium ČACH na 
základě řádně vyplněné podané přihlášky. Součástí registrace je zejména poskytnutí 
osobních údajů zájemce o členství a jeho závazek dodržovat stanovy a další normy ČACH 
a podřizovat se rozhodnutím orgánů ČACH.  
Bližší podrobnosti upravuje samostatná interní norma ČACH.  
 

4.2.4. Přidružený člen 
Přidruženým členem se může stát právnická osoba, která se z jakéhokoliv důvodu 
nechce nebo nemůže stát kolektivním členem, ale má zájem se podílet na činnosti ČACH 
a přispívat k naplnění jejího účelu. Členství vzniká přijetím za přidruženého člena,  
o kterém rozhoduje Prezidium ČACH na základě řádně vyplněné podané přihlášky.  
Bližší podrobnosti upravuje samostatná interní norma ČACH. 
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4.2.5. Čestný člen 

Čestné členství ČACH může získat osobnost českého cheerleadingu, zasloužilý člen nebo 
osoba, která se významnou měrou zasloužila o rozvoj a komplexní růst ČACH. Čestné 
členství je možné získat např. k příležitosti oslav výročí spolku, významnému životnímu 
jubileu, pracovnímu jubileu, k příležitosti významné celostátní či mezinárodní akce či 
ukončení funkce aj. O vzniku čestného členství rozhoduje Valná hromada ČACH na 
základě doporučení Prezidia ČACH.  
Bližší podrobnosti upravuje samostatná interní norma ČACH. 

 
4.3. Vznik, pozastavení a zánik členství 

 
4.3.1. Vznik členství 

Členství v ČACH vzniká přijetím za člena na základě rozhodnutí Prezidia nebo Valné 
hromady po dodání potřebných údajů a uhrazení registračního příspěvku v rozsahu a za 
podmínek uvedených v interních normách ČACH. 
 

4.3.2. Pozastavení členství                            
Členství v ČACH může být pozastaveno členům v případě závažného porušení stanov 
nebo jiných norem ČACH, v případě poškozování dobrého jména ČACH nebo v případě 
neplnění finančních závazků vůči ČACH po marném uplynutí dodatečné lhůty k plnění 
v délce 14 dní od jejího doručení. Po dobu trvání pozastavení členství se kolektivní 
a evidovaní členové nemohou účastnit soutěží a akcí pořádaných ČACH ani soutěží  
a akcí pořádaných organizacemi ICU a ECU a dále se na ně nevztahují další výhody 
členství jako např. pojištění. Rozhodnutí o pozastavení členství se posílá elektronicky na 
emailovou adresu klubu uvedenou v seznamu členů. O pozastavení členství, rozsahu 
omezení, době trvání pozastavení a znovuobnovení členství rozhoduje Prezidium. 
 

4.3.3. Zánik členství 
Členství ČACH zaniká: 
a.  zánikem kolektivního člena, 
b.  úmrtím individuálního, čestného nebo evidovaného člena, 
c.  vyloučením člena na základě rozhodnutí Prezidia při závažném nebo opakovaném 

poručení povinností vyplývající ze stanov nebo jiných norem ČACH nebo 
rozhodnutí orgánů ČACH, 

d.  vyloučením člena na základě rozhodnutí Prezidia, pokud člen nezaplatí členský 
příspěvek ani v dodatečné lhůtě 14 dní od doručení výzvy k zaplacení, ačkoli člen 
byl na tento následek ve výzvě upozorněn, 

e. vyloučením na základě rozhodnutí Valné hromady pro zvlášť závažné provinění 
neslučitelné s členstvím v ČACH, zejména pro trestnou činnost, disciplinární delikty 
nebo porušení antidopingových pravidel, 

f.  vyloučením čestného člena na základě rozhodnutí Valné hromady na doporučení 
Prezidia pro jednání neslučitelné se sportovní morálkou a zásadami fair play, 

g. vystoupením na základě písemné žádosti člena doručené ČACH, nebo 
h.      marným uplynutím lhůty určené Prezidiem k zaslání každoročního potvrzení  

o obnovení členství a uhrazení členského příspěvku. Podmínky obnovení členství  
a hrazení příspěvků stanoví interní norma ČACH. 
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Rozhodnutí o vyloučení se zasílá vyloučenému členovi elektronicky na emailovou adresu 
uvedenou v seznamu členů. V případě ukončení členství nevzniká členovi právo na 
vrácení již uhrazených registračních a členských příspěvků nebo jiných poplatků. 
Ukončením členství není dotčena povinnost splacení půjčky, vrácení materiálu ČACH ani 
povinnost řádného vyúčtování a případné vrácení dotace poskytnuté ze státního  
či jiného veřejného rozpočtu, případně jiných účelových dotací. 

