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SMĚRNICE ČACH1 
č. 3/2019 

Směrnice blíže vymezuje podmínky členství, registrace členů a členských poplatků členů ČACH. 
Členství v ČACH vyplývá z platných Stanov ČACH, kde jsou definována práva a povinnosti členů. 

I. Členství v ČACH  

Členství v ČACH je dobrovolné. Členem ČACH se mohou stát na základě svého rozhodnutí 
právnické nebo fyzické osoby, které se ztotožňují s účelem, hlavní činností2 ČACH a chtějí 
se podílet na naplňování společných zájmů s ostatními členy ČACH. Členství v ČACH je různého 
druhu. S rozdílným druhem členství jsou spojena rozdílná členská práva a povinnosti. Na členství 
v ČACH není právní nárok. 

Součástí registrace je poskytnutí základních identifikačních údajů budoucího člena a jeho závazek 
dodržovat stanovy a další normy ČACH a podřizovat se rozhodnutím orgánů ČACH.  

1. Členství v ČACH se rozlišuje na: 

1.1 Kolektivní 
Kolektivním členem se může stát právnická osoba3 (sportovní klub, tým, oddíl s právní 
osobností), která sdružuje občany aktivně se zabývající cheerleadingem a jeho formami.  

Pro potřeby ČACH je na Kolektivního člena pohlíženo jako na členský klub/tým. 
Za klub/tým jedná klubový/týmový zástupce, který musí být členem daného klubu/týmu 
a  musí být starší 18 let. Klubový/Týmový zástupce jedná prostřednictvím určeného 
klubového/týmového emailu. Klubového/Týmového zástupce a e-mail může klub/tým 
měnit.  

1.2 Evidované 
Evidovaným členem se stává fyzická osoba prostřednictvím svého členství 
ve sportovním klubu, týmu či oddíle, a to v okamžiku, kdy se tyto subjekty stanou 
Kolektivními členy ČACH a je o registraci fyzické osoby požádáno/podána žádost 
o registraci. Evidovaný člen podává svou žádost o registraci/přihlášku, prostřednictvím 
klubového/týmového zástupce určeného Kolektivním členem. Evidovaný člen může mít 
roli: sportovec (osoba trénující a aktivně se účastnící soutěží), sportovec – nesoutěžící4 
(osoba trénující avšak aktivně se neúčastnící soutěží), trenér, asistent trenéra, funkcionář, 
popř. další vymezenou VV ČACH. 

1.3 Individuální 
Individuálním členem se stává fyzická osoba bez příslušnosti k členskému sportovnímu 
klubu, týmu či oddílu a to na základě podané žádosti o registraci. Individuální členství 
může být uděleno např. porotci, členovi výkonného výboru, členovi odborné komise, 
sportovci, apod. 

1.4 Přidružené 
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.  

1.5 Čestné 
Čestným členem se může stát pouze fyzická osoba, která se významnou měrou zasadila 
o rozvoj cheerleadingu. O udělení Čestného členství rozhoduje Valná hromada ČACH 
na základě doporučení Výkonného výboru ČACH. Čestní členové mají právo se účastnit 
Valných hromad ČACH s hlasem poradním. Čestný člen je zbaven povinnosti platit 
registrační a členské poplatky ČACH. Čestné členství je do odejmutí trvalé. O odejmutí 
Čestného členství rozhoduje Valná hromada na základě doporučení Výkonného výboru 
ČACH. 

                                                 
1 ČACH – Česká asociace cheerleaders, z.s. 
2 Mezi hlavní činnosti patří organizování a provozování cheerleadingu ve všech jeho formách na území ČR, rozvíjení 
cheerleadingu, zajišťování státní sportovní reprezentace v cheerleadingu, organizování a řízení soutěží, propagace 
cheerleadingu, vzdělávání, metodická činnost, hájení zájmů svých členů, atd. 
3 Subjekt, kterému bylo přiděleno IČ 
4 Roli „sportovec – nesoutěžící“ může sportovec zastávat pouze po dobu 1 sportovní sezóny ČACH (září – srpen) 
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2. Vznik, pozastavení, zánik členství 

2.1 Vznik členství 

Vznik členství je v kompetenci výkonného výboru ČACH. Členství v ČACH vzniká potvrzením 
žádosti o členství v ČACH v návaznosti na podání žádosti, dodání potřebných údajů 
a provedení úhrad dle interních předpisů.  

