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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY ČACH 2018 

 

Organizace:     Česká asociace cheerleaders (ČACH), z.s. 

Sídlo:      Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 - Břevnov 

Místo, datum a hodina konání:                              Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 - Břevnov 

 4. listopadu 2018, 10:30 – 18:40 hod 

Předsedající valné hromady:   Ing. Martina Marešová 

Zapisovatelka valné hromady:   Barbora Schejbalová 

Skrutátorka valné hromady:   Ing. Renata Štefanová 

Účastníci valné hromady:   zastoupeno 23 kolektivních členů za období  
2017/2018,  
24 kolektivních členů za období 2018/2019,  
2x čestný člen,   
5x člen VV  
(viz prezenční listina) 

 
 

PROGRAM VALNÉ HROMADY (dále také „VH“): 

 
1. Zahájení valné hromady, volba orgánů VH ČACH 
2. Zpráva o činnosti VV ČACH za hospodářský rok 2017/18 
3. Zpráva o činnosti odborných komisí ČACH 
4. Výroční zpráva a účetní závěrka ČACH 2017/18 
5. Plán činnosti a rozpočtových priorit pro příští období 
6. Různé 
7. Ukončení valné hromady 
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Průběh:  
 

1.  Zahájení valné hromady, volba orgánů VH ČACH 
 
Prezidentka České asociace cheerleaders (dále jen „ČACH“), Ing. Martina Marešová, zahájila zasedání 
v 10:30. Konstatovala, že Valnou hromadu ČACH svolal výkonný výbor (dále také „VV“) v souladu 
se Stanovami ČACH a je možné ji řádně zahájit. Poté byla provedena kontrola prezence přítomných 
zástupců Kolektivních1 členů a přečtena prezenční listina. Přítomní byli informováni, že kolektivní 
členové s členskou základnou větší než 100 členů, disponují dvěma hlasovacími právy – týká se Cheer 
Academy, Join New Spirit AllStars, Prague Eagles Cheerleaders, BASTA cheerleaders, A-STYL Dragons. 
Členům se dvěma hlasovacími právy bylo oznámeno kolika právy za které hlasovací období disponují 
(dle aktuálnosti počtu evidovaných členů vůči členskému období). 
 
PŘÍTOMNÍ KOLEKTIVNÍ ČLENOVÉ: 
ACT, A-STYL Dragons, BASTA cheerleaders, Bobcats Cheerleaders, BSH Cheerleaders, DCH 
Cheerleaders, DYNAMIC Cheerleaders, Fighters Cheerleaders, FunTime Athletics Nový Jičín, GLITTER 
STARS SLAVKOV, Hell´s Cheerleaders České Budějovice, Cheer Academy, Cheerleaders Bees, Chilli 
Cheerleaders, JCA Legends, Join New Spirit AllStars, Pilsen Jaguars Cheerleaders, PM Stars Pardubice, 
POWER CHEERLEADERS, Prague Eagles Cheerleaders, Rival Angels (od sezony 2018/2019), Sharks 
cheerleaders, VSK Univerzita Brno Tigers, WILD CHEERLEADERS. 
 
PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ na základě PLNÉ MOCI: 
Sharks cheerleaders (SHARKS Cheerleaders z.s.) zastoupen plnou mocí – udělenou Veronice Váchové.  
 
OMLUVENI/NEPŘÍTOMNI: 
Black Tigers Cheerleaders, BLUE WINGS Cheerleaders, Dolphins, Falcons Cheer Team, Cheetahs cheer 
team Mohelnice, IM CHEER PARDUBICE, Rebels Cheerleaders, SPICE Cheerleaders, STARS VARNSDORF, 
TSK DYNAMIK, TAKT Liberec.  
 