 

5. Základní práva a povinnosti členů 
 
Každý člen má právo užívat všech výhod a práv členů vyplývajících ze stanov a členství v ČACH. Každý 
člen má povinnost jednat v souladu se stanovami a interními normami ČACH a řídit se rozhodnutími 
orgánů ČACH. Rozsah členských práv a povinností je dán druhem členství. Všichni členové mají práva 
specifikovaná v čl. 5.1 níže. Zvláštní práva příslušející pouze některým druhům členů jsou specifikována 
v čl. 5.2 – 5.5 níže. Evidovaní členové mají pouze práva specifikovaná v čl. 5.1. 
 

5.1. Členská práva, která přísluší všem členům: 
a. Podílet se na činnosti ČACH a využívat jeho služeb, není-li toto právo omezeno jinou 

normou nebo rozhodnutím. 
b. Předkládat podněty k činnosti ČACH. 
c. Účastnit se akcí, soutěží, školení, soustředění, seminářů a dalších aktivit pořádaných, 

organizovaných či zaštítěných ČACH, v souladu s podmínkami stanovenými pro jednotlivé 
akce (není-li účast vázána jen na určitý druh členství). 

d. Být informován o činnosti ČACH. 
e. Účastnit se jednání orgánů ČACH, je-li na programu jednání tohoto orgánu projednání 

činnosti či chování daného člena. 
f. Ukončit členství v ČACH písemným oznámením doručeným Prezidiu. 

5.2. Členská práva, která přísluší pouze kolektivním členům: 
a. Účastnit se zasedání Valné hromady ČACH, předkládat návrhy rozhodnutí a hlasovat  

o předložených návrzích. 
b. Podílet se na řízení ČACH. 
c. Navrhovat a volit členy volených orgánů ČACH za podmínek dle těchto stanov a dalších 

interních norem. 
 

5.3. Členská práva, která přísluší pouze individuálním členům: 
a. Účastnit se zasedání Valné hromady s hlasem poradním. 
b. Předkládat návrhy kandidátů do volených orgánů ČACH za podmínek dle těchto stanov a 

dalších interních norem. 

5.4. Členská práva, která přísluší pouze čestným členům: 
a. Účastnit se zasedání Valné hromady ČACH s hlasem poradním. 
b. Předkládat návrhy kandidátů do volených orgánů ČACH za podmínek dle těchto stanov a 

dalších interních norem. 

5.5. Členská práva, která přísluší pouze přidruženým členům: 
a. Účastnit se zasedání Valné hromady ČACH. 
b. Předkládat návrhy kandidátů do volených orgánů ČACH za podmínek dle těchto stanov  

a dalších interních norem. 
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5.6. Povinnosti členů jsou: 
a. Podle svých sil, schopností a možností přispívat svojí činností k rozvoji cheerleadingu.  
b. Podílet se dle svých možností a schopností na naplňování účelů a hlavní činnosti ČACH. 
c. Dodržovat stanovy a ostatní normy ČACH. 
d. Plnit usnesení a jiná rozhodnutí orgánů ČACH. 
e. Dodržovat základní pravidla sportovního chování, fair play a antidopingové charty. 
f. Řádně a včas platit registrační a členské příspěvky a další poplatky související s členstvím 

v ČACH a činností ČACH, s výjimkou čestných členů, kteří jsou od povinnosti platit příspěvky 
a poplatky osvobozeni.  

g. Každoročně písemně obnovit své členství, s výjimkou čestných členů, kteří jsou od této 
povinnosti osvobozeni. Za evidované členy obnovuje jejich členství jejich klub – kolektivní 
člen. 

h. Řádně plnit úkoly a funkce, do kterých byl zvolen nebo kterými byl pověřen. 
i. Informovat ČACH o veškerých podstatných změnách týkajících se členů, včetně změn jejich 

kontaktních a jiných údajů uvedených na přihlášce do ČACH. 

j. V případě kolektivních členů informovat o změnách identifikačních údajů evidovaných 
členů. 
 