V případě Kolektivního a Přidruženého členství je v působnosti valné hromady následná 
ratifikace takového člena schváleného výkonným výborem ČACH. 

2.2 Pozastavení členství 

Členství v ČACH je pozastaveno členům v případě závažného porušení stanov a směrnic 
ČACH, v případě poškozování dobrého jména ČACH a v případě neplnění finančních 
závazků vůči ČACH. Pozastavení členství znamená, že členové mají do doby nápravy věci, 
vyrovnání svých finančních závazků vůči ČACH pozastavena členská práva a to zejména: 
nemohou se účastnit soutěží5 a akcí pořádaných ČACH, soutěží a akcí pořádaných uniemi 
ICU a ECU, pozbývají hlasovacího práva na jednání valné hromady. V případě pozastavení 
členství se rozhodnutí o pozastavení posílá členovi elektronickou formou na uvedený e-mail 
kontaktní osoby. Pozastavení členství je v kompetenci Výkonného výboru ČACH. 

2.3 Zánik členství 

Členství v ČACH zaniká: 

a. zánikem Kolektivního, Přidruženého člena,  

b. úmrtím Individuálního, Čestného nebo Evidovaného člena,  

c. neuhrazením stanovených registračních a členských poplatků, 

d. vyškrtnutím člena na základě rozhodnutí výkonného výboru ČACH při porušení 
povinností člena vyplývajících ze stanov ČACH, zejména pro trestnou činnost, 
disciplinární delikty a porušení antidopingových pravidel, 

e. vyloučením rozhodnutím Valné hromady pro zvlášť závažné provinění neslučitelné 
s členstvím v ČACH, 

f. vystoupením na základě písemné žádosti samotného Kolektivního, Evidovaného, 
Přidruženého nebo Individuálního člena, 

g. nepodáním žádosti o obnovu členství na další období (netýká se čestného členství). 

V případě ukončení členství nevzniká nárok na vrácení registračních a členských poplatků. 
Ukončením členství není dotčena povinnost splacení půjčky, vrácení materiálu a zapůjčeného 
vybavení ČACH ani povinnost řádného vyúčtování a případné vrácení dotace poskytnuté 
ze státního či jiného veřejného rozpočtu, případně jiných účelových dotací nebo příspěvků. 

K ukončení členství člena (vyjma čestného členství) může dojít oznámením ČACH (písemně 
nebo na e-mailovou adresu registrace@cach.cz) nebo neprovedením obnovy členství na další 
stanovené období. 

II. Registrace členů 

Subjekty, které mají zájem o Kolektivní, Individuální nebo Přidružené členství, musí zaslat6 ČACH  
řádně vyplněnou „Žádost o členství“ (formulář ke stažení na www.cach.cz)  

Následně pracovník ČACH na základě obdržené žádosti o Kolektivní členství zadá vybrané 
údaje týkající se žadatele (klubu/týmu) do elektronického registračního systému ČACH7 (dále jen 
„ERS ČACH“), a zašle oprávněnému zástupci klubu/týmu přístupové jméno a heslo do ERS 