ČESTNÍ ČLENOVÉ: 
Barbora Schejbalová (zároveň secretary general ČACH) 
Nikoleta Míková 
 

2017/2018 hlasovací práva Poznámka 

Přítomno kolektivních členů s hlas. právem 22 Bez Rival Angels, VSK Univ. Brno Tiger 

- z toho počet čl. s 1 hlasovacím právem 17  

-  z toho počet čl. se 2 hlasovacími právy 5  

Celkem hlasů 27 Nadpoloviční většina = 14 
 
 
 
 
 

                                                
1 Kolektivní členové jsou v zápise uváděni pod názvem klubu/týmu příslušícího ke členské organizaci definované IČ - 
kolektivní člen (uvedeno v prezenční listině). 
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Hlasování o akceptaci plné moci Sharks cheerleaders Veronice Váchové, která není členem klubu 
Sharks cheerleaders. (pozn. Klub A-STYL Dragons hlasoval pouze jedním hlasem) 
 

A) Hlasování o: Pro návrh Proti návrhu Zdrželo se 
Akceptace plné moci Sharks pro 
Veroniku Váchovou 26 0 0 

Závěr z hlasování: Návrh byl členy přijat nadpoloviční většinou přítomných hlasů. 
 
Následně proběhlo hlasováno o orgánech VH (pozn. Klub A-STYL Dragons hlasoval pouze jedním 
hlasem) 
 

B) Hlasování o: Pro návrh Proti návrhu Zdrželo se 
Volba orgánů VH ve struktuře: Ing. 
Martina Marešová - předsedkyně VH, 
Barbora Schejbalová - zapisovatelka VH 
a Ing. Renata Štefanová - skrutátorka 
VH 

26 0 0 

Závěr z hlasování: Návrh byl členy přijat nadpoloviční většinou přítomných hlasů. 
 
Ing. Martina Marešová předsedkyně VH, Barbora Schejbalová zapisovatelka VH a Ing. Renata Štefanová 
skrutátorka VH. 
 
Následně byl předsedkyní VH přečten program VH.  
Připomenut byl i plán neoficiální schůzky zástupců členských klubů po ukončení oficiální části VH pro 
případné diskuse dalších oblastí nespadajících do hlavního programu VH, kterým je zejména rozpočet 
a plán priorit. 
 
10:45 příchod zástupců VSK Brno Tigers 
 

2017/2018 hlasovací práva Poznámka 

Přítomno kolektivních členů s hlas. právem 23 Bez Rival Angels 

- z toho počet čl. s 1 hlasovacím právem 18  

-  z toho počet čl. se 2 hlasovacími právy 5  

Celkem hlasů 28 Nadpoloviční většina = 15 
 
 
Jana Slavíková pohovořila o podpoře klubů a sportovců z prostředků ČACH: 

● Každý reprezentant Českého národního cheer týmu obdržel v rámci dotací MŠMT 10 000 Kč 
jako příspěvek na uhrazení nákladů. Celkově jsme takto rozdělili mezi reprezentanty 450 000 
Kč. 

● Týmy, které reprezentovali ČR na Mistrovství Evropy obdržely finanční podporu á 4 000 Kč. 
● Každý klub registrovaný u ČACH, který v sezóně 2017/2018 registroval členy ve věku 6 - 23 let, 

obdrží dopadovou žíněnku v rámci dotačního programu MŠMT Talent pro nácvik akrobacie. 
Cvičenci tím dodáte větší jistotu při doskoku či dopadu a zajistíte jeho bezpečí. 
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Lucie Jakubcová (A-STYL Dragons) podala dotaz, jaký klíč byl použit pro rozdělování finančních 
prostředků reprezentantům z členských klubů.   
Karel Červený (Cheerleaders Bees) se dotázal, proč nebyla poskytnuta podpora pro reprezentanty na 
ECU Europeans Performance Doubles. 
Jana Slavíková zodpověděla, že podpora byla poskytnuta pouze týmovým celkům na ECU Europeans 
(ME) a reprezentantům účastnícím se ICU Championship 2018 (MS). 
 
 

2. Zpráva o činnosti VV ČACH za hospodářský rok 2017/18 
Martina Marešová stručně pohovořila o Výroční zprávě ČACH.  
Připomenuta struktura ČACH – VH, Výkonný výbor a General Secretary, Odborné komise.  
Upozorněno na rozdělení agend mezi osoby pracující pro ČACH - přímé kontaktování urychlí vyřízení 
požadavků. Rozdělení oblastí agend k dispozici na www.cach.cz / sekce kontakt. 
 
Připomenuty cíle stanovené pro loňskou sezonu 2017/2018 a zhodnoceno, že všechny cíle byly 
splněny. 
 

