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SMĚRNICE   ČACH  
č.   2/2019  

 

Směrnice   se   týká   odborné   Trenérské   komise   zřízené   Výkonným   výborem   České   asociace  
cheerleaders,   z.s.   (dále   jen   “ČACH”).   
 
 
I.   Obecná   ustanovení   
 

1. Vznik   a   zánik   komise  
 
1.1. Podle  programu  ČACH  a  vytyčených  cílů  jednotlivých  období  budou  vytvářeny           

či   rušeny   komise   dle   potřeb   ČACH.  
1.2. Vytváření  a  rušení  komisí  jako  pomocných  orgánů  ČACH,  jmenování  a           

odvolávání  členů  těchto  komisí  je  v  pravomoci  Výkonného  výboru  ČACH  (dále            
jen  “VV”).  V  případě  Trenérské  komise  podléhá  volba  jednotlivých  členů           
komise   do   působnos�   Valné   hromady   ČACH   (dále   jen   “VH   ČACH”).  

1.3. Komise  mohou  být  vytvořeny  pro  krátkodobé  úkoly  i  dlouhodobé  naplňování           
specifické   činnos�   ČACH.  

 
 

2. Členství   v   komisi  
 
2.1. Členství   v   komisích   je   dobrovolné.   
2.2. Člen   komise   musí   být   členem   ČACH.  
2.3. Doporučeným  počtem  členů  Trenérské  komise  je  5  nebo  7  osob,  a  to  nejlépe  s               

rozdílnou   příslušnos�   ke   Kolek�vnímu   členu   ČACH.   Minimálně   však   3.  
2.4. Počet   členů   v   komisi   je   lichý.  
2.5. Každý   člen   komise   má   jeden   hlas.  
2.6. Členství   člena   Výkonného   výboru   ČACH   v   Trenérské   komisi    není   dovoleno.   
2.7. Jedna   osoba   může   být   členem   více   komisí   ČACH.   

 
 

3. Volba   členů   komise,   volební   období  
 
3.1. Kandidá�  na  člena  Trenérské  komise  předkládají  své  CV  a  mo�vační  dopis  v             

lektronické  podobě  zasláním  v  dostatečném  předs�hu  před  VH  ČACH  na           
cach@cach.cz .  VV  ČACH  je  povinen  zprostředkovat  tyto  materiály  zástupcům          
Kolek�vních  členů  ČACH  dle  podmínek  určených  Stanovami  ČACH  pro  Valnou           
hromadu   ČACH.  

3.2. Volba   jednotlivých    členů   komise   probíhá   na   VH   ČACH.  
3.3. Volební   období   je   2   roky.  
3.4. Komise  si  zvolí  svého  předsedu  a  zástupce  předsedy  ze  svého  středu,  a  to              

nejpozději  do  týdne  od  volby  komise,  který  bude  kontaktní  osobou  vůči  VV             
ČACH.   

3.5. Opakovaná   volba   člena   komise   není   limitovaná.  
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3.6. V  případě  ukončení  funkce  některého  ze  členů  komise,  předseda  komise  či            
zástupce  předsedy,  neodkladně  uspořádá  výběrové  řízení  na  doplnění  člena          
komise  kooptací  na  období  do  nejbližšího  zasedání  VH  ČACH.  Na  VH  ČACH             
následně  proběhne  ra�fikace  vybraného  člena  Trenérskou  komisí  či  volba          
nového   člena   pro   doplnění   komise.  
 

4. Obecná   práva   a   povinnos�   členů   komisí   ČACH  
 
4.1. Komise  má  povinnost  prostřednictvím  svého  předsedy  podávat  čtvrtletní         

zprávy  o  své  činnos�  VV  ČACH,  konkrétně  vybranému  garantovi  komise  z  řad             
VV   ČACH.   

4.2. Komise  má  povinnost  prostřednictvím  svého  předsedy  připravit  roční  zprávu  o           
činnos�  komise,  kterou  následně  předloží  VH  ČACH  a  která  je  součás�  Výroční             
zprávy   ČACH.  

4.3. Člen   komise   ČACH   nemá   podpisové   ani   rozhodovací   právo   za   ČACH.   
4.4. Členství  v  komisích  ČACH  má  dobrovolnický  charakter  a  funkce  je  vykonávána            

bez   nároku   na   odm ěnu,   pokud   není   uvedeno   jinak.   
4.5. Každý  člen  komise  je  povinen  se  řídit  dle  Smlouvy  o  mlčenlivos�,  kterou             

bezprostředně   po   svém   zvolení   podepíše.  
4.6. Každý   člen   komise   je   povinen   jednat   v   zájmu   ČACH.  
 

 
II.   Předmět   činnos�   Trenérská   komise   
 

1. Sleduje  trendy  v  oblas�  cheerleading,  navrhuje  a  doporučuje  novinky  a  změny  pro             
aplikaci   v   ČR.  

 
2. Navrhuje  témata  a  obsah  školení,  workshopů  a  dalších  akcí  v  oblas�  vzdělání  trenérů              

a   členské   základny.   Podílí   se   na   jejich   koncepci   a   organizaci.  
 

3. Navrhuje  a  reviduje  koncepci  soutěžního  řádu  ČACH,  zejména  pak  obecných           
soutěžních  pravidel  a  por�olio  otevíraných  soutěžních  divizí  v  nadcházející  soutěžní           
sezoně,   v   souladu   s   pravidly   ECU,   ICU   a   světovými   trendy.  

 
4. Podílí  se  na  tvoření  Ankety  Sportovec  a  trenér  roku  a  nastavení  systému  hodno�cích              

kritérií.  
 

5. Zajišťuje  výběr  finalistů  z  nominovaných  v  Anketě  Sportovec  a  trenér  roku  a  podílí  se               
na   rozhodování   o   udělení   �tulů   Sportovec   a   trenér   roku.   

 
6. Má   poradní   hlas   v   rozhodování   o   udělení   či   zamítnu�   žádos�   o   výjimky.  

 
7. Zajišťuje   chod   zápůjček   Tréninkové   sady   ČACH.  

 
8. Trenérská  komise  ve  spolupráci  s  VV  ČACH  formálně  zhodnotí  obdržené  žádosti  o                        

pořádání   KS   a   připraví   doporučení   pro   hlasování   Kolektivními   členy.  
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9. Příprava   návrhů   a   podkladů   pro   Schůzi   trenérů   (únor)   a   účast   na   této   schůzi.  

 
10. Účast  členů  komise  na  VH  ČACH  jako  host  bez  volebního  práva.  Prezentace  zprávy  o               

činnost   komise.  
 

11. Podílí   se   na   dalších   projektech,   oblastech   a   úkolech     spojených   s   trenérskou   téma�kou.   
 
 
 
 
Směrnice   nabývá   účinnos�   dnem   schválení   Valnou   hromadou   a   podpisem   členů   Výkonného  
výboru   ČACH.   
 
 
V   Praze,   dne   1.   9.   2019   
 
 
 
 
      Mar�na   Myšková   v.   r.                                       Barbora   Schejbalová   v.   r.  
______________________                                                  ______________________    
……. Prezidentka   ČACH                                                                 Secretary   General    ČACH  
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