ČÁST TŘETÍ – ORGÁNY ČACH 
 

6. Orgány ČACH 
 

6.1. Orgány ČACH tvoří: 
a. Valná hromada (dále jen „VH“) 
b. Prezidium 
c. Kontrolní komise (dále jen „KK“) 
d. Další komise nebo jiné orgány zřizované Prezidiem (dále jen „komise“) 

 

7. VH 
 

7.1. Působnost VH 
VH je nejvyšším orgánem ČACH. Do působnosti VH patří: 
a. určení nebo změna hlavního zaměření činnosti ČACH, 
b. schvalování stanov a jejich změn, 
c. rozhodnutí o založení, zrušení nebo proměně pobočného spolku, 
d. volba a odvolání členů Prezidia, Kontrolní komise, Trenérské komise a Prezidenta, 

schvalování kooptace členů Prezidia, 
e. schvalování nebo odmítnutí rozhodnutí Prezidiem, pokud tak určí tyto stanovy, 
f. schvalování rozpočtu ČACH, 
g. schvalování výše a splatnosti členských příspěvků, 
h. rozhodování o dispozici s nemovitým majetkem ČACH, 
i. vzetí na vědomí výsledků hospodaření, 
j. dohled nad dodržováním stanov a dalších norem ČACH, 
k. projednání a schválení zprávy o činnosti Prezidia, 
l. rozhodování o přeměně nebo zrušení ČACH, či jiná rozhodnutí, v jejichž důsledku dojde 

k zániku ČACH. 
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7.2. Účast a hlasování na VH 
 

7.2.1. Právo účasti na VH mají pouze kolektivní členové, čestní členové, individuální členové 
(dále jen „oprávnění účastníci“) a hosté pozvaní Prezidiem. 

7.2.2. Právo hlasovat a volit na VH náleží pouze kolektivním členům. 
7.2.3. Kolektivní člen je na VH zastoupen svým statutárním orgánem, neurčí-li jiného zástupce. 

Zástupce klubu musí být členem klubu starší 18 let. Každý kolektivní člen disponuje 
hlasovacím právem dle koeficientu: 

• v případě počtu evidovaných členů do 100 (sto) osob (včetně) jedním hlasem a 

• v případě počtu evidovaných členů nad 101 (sto jedna) osob (včetně) dvěma hlasy. 
7.2.4. Se souhlasem Prezidia mají oprávnění účastníci právo účastnit se VH a hlasovat na ní  

i s využitím telefonu, elektronické pošty a dalších komunikačních prostředků v souladu 
s právními předpisy. Budou-li s tím souhlasit všichni oprávnění účastníci, je možné, aby 
se zasedání VH konalo po telefonu nebo formou videokonference. Záměr účastnit se VH  
s využitím technických prostředků musí oprávněný účastník písemně oznámit Prezidiu 
nejpozději 3 (tři) pracovní dny před plánovaným konáním VH. Další podmínky hlasování 
nebo rozhodování s využitím technických prostředků určí Prezidium. 

7.2.5. Valné hromady se účastní nejméně 3 (tři) členové Prezidia a nejméně 1 (jeden) člen 
Kontrolní komise. Na výzvu Prezidia mají povinnost účastnit se VH také členové 
ostatních orgánů (vždy nejméně 1 (jeden) člen). 

7.3. Svolání VH 
 

7.3.1. Zasedání VH svolává Prezidium 1 (jednou) ročně písemnou elektronickou pozvánkou 
zaslanou všem oprávněným účastníkům a současně je pozvánka uveřejněna na webu 
ČACH. Pozvánka je zaslána nejméně 3 (tři) týdny před konáním zasedání VH. Z pozvánky 
musí být zřejmé místo, čas a program zasedání. 

7.3.2. Po svolání VH mohou kluby navrhnout další body programu VH nejpozději 2 (dva) týdny 
před konáním VH. 

7.3.3. Doplněný program jednání VH bude zaslán všem oprávněným účastníkům VH nejpozději 
1 (jeden) týden před konáním VH. Doplnění programu jednání VH v den konání VH je 
možné pouze se souhlasem všech oprávněných účastníků. 

7.3.4. Na písemnou žádost nejméně 2/3 (dvou třetin) kolektivních členů ČACH je Prezidium 
povinno svolat mimořádnou VH (dále jen „MVH“) nejpozději do 3 (tří) týdnů od doručení 
takové žádosti. 