● Rozvoj stávajících aktivit ČACH (hl. vzdělávacích) 
● Soutěž na novém místě 
● Udržet umístění na ME a MS 
● Finanční pomoc reprezentaci (ME, MS) 
● Vytvoření podmínek pro vznik para cheer 
● Nový systém přihlášek na soutěže 
● Responsivní web ČACH 
● Získání dotací (MŠMT) a udržení bilance rozpočtu 
● Finance pro dalšího pracovníka ČACH 
● Začlenění do projektu GIVT, který umožňuje přímou podporu neziskových organizací 
● Uspořit 300 tis ročně po dobu 5 let do rezervy (až do výše 1,5 mil) pro případ dotační krize 
● Příprava podmínek a směrnice pro zvýšení členských příspěvků (paušální poplatky za klub) 

 
Odkázáno na přehled aktivit z Výroční zprávy, tedy na nejdůležitější body zde uvedené, které se týkaly 
činnosti ČACH za uplynulé období – Růst organizace, Reprezentace, Ocenění ČOV – Linda Kotvová, 
Soutěže v ČR, Portál Cheerleading je Sport, Média, Anketa Sportovec roku, člen komise ECU Board – 
Martina Marešová, Vzdělávání. 
 
Renata Štefanová pohovořila detailnějíi o členské základně – konstatován nárůst evidovaných členů, 
zejména mladších ročníků, komentováno zastoupení kolektivních členů v krajích, apod. 
 
Martina Marešová uvedla výčet nejdůležitějších organizací, se kterými ČACH intenzivněji spolupracuje: 
ICU, ECU, ČOV, ČUS, ČUKIS a MŠMT. 
 
Marie Cerhová sdělila nejdůležitější informace k soutěžím – uvedeny novinky, které v sezoně proběhly 
a nejdůležitější informace k nim. Prezentovány grafy (klubová účast, povětšinou vzrůstající účast 
jednotlivých soutěžících, diváků, atd.) a pohovořeno jednotlivě o nejzajímavějších soutěžních 
momentech. 
 
Martina Marešová zmínila spuštění responzivního webu www.cach.cz, dále aktualizace portálu 
Cheerleading je Sport.cz, uplynulou práci v rámci sociálních sítí ČACH a spolupráci s médii.  
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3. Zpráva o činnosti odborných komisí ČACH 
 
Komise pro bezpečnost a levelbook (prezentuje Petra Žáková, členka komise) 

● zástupce prezentoval činnost své komise - viz výroční zpráva 
Komise porotců (prezentuje Barbora Schejbalová, členka komise) 
● zástupce prezentoval činnost své komise - viz výroční zpráva 

Trenérská komise (prezentuje Lucie Vojtová, členka komise) 
● zástupce prezentoval činnost své komise - viz výroční zpráva 

Taneční komise (prezentuje Veronika Tlapáková, členka komise) 
● zástupce prezentoval činnost své komise - viz výroční zpráva 

● Lucie Jakubcová (A-STYL Dragons) vznesla dotaz, proč ČACH nepodpořila účastníky USASF THE 
DANCE WORLD, neboť tam se mohou právě účastnit menší týmy. Jana Slavíková uvedla, že tato 
soutěž je založena pouze na přihlášení se klubů, nikoli postupové či kvalifikační bázi v rámci 
členství ČACH v oficiálních nadřazených mezinárodních organizacích. Radka Bandasová (Basta) 
dotázala proč nejsou nominované dvojice na ECU Europeans Performance Doubles 
podporovány z dotace či ČACH rozpočtu. Zodpovězeno, že ČACH rozhodl podpořit týmové 
divize. Olga Kopřivová (Cheer Academy) pobídla přítomné, aby si kluby žádaly o dotace přímo 
určené pro ně. Zmíněna výzva do budoucna o jasné ujednocení systému podpory 
reprezentačních výprav na jiné zahraniční soutěže ze strany ČACH – Martina Marešová 
upozornila zejména na nutnost komunikace ze strany klubů a včasného dodávání potřebných 
materiálů. 

● Radka Bandasová (Basta) požádala o podporu všech účastníků/sportovců, kteří reprezentují na 
ECU, nejen v týmových kategoriích. 