                                                 
5 Soutěž ČACH je soutěž pořádaná a řízená VV ČACH, popř. může být VV ČACH vybrána a za podmínky udělení písemného 
souhlasu VV ČACH organizována a pořádána Kolektivním nebo Přidruženým členem ČACH. Výsledky takovýchto soutěží 
eviduje ČACH a start jakožto člena ČCAH je podmíněn registrací u ČACH jako Evidovaný člen Kolektivního člena ČACH, popř. 
Individuálního člena. 
6 Elektronicky scan vyplněného formuláře na adresu registrace@cach.cz nebo poštou na adresu sídla organizace. 
7 http://registrace.cach.cz 

http://www.cach.cz/
http://www.cach.cz/
mailto:registrace@cach.cz


Česká asociace cheerleaders, z.s. 
Zátopkova 100/2 

160 17 Praha 6 
 

 

IČ 26546612, bankovní spojení: FIO Banka, č. účtu: 2500357400/2010 
cach@cach.cz 

                                                           www.cach.cz                                                                                           3/5 

ČACH. Osobní údaje Evidovaných a Individuálních členů jsou přístupné pouze přes udělený 
a chráněný správcovský přístup. 

Po obdržení přístupových údajů do ERS ČACH může zástupce Kolektivního člena zadat žádost 
o Evidované členství pro jednotlivé členy svého klubu (sportovce, trenéry a další). 

Prostřednictvím ERS ČACH bude Kolektivní člen také přihlašovat své členy na soutěže a akce, 
obnovovat členství na další období a má možnost využívat export dat o své členské základně.  

Registrace Evidovaného členství je možná prostřednictvím členského klubu s Kolektivním 
členstvím u ČACH. 

Při žádosti o Individuální či Přidružené členství, evidenci v registru členů ČACH provede 
pracovník ČACH. 

Členství je plně platné po úhradě stanovených členských poplatků a následné akceptaci ČACH 
v ERS ČACH. 

Důležité: Aby bylo garantováno vyřízení žádosti o nové Evidované členství sportovce / trenéra, 
který se bude chtít aktivně účastnit soutěže ČACH, musí být žádost podána nejpozději 8 týdnů 
před termínem konání předmětné soutěže. 

Pozn.: Minimálně požadované údaje pro registraci: Kolektivní člen – název, sídlo a identifikační 
číslo organizace, pod kterou působí, předmět hlavní činnosti v oblasti sportu, členství v jiné 
sportovní organizaci či údaje o sportovní organizaci která je v ní sdružena, kontaktní osoba, 
kontakty. Evidovaný, Individuální člen – jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa 
trvalého bydliště, u cizinců místa pobytu, státní občanství.   

III. Platnost členství, obnova členství 

Členství je platné v příslušném, aktuálně probíhajícím období „Sezóna ČACH“. „Obdobím“ se 
rozumí zpravidla „sportovní sezóna“, která je shodná s účetním obdobím ČACH. ČACH využívá 
pro účetní období hospodářský rok, který je stanoven na září – srpen. Pro statistické účely 
institucí se obdobím zpravidla rozumí kalendářní rok a stav k 31. 12. příslušného roku. 

Každý Kolektivní člen, který je již členem ČACH má povinnost ve spolkem stanoveném termínu 
provést kroky, které povedou k obnovení členství svého včetně své členské základy a editaci 
údajů o svých členech a klubu v případě nastalých změn. 

Obnova členství Evidovaných členů spočívá na principu, kdy zástupce Kolektivního člena označí 
v seznamu svých členů ty osoby, u kterých žádá o ukončení členství na další vymezené období. 
V případě, že u osoby nebude zadán požadavek na ukončení členství, bude členství 
za předpokladu úhrady stanoveného členského poplatku prodlouženo na další období se všemi 
podmínkami platnými při přihlášení/obnově. 

Obnova členství Kolektivního člena se provede automaticky obnovou členství jeho členů v ERS 
ČACH na další stanovené období a doložením statutárním zástupcem potvrzené žádosti 
o aktualizaci členství (formulář). 

Obnova Individuálního a Přidruženého členství se provádí doložením potvrzené žádosti o 
aktualizaci (formulář) zaslané na e-mail registrace@cach.cz 

IV. Členské poplatky (pro kluby a jednotlivé další typy) 

Členství u ČACH je vyjma Čestného členství podmíněno úhradou členského příspěvku, byl-li 
předepsán. 