 
7.4. Usnášeníschopnost VH a rozhodování 

 
VH je usnášeníschopná, jsou-li přítomni členové ČACH, kteří mají nadpoloviční většinu všech hlasů. 
Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných kolektivních členů. 

 
7.5. Průběh 

 
Zasedání VH řídí až do zvolení předsedy VH Prezident ČACH nebo pověřený člen Prezidia.   
Bližší podrobnosti průběhu zasedání VH upravuje interní norma ČACH. 

 
 
  



Česká asociace cheerleaders, z.s. (ČACH)  
Zátopkova 100/2 

160 17 Praha 6 

 

 
STANOVY 
ČESKÉ ASOCIACE CHEERLEADERS, z.s. 

 STRANA 11 
 

 

 
7.6. Rozhodování VH per rollam 
 

7.6.1. Kolektivní členové mohou přijímat rozhodnutí i mimo VH (per rollam). V takovém 
případě Prezidium nebo osoba oprávněná svolat VH zašle návrh rozhodnutí per rollam 
k vyjádření klubům na adresu uvedenou v seznamu členů nebo elektronickou poštou na 
příslušnou e-mailovou adresu uvedenou v seznamu členů (v takovém případě je však 
vyžadováno potvrzení o doručení od daného klubu) s oznámením lhůty, ve které mají 
učinit písemné vyjádření. Lhůta pro doručení vyjádření činí 15 (patnáct) dnů a počíná 
běžet dnem doručení návrhu klubu. Návrh rozhodnutí obsahuje také podklady potřebné 
pro jeho přijetí. 

7.6.2. Nevyjádří-li se klub ve stanovené lhůtě, platí, že s návrhem nesouhlasí. 
7.6.3. Rozhodnutí per rollam včetně dne jeho přijetí oznámí Prezidium nebo osoba oprávněná 

svolat VH všem oprávněným účastníkům písemně bez zbytečného odkladu ode dne jeho 
přijetí. Většina se počítá z celkového počtu hlasů všech klubů. Za den přijetí rozhodnutí 
per rollam je považován den odeslání oznámení o jeho přijetí, společně s jeho obsahem, 
všem oprávněným účastníkům.   

 
7.7. Zápis 

 
Ze zasedání VH bude pořízen zápis, ze kterého musí být patrné, kdo zasedání svolal, kdy se konalo, 
kdo byl přítomen, došlo-li k volbě orgánů, jaká usnesení byla přijata a kdy byl zápis vyhotoven. Zápis 
bude po jeho vyhotovení rozeslán na e-mailové adresy oprávněných účastníků. 

 

8. Prezidium ČACH 
 

8.1. Působnost 
 

Prezidium je statutární orgán ČACH. Do působnosti Prezidia náleží všechny záležitosti ČACH, které 
nejsou svěřeny do působnosti VH nebo KK, zejména:  

a. řízení ČACH a zabezpečení plnění hlavní i vedlejší činnosti ČACH v době mezi zasedáními 
Valné hromady, 

b. přijímání, změna a rušení interních norem ČACH, 
c. přijímání členů, pozastavování členství a vylučování členů, nejsou-li svěřeny Valné 

hromadě, 
d. rozhodování o disponování s movitým majetkem ČACH, 
e. vykonávání usnesení VH a předkládání výsledku hospodaření ČACH Valné hromadě, 
f. příprava podkladů pro zasedání a rozhodování VH, informování VH o činnosti Prezidia,  
g. dohled nad dodržováním stanov a dalších norem ČACH, 
h. vytváření a rušení komisí jako pomocných orgánů ČACH, jmenování a odvolávání členů těch 

komisí, 
i. organizace, koordinace a řízení systému soutěží cheerleadingu, zajištění pořádání 

mistrovství ČR v cheerleadingu a účasti v mezinárodních soutěží, 
j. spolupráce s orgány státní správy a samosprávy, spolupráce s obchodními a jinými partnery 

a institucemi jejichž členem ČACH je nebo se kterými spolupracuje. 
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8.2. Členové 

 
8.2.1. Prezidium je kolektivní orgán, který má 5 (pět) členů. Členy Prezidia volí a odvolává VH 

na funkční období 5 (pět) let.  Opětovné zvolení je možné. Členem Prezidia může být 
fyzická osoba starší 18 (osmnácti) let, která je plně svéprávná a bezúhonná. 