● Hovořeno déle o tomto tématu a o snižující se zájem Performance divizí. 
 

Komise mediální (prezentuje Martina Marešová - z důvodu nepřítomnosti zástupců) 
● zástupce prezentoval činnost své komise - viz výroční zpráva 

 
Komise kontrolní (prezentuje Olga Kopřivová) 
● zástupce prezentoval činnost své komise - viz výroční zpráva 

 
 

4. Výroční zpráva a účetní závěrka ČACH 2017/18 
 
Michaela Bednářová pohovořila o dotacích a darech. Dále o dalších finančních výkazech, grafech, apod. 
Potvrdila, že bylo podáno řádné daňové přiznání za předchozí období a dále hovořila o aktuální finanční 
situaci a stavu. 
 
Členové VH vyzváni k vzetí Účetní závěrky ČACH za období 2017/2018 (1.9.2017 - 31.8.2018) na 
vědomí: 
 

C) Hlasování o: Pro návrh Proti návrhu Zdrželo se 
VH bere na vědomí Účetní závěrku 
ČACH za období 2017/2018 28 0 0 

Závěr z hlasování: Vzato na vědomí nadpoloviční většinou přítomných hlasů. 
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Členové VH vyzváni k vzetí Výroční zprávy za období 2017/2018 (1.9.2017 - 31.8 2018) na vědomí: 
 

D) Hlasování o: Pro návrh Proti návrhu Zdrželo se 
VH bere na vědomí předloženou 
Výroční zprávu ČACH za období 
2017/2018 

28 0 0 

Závěr z hlasování: Vzato na vědomí nadpoloviční většinou přítomných hlasů. 
 
Přestávka v programu VH od 12:35 do 12:50 
Jan Balner, společnost CHEERTWIRL – prezentace produktů a akční nabídka cheer bot a dalšího 
sortimentu. 
 
 

5. Plán činnosti a rozpočtových priorit pro příští období 
Renata Štefanová pohovořila o projektu plánovaného čerpání finančních příspěvků z prostředků 
darovaných ČOV ze strany Loterijních společností formou převodu části finančních prostředků 
Kolektivním členům v rozsahu dle stanoveného klíče. Sděleny podmínky, postup řešení a administrace.  
Nikoleta Míková (Join New Spirit AllStars) zmínila, aby napříště podmínky byly stanovené a dodržované 
ze strany VV ČACH dříve. 
 
Následovalo téma ratifikací Kolektivních členství ČACH, od kterých VV ČACH obdržel žádost o členství. 
Členové VH vyzváni k ratifikaci nových členských klubů: 
 
Ratifikace Rebels Cheerleaders 

E) Hlasování o: Pro návrh Proti návrhu Zdrželo se 
VH ratifikuje členství Rebels 
Cheerleaders 28 0 0 

Závěr z hlasování: Návrh byl přijat nadpoloviční většinou přítomných hlasů. 
 
Ratifikace Rival Angels 

F) Hlasování o: Pro návrh Proti návrhu Zdrželo se 
VH ratifikuje členství Rival Angels 28 0 0 
Závěr z hlasování: Návrh byl přijat nadpoloviční většinou přítomných hlasů. 

 

2017/2018 hlasovací práva Poznámka 

Přítomno kolektivních členů s hlas. právem 24 s Rival Angels 

- z toho počet čl. s 1 hlasovacím právem 19  

-  z toho počet čl. se 2 hlasovacími právy 5  

Celkem hlasů 29 Nadpoloviční většina = 15 
 
Ratifikace TSK DYNAMIK  

G) Hlasování o: Pro návrh Proti návrhu Zdrželo se 
VH ratifikuje členství TSK DYNAMIK 29 0 0 
Závěr z hlasování: Návrh byl přijat nadpoloviční většinou přítomných hlasů. 
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Renata Štefanová přítomné informovala o novém informačním systému veřejné správy - Rejstřík 
sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení. Jedná se o rejstřík, který je veden 
v souladu se zákonem č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu. Za členy ČACH bude rejstřík naplněn 
zástupcem ČACH. Pro zajištění správnosti uvedených dat byli přítomni požádáni o součinnost s apelem 
na uvádění správných, nemodifikovaných údajů do Evidenčního registračního systému ČACH. Zástupci 
Kolektivních členů budou k součinnosti postupně vyzváni. Důležité: Po naplnění rejstříku a po uplynutí 
data pro zápis do rejstříku bude možné podporu sportu ve formě dotace ze státního rozpočtu 
poskytnout pouze sportovní organizaci v rejstříku zapsané. 
 