Aktuální výši členského příspěvku na stanovené období zveřejňuje výkonný výbor ČACH 
na webových stránkách spolku, www.cach.cz Pokud nebyla výše na další období aktualizována, 
platí uveřejněná výše v den podání žádosti o členství. 

Typy členských příspěvků: 

Kolektivní členství – paušální částka na období (sezonu) a Klub 

Evidované členství – částka na osobu při obnově / částka na osobu při žádosti o nové členství 

Přidružené členství – paušální částka na sezonu (shodné jako Kolektivní členství),  

http://www.cach.cz/
mailto:registrace@cach.cz
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Individuální členství – částka na osobu (shodné jako Evidované členství) 

V. Členské průkazy 

Každé osobě se statutem Evidovaného členství bude ČACH vydán členský Registrační průkaz 
ČACH. Průkaz je nezbytný k prokázání členství a totožnosti při účasti na soutěžích a akcích.  

Náklady spojené s vydáním prvního Registračního průkazu ČACH a obnovou platnosti na další 
období jsou zahrnuty v členském poplatku. V případě vydání duplikátu (ztráta, změna údaje) má 
každý člen nárok na jeden duplikát zdarma, každý další bude zpoplatněn ve výši 100 Kč.  

VI. 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 organizacích není zakázáno. V případě, kdy člen ČACH bude 
současně členem jiné organizace s celostátní působností, která by sdružovala subjekty 
a jednotlivce se zaměřením na cheerleading pozbývá takovýto člen ČACH hlasovacího práva 
(Kolektivní člen) na jednání valné hromady z důvodu ochrany zájmů ČACH a z důvodu možnosti 
střetu zájmů. Zároveň Kolektivní člen ztrácí nárok na podíl získané státní dotace, příspěvku či 
daru, v případě jejího/jeho dělení mezi Kolektivní členy ČACH. 

VII. Ostatní ustanovení 

Údaje o členech ČACH mohou být zpřístupněny v nezbytném rozsahu organizacím, ve kterých je 
spolek ČACH sdružen, a to v rámci plnění povinností vůči těmto organizacím. Dále mohou být 
údaje o členech zpřístupněny orgánům státní správy a územních samospráv, a to zejména 
v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací či jiných příspěvků ze státního či veřejného rozpočtu. 
Údaje o členech evidovaných v ERS CACH mohou být také zprostředkovány v nezbytném 
rozsahu organizátorům klubových8 soutěží. Každý zájemce – fyzická osoba o členství v ČACH 
podáním žádosti souhlasí s tím, aby údaje o ní vedené v evidenci členů byly zpřístupněny. 

Každý zájemce – právnická osoba (Kolektivní člen) zároveň potvrzuje, že s podmínkami vedení 
evidence členů ČACH a s rozsahem evidovaných údajů obeznámil svou členskou základnu 
a zajistil vůči ní splnění příslušných zákonných povinností ohledně zpracování osobních údajů. 

Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány v souladu s požadavky Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 

O veškerých sporných vzniklých situacích rozhoduje výkonný výbor ČACH. 

Touto směrnicí se ruší platnost Směrnice ČACH č. 1/2018 a platnost Směrnice č. 1/2014 v bodě I. a 
II., bod III. zůstává v platnosti. Směrnice nabývá účinnosti dne schválení valnou hromadou a podpisem 
zástupců výkonného výboru ČACH. 

V Praze, dne 10. 11. 2019 
 
 
Martina Marešová v. r.    Renata Štefanová v.r. 
____________________   __________________ 
Ing. Martina Marešová    Ing. Renata Štefanová 
prezidentka ČACH    členka výkonného výboru ČACH 

                                                 
8 Klubová soutěž - je soutěž pořádána Kolektivním / Přidruženým členem ČACH, uznaná ČACH na základě podané žádosti 
o pořádání. 
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