8.2.2. Kandidáty do Prezidia mohou navrhovat všichni členové s výjimkou evidovaných členů. 
8.2.3. Činnost Prezidia řídí jeho prezident, v době jeho nepřítomnosti viceprezident. 
8.2.4. Prezidenta volí ze členů Prezidia VH. Členové Prezidia volí ze svého středu 2 (dva) 

viceprezidenty.  
8.2.5. Prezidium rozhoduje nadpoloviční většinou všech hlasů. 

 

8.3. Jednání ČACH navenek 

 
Prezident, viceprezident a členové Prezidia jsou oprávněni jednat jménem ČACH každý samostatně 
ve všech záležitostech. Při jednání jsou vázáni rozhodnutím VH a Prezidia. 

 

8.4. Kooptace 
 
Členové Prezidia, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy  
do nejbližšího zasedání VH příslušného k jejich volbě. 

 
8.5. Zasedání 

 
Prezidium zasedá dle potřeby. Budou-li s tím souhlasit všichni členové Prezidia, je možné, aby se 
zasedání Prezidia konalo po telefonu nebo formou videokonference. Záměr účastnit se zasedání 
s využitím technických prostředků musí člen Prezidia písemně oznámit Prezidentovi nejpozději  
3 (tři) pracovní dny před plánovaným zasedáním.  

 
8.6. Rozhodování per rollam 

 
8.6.1. Rozhodnutí Prezidia může být přijato mimo zasedání Prezidia (rozhodování per rollam) 

na návrh kteréhokoliv člena Prezidia. Svolávající člen zašle návrh rozhodnutí per rollam 
k vyjádření členům na jejich emailovou adresu, včetně žádosti o potvrzení emailové 
zprávy. Lhůta pro doručení vyjádření činí 3 (tři) pracovní dny a počíná běžet dnem 
doručení návrhu členovi Prezidia. Návrh rozhodnutí obsahuje také podklady potřebné 
pro jeho přijetí. 

8.6.2. Nevyjádří-li se člen ve stanovené lhůtě, platí, že s návrhem nesouhlasí. 
 

8.6.3. Rozhodnutí per rollam včetně dne jeho přijetí oznámí Prezidium všem členům Prezidia 
písemně bez zbytečného odkladu ode dne jeho přijetí. Většina se počítá z celkového 
počtu hlasů všech členů Prezidia. Za den přijetí rozhodnutí per rollam je považován den 
odeslání oznámení o jeho přijetí, společně s jeho obsahem, všem členům Prezidia. 
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8.7. Zápis 
 

O průběhu zasedání nebo rozhodování mimo Prezidia a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, 
který podepisuje Prezident (případě předsedající) a zapisovatel. 
 

9. Kontrolní komise 
 

9.1. Kontrolní komise je kontrolním a revizním orgánem ČACH. Do působnosti Kontrolní komise 
náleží zejména:  
a. Kontrola hospodaření ČACH. 
b. Kontrola nakládání s dotacemi či jinými účelovými prostředky poskytnutými ze státního 

rozpočtu či jiných veřejných rozpočtů. Předmětem kontroly může být i člen ČACH v případě, 
kdy byly dotace tomuto členovi poskytnuty prostřednictvím ČACH. 

c. Kontrola souladu činnosti ČACH s právními předpisy, stanovami a jinými normami ČACH. 
9.2. Kontrolní komise má 3 (tři) členy. Členství v kontrolní komisi není slučitelné s výkonem funkce 

Prezidia ani s výkonem funkce likvidátora. 
9.3. Členy Kontrolní komise volí a odvolává VH. Funkční období je 5 (pět) let. 
9.4. Kontrolní komise volí ze svého středu předsedu, který jedná jejím jménem ve vztahu k orgánům 

ČACH a členským subjektům ČACH. 
9.5. Kontrolní činnost provádí Kontrolní komise na základě svého plánu nebo závažného podnětu ze 

strany ostatních orgánů ČACH či členů ČACH. V rozsahu působnosti Kontrolní komise může její 
ověřený člen nahlížet do potřebných dokladů a požadovat vysvětlení k příslušné záležitosti od 
ostatních orgánů ČACH, od členů či zaměstnanců ČACH. 