Nikoleta Míková (Join New Spirit AllStars) zmínila, že si již zařídila registraci v Rejstříku jako klub a 
uvedla, zda není potřeba i ze strany ostatních klubů. Renata Štefanová zmínila, že za kluby tuto agendu 
vyřizuje zastřešující organizace, tedy ČACH. 
 
Zástupce z Wild Cheerleaders odchází v 13:23, v tuto chvíli je počet hlasů 27  
 

2017/2018 hlasovací práva Poznámka 

Přítomno kolektivních členů s hlas. právem 23 včetně Rival Angels, bez WILD CH. 
(nepřítomni) 

- z toho počet čl. s 1 hlasovacím právem 19 včetně hlas. práva A-STYL Dragons 
(změna) 

-  z toho počet čl. se 2 hlasovacími právy 4 Bez A-STYL Dragons 

Celkem hlasů 27 Nadpoloviční většina = 14 
 
 
Plán soutěží a akcí 2018/2019 (hovoří členové VV ČACH, příp. jednotliví zástupci Klubů): 
 
Informace o soutěžních pravidlech a souvisejících novinkách. Zejména o jednotlivých soutěžních 
dokumentech (Karta soutěže, Obecná pravidla soutěží) a bylo pohovořeno i o novém Levelbooku a 
jeho platnosti po následující dvě soutěžní sezony. 
 
Výzva na trenérskou komisi, aby prošetřila rozdělení, příp. znovu spojení divizí Junior a Senior Level 2. 
 
Pobídnutí k účasti na Klubových soutěžích specielně v rámci malých divizí, nižších levelů a v rámci 
podpory dotačního programu MŠMT Můj klub 
 
Dalé poinformováno o tématech: pravidle na světových soutěžích, rozdělení MMD ČR na dvě dílčí 
soutěže, rebrandování soutěže RCC na Prague Cheer Open, detaily k ME 2019 a 2020 a novému 
rozdělení kategorií, systému soutěže a nominačních divizí po ČR, předběžná informace, že ME v ČR 
plánujeme za cca 2 až 3 roky. 
 
Dále bylo pohovořeno o termínu nominací na ME a zmíněna zejména potřeba získání dostatečného 
času na zorganizování všech záležitostí spojených s realizací a zajištění výpravy na ME. Uvedeno, že 
nominace na ME ve většině evropských federací probíhají již před MS, tj. cca o 2 měsíce dříve než v ČR. 
Návrh ze strany ČACH (Pozn.: hlasování proběhlo později - viz níže): 
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a) Nominace na ME ze soutěže PCO (březen) 
b) Výměna termínů CZCN a PCO, tj. CZCN v březnu 
c) Platnost od 2019 
d) Platnost od 2020 

 
Pavel Jakubec (A-STYL Dragons) pohovořil o podmínkách celkové koncepce soutěžní sezony, které by 
se měly nastavit tak, aby i korespondovala s požadavky MŠMT v rámci vznikajícího programu Agentura 
pro sport, apod. Martina Marešová zmínila, že rozvoj v tomto směru je běh na dlouhou trať a 
podnikáme k tomu průběžné kroky. 
 
Změna termínu Galavečera na 8.2.2019. 
 
Klubové soutěže - pohovořeno o této problematice a Nikoletou Míkovou (Join New Spirit AllStars) 
zmíněno, že pravidla KS měla VH schválit a VV ČACH nedal klubům odsouhlasit. Barbora Schejbalová 
vyjádřila nesouvislost schvalování pravidel VH a vyjádřila důvody, za kterých ČACH vidí v Klubových 
soutěžích přínos. 
 
Pavel Jakubec (A-STYL Dragons) navrhuje, aby se celková koncepce rozpočtů na akce/soutěže ustálila, 
a upřesnily se body a jasné cíle, které VV má během sezony dělat – i za cenu navýšení odměn pro VV. 
 
