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Příloha ke Směrnici ČACH č. 1/2019 
ETICKÝ KODEX ČACH - POROTCI  

 

Obecná ustanovení 
Tento kodex obsahuje všeobecné principy etických zásad pro porotce. Certifikovaní porotci ČACH či 
porotci hodnotící na českých soutěžích pořádaných ČACH nebo organizátory KS se musí řídit 
následujícími pravidly tohoto kodexu.  
 
Komunikace a kontakt s osobami 
Komunikace a setkávání se s trenéry/sportovci/diváky v soutěžní hale  
• Není vhodná v průběhu soutěže.  
• Je výjimečně povolena pouze před soutěží nebo po ukončení soutěže. 
• Je žádoucí udržet milý a vlídný postoj vůči trenérům/sportovcům/divákům. 
• Je žádoucí slušné chování za porotcovským stolem během celé soutěže i přes možné neshody či 
negativní momenty. 
 
Omezené či zakázané skutečnosti 
• Nikdy nediskutujte o bodech a detailech hodnocení s jinými osobami než jsou porotci či head judge, 
v žádném případě ne v blízkosti trenérů či sportovců. 
• Nikdy veřejně nahlas nekomentuj bodování ostatních týmů. 
• Nikdy veřejně nahlas nediskutuj jakékoliv incidenty mezi porotci, ať jsou veřejné nebo v pozadí. 
• Nikdy veřejně nediskutujte či nekomentujte bodování ostatních porotců, v žádném případě ne ve 
smyslu “já bych toto ohodnotil/a jinak”. 
• Nikdy nediskutujte o hodnocení s trenéry či sportovci - toto je odpovědnost pouze Head Judge 
anebo Safety Judge. 
• Nikdy nezpochybňuj rozhodnutí legality prvků, toto je role čistě jen technického safety judge. Pro 
případné ujasnění legality prvků je možné se obrátit na ČACH nebo ECU komisi pro pravidla. 
• Nikdy během soutěže, zejména pak u stolku porotců nepoužívejte mobilní telefon. Kalkulátor si 
příp. vyžádejte u organizátora soutěže.  
 
Povolené skutečnosti 
• Je možné po soutěži předat expertní technickou radu trenérům či týmům. 
• Je možné po soutěži předat choreografům či trenérům rady, jak optimalizovat chyby a předat jim 
rady na základě svého hodnocení.  
• Další….. 
 
Hodnocení 
• Je nepřípustné měnit své bodovací hodnocení a snažit se změnit hodnocení jiného porotce k úpravě 
finálního výsledku podle osobních preferencí. 
• Není možné měnit své bodovací hodnocení nebo se snažit změnit hodnocení jiného porotce, pokud 
to není osobním přesvědčením ku správnosti a doložené pádnými argumenty (ani na základě 
doporučení Head Judge nebo Quality Judge).  
• Vždy informuj o případných skutečnostech, které vedly k potenciálnímu pokusu o úpravu výsledků 
či zvýhodňujícího (či znevýhodňujícího) hodnocení. Tyto skutečnosti by měly být hlášeny Head Judge, 
vedení ČACH, federace pořádající danou soutěž či ve výjimečných případech i ICU Ethics Committee. 
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Konflikt zájmů 
Nikdy by porotce neměl hodnotit tým: 
• který trénuje, 
• pro který připravil choreografii, 
• osobně asistoval, radil a pravidelně konzultoval choreografii či technické prvky, 
• ve kterém jsou jeho příbuzní, 
• apod. 
Porotce by měl případný konflikt zájmů hlásit ihned při zjištění organizátorovi soutěže či Head Judge.  
 
 
Porotce by neměl ani žádat o roli porotcování na dané soutěži, pokud na ní soutěží jeho tým. Na této 
soutěži by měl být v roli trenéra a ne porotce. Jsou možné výjimky schválené ČACH na dané části 
soutěže, během kterých tým daného porotce nesoutěží, aby porotce zastával hodnotící roli. 
 
 
 
 
 
 
 
  