9.6. Zjistí-li Kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně bez zbytečného odkladu Prezidium 
a následně na nejbližším zasedání účastníky VH. 

 

10.  Trenérská komise 
 

10.1. Trenérská komise plní funkce vzdělávací, metodické a organizační ve vztahu k trenérům 
cheerleadingu.  

10.2. Trenérská komise má alespoň 3 (tři) členy.  
10.3. Členy Trenérské komise volí a odvolává VH na funkční období 2 (dvou) let.  Opětovné zvolení je 

možné. Členem trenérské komise může být fyzická osoba starší 18 (osmnácti) let, která je plně 
svéprávná a bezúhonná a splňuje další podmínky stanovené interní normou. Členem trenérské 
komise nemůže být člen Prezidia nebo Kontrolní komise. 

10.4. Trenérská komise volí ze svého středu předsedu. 
10.5. Podrobnější úprava Trenérské komise je určena interní normou ČACH. 
 

11. Komise, pracovní skupiny a další pomocné orgány 
 

11.1. Není-li v těchto stanovách výslovně uvedeno jinak (viz ustanovení o Kontrolní komisi a Trenérské 
komisi), vytváření a rušení komisí, pracovních skupin a dalších orgánů (dále jen „Komise“) jako 
pomocných orgánů ČACH náleží do působnosti Prezidia. Prezidium jmenuje a odvolává členy 
těchto komisí. 

11.2. Účelem Komisí je rozvoj činnosti ČACH v jednotlivých oblastech. 
11.3. Podle programu ČACH a vytyčených cílů jednotlivých období budou vytvářeny či rušeny Komise 

dle potřeby ČACH, a to krátkodobě nebo dlouhodobě. 

11.4. Podrobnější úprava Komisí je určena interní normou ČACH. 
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ČÁST ČTVRTÁ - NORMY ČACH 
 

12.  Normy ČACH 
 
12.1. Nejvyšší normou ČACH jsou stanovy, které jsou všem ostatním normám nadřazeny. 
12.2. Normy (soutěžní řád, směrnice, rozhodnutí, nařízení aj.) doplňují stanovy ČACH a nesmí být 

v rozporu s žádnou částí stanov, mohou stanovy pouze doplňovat a upřesňovat. 
12.3. Normy vydává Prezidium ČACH. 

 

13.  Majetek a hospodaření 
 
13.1. Prostředky na svou činnost získává ČACH zejména takto: 

a. členské příspěvky, 
b. příjmy dosahované v souvislosti s hlavní činností ČACH, zejména v souvislosti 

s organizováním sportovní, tělovýchovné, vzdělávací a osvětové činnosti a dále 
v souvislosti s provozováním sportovních zařízení, 

c. výnosy z majetku ČACH, 
d. dotace a příspěvky ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných rozpočtů, nadačních 

grantů apod., 
e. příspěvky a dotace od mezinárodních a jiných organizací, 
f. dary. 

13.2. Veškeré získané prostředky musí být využívány v souladu se stanovami a jinými normami ČACH 
a musí sloužit k financování činností naplňujících účel a cíle hlavní činnosti ČACH a k vytváření 
potřebných podmínek pro realizaci těchto činností. 

13.3. Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek za účelem řádného naplňování 
účelu a realizace hlavní činnosti ČACH. 

13.4. Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku odpovídají orgány ČACH v rozsahu dle 
ustanovení těchto stanov a ostatních norem ČACH. 

13.5. Hospodaření s majetkem ČACH probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného VH. 
13.6. Bližší podrobnosti hospodaření ČACH může určit interní norma. 
 
 

ČÁST PÁTÁ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

14.  Závěrečná ustanovení 
 
14.1. ČACH může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí VH nebo z jiného 

důvodu stanoveného zákonem. V případě zániku ČACH bez právního nástupce bude provedena 
její likvidace za účelem vypořádání majetku. Likvidátora jmenuje VH. Likvidační zůstatek 
po provedení likvidace může být použit pouze k veřejně prospěšným cílům s tím, že přednostně 
bude nabídnut členům ČACH. Pokud ČACH obdržel účelově vázané plnění ze státního či jiného 
veřejného rozpočtu, naloží likvidátor s příslušnou částí likvidačního zůstatku podle rozhodnutí 
příslušného orgánu poskytovatele tohoto účelově vázaného plnění. 

 
 

 
 