Martina Marešová pohovořila detailněji o dotačním programu MŠMT Můj klub a s tím souvisejícím 
postoji ke Klubovým soutěžím. 
 
Česká národní cheer liga (dále jen “CNCL”) - pohovořeno detailně o důvodech proč nevidí VV ČACH 
pokračování v CNCL jako přínosné - zmíněn i projev nezájmu  ze strany Klubů. Nikoleta Míková (Join 
New Spirit AllStars) uvedla, že zájem z jejich strany je enormní a slouží k motivaci jednotlivých 
sportovců. Dále Pavel Jakubec zmínil, že zrušením se ztratila atraktivita účastí na dalších soutěžích ze 
strany sportovců a klubů. VV doplňuje, že účast klubů v CNCL byla velmi nízká a upřesňuje, že členství 
v ČOV není podmíněno zřízením Ligy. 
 
Martina Marešová pohovořila o partnerech ČACH a aktuální nabídce programu ČACH Benefit Plus a 
zvýhodněných nabídkách pro členské kluby a členy ČACH.  
 
Bylo pohovořeno o ukončení spolupráce s pojišťovnou Kooperativa v rámci organizace ČUS související 
s pojištěním úrazů sportovců. Pojištění odpovědnosti trenérů dál pokračuje. 
 
Barbora Schejbalová pohovořila o Coaches University, o plánu spuštěné  Licencencí B včetně vytvoření 
kreditového systému jako dlouhodobého vzdělávání a dalších doplňujících kurzech. 
 
Návrh úpravy Směrnice ČACH o členství (hovoří Renata Štefanová, příp. jednotliví zástupci Klubů): 
 
V návaznosti na poslední jednání Valné hromady ČACH, z důvodu potřeby aktualizace zejména v oblasti 
terminologie, období a procesů byl připraven a představen návrh přepracování Směrnice ČACH č. 
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1/2014. Nově byly navrženy dvě směrnice: Směrnice ČACH č. 1/2018 upravující podmínky členství, 
registrace členů a členských poplatků členů ČACH, Směrnice ČACH č. 2/2018 upravující podmínky 
přestupů Evidovaných členů mezi Kolektivními členy ČACH. Navržená Směrnice ČACH č. 1/2018 mimo 
jiné definuje „typy členských příspěvků“, samotná výše jednotlivých poplatků řešena v samostatné 
diskuzi a hlasování. 
 
K návrhům znění obou směrnic bylo přečteno vyjádření zástupce Kontrolní komise (souhlas s návrhem 
Směrnice ČACH č. 1/2018 - pouze doplnění specifikace “soutěž ČACH”, návrh úprav v navrženém znění 
Směrnice ČACH č. 2/2018). 

 
Zástupce z Hell´s Cheerleaders odchází 15:08, počet hlasů je 26 
 

2017/2018 hlasovací práva Poznámka 

Přítomno kolektivních členů s hlas. právem 22 změna: bez Hell´s Ch. (nepřítomni) 

- z toho počet čl. s 1 hlasovacím právem 18 bez hlas. práva Hell´s Ch. 

-  z toho počet čl. se 2 hlasovacími právy 4  

Celkem hlasů 26 Nadpoloviční většina = 14 
 
 
Členové VH vyzváni k hlasování a návrhu znění Směrnice ČACH č. 1/2018 a č. 2/2018 ve znění 
předloženém VV ČACH: 
 

H) Hlasování o: Pro návrh Proti návrhu Zdrželo se 
Hlasování o návrhu Směrnice ČACH č. 
1/2018 Směrnice blíže vymezuje 
podmínky členství, registrace a 
členských poplatků členů ČACH.  

23 2 1 

Závěr z hlasování: Návrh byl přijat nadpoloviční většinou přítomných hlasů. 
 
Shrnutí obsahu Směrnice ČACH č. 2/2018, přečtení návrhů úprav Kontrolní komise k navrženému znění 
VV ČACH. Po krátké diskuzi shrnuty další konkrétní návrhy úprav. Ze strany předkladatele návrhu (VV 
ČACH) navrženo zapracování diskutovaných úprav a předložení k hlasování formou per rollam v 
termínu do konce listopadu 2018. 
 
Zástupce z Glitter Stars odchází 15:37, počet hlasů je 25 

2017/2018 hlasovací práva Poznámka 

Přítomno kolektivních členů s hlas. právem 21 změna: bez GLITTER STARS (nepřítomni) 

- z toho počet čl. s 1 hlasovacím právem 17 bez hlas. práva GLITTER STARS 

-  z toho počet čl. se 2 hlasovacími právy 4  

Celkem hlasů 25 Nadpoloviční většina = 13 
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I) Hlasování o: Pro návrh Proti návrhu Zdrželo se 
Hlasování o odložení hlasování o 
návrhu Směrnice ČACH č. 2/2018 
formou per rollam.  

24 0 1 

Závěr z hlasování:  Návrh byl přijat nadpoloviční většinou hlasů. 
 
Zástupce z Chilli Cheerleaders odchází 15:59, počet hlasů je 24 
Zástupce z  PM Stars odchází 16:02, počet hlasů 23 
Zástupce z  JCA Legends odchází 16:04, počet hlasů 22 

 

2017/2018 hlasovací práva Poznámka 

Přítomno kolektivních členů s hlas. právem 18 změna: bez Chilli Ch., PM STARS, 
 JCA Legends (nepřítomni) 

- z toho počet čl. s 1 hlasovacím právem 14 bez hlas. práva Chilli Ch., PM STARS, 
 JCA Legends 

-  z toho počet čl. se 2 hlasovacími právy 4  

Celkem hlasů 22 Nadpoloviční většina = 12 
  
Návrhy na výši jednotlivých členských poplatků v členění dle ”typů členských příspěvků” uvedených ve 
Směrnici ČACH č. 1/2018. Po krátké diskuzi byli členové VH vyzváni k hlasování o jednotlivých výších 
členských poplatků. 
 

J) Hlasování o: Pro návrh Proti návrhu Zdrželo se 
Návrhu 1 000 Kč pro Kolektivní členství 
- paušální částka na období (sezonu)  
a Klub.  

16 4 2 

Závěr z hlasování: Návrh byl přijat nadpoloviční většinou přítomných hlasů. 
 

K) Hlasování o: Pro návrh Proti návrhu Zdrželo se 
Návrhu 300 Kč pro Evidované členství -  
částka na osobu při žádosti o nové 
členství.  

17 3 2 

Závěr z hlasování: Návrh byl přijat nadpoloviční většinou přítomných hlasů. 
 

L) Hlasování o: Pro návrh Proti návrhu Zdrželo se 
Návrhu 250 Kč pro Evidované členství -  
částka na osobu při obnově členství.  12 8 2 

Závěr z hlasování: Návrh byl přijat nadpoloviční většinou přítomných hlasů. 
 

M) Hlasování o: Pro návrh Proti návrhu Zdrželo se 
Návrhu 1 500 Kč pro Přidružené členství 
- paušální částka na období (sezonu).  17 0 5 

Závěr z hlasování: Návrh byl přijat nadpoloviční většinou přítomných hlasů. 
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N) Hlasování o: Pro návrh Proti návrhu Zdrželo se 
Návrhu 300 Kč pro Individuální členství 
-  částka na osobu. 17 0 5 

Závěr z hlasování: Návrh byl přijat nadpoloviční většinou přítomných hlasů. 
 
 Proběhla diskuze o soutěžní struktuře a možných plánech pro budoucí období (viz. skutečnosti výše) 
a členové VH byli vyzváni k hlasování o termínu nominací na ME: 

Hlasování sezona 2018/2019  
O) Hlasování o: Pro návrh Proti návrhu Zdrželo se 
Nominace na ME 2019 proběhne z 
Mistrovství ČR  2019 (bez změn) 22 0 0 

Závěr z hlasování: Návrh byl přijat nadpoloviční většinou přítomných hlasů. 
 
Hlasování sezona 2019/2020  

P) Hlasování o: Pro návrh Proti návrhu Zdrželo se 
Nominace na ME 2020 proběhne z 
Mistrovství ČR  2020 3 3 16 

Závěr z hlasování: Návrh NEbyl přijat nadpoloviční většinou přítomných hlasů. 
 
Martina Marešová vyzvala po diskusi přítomné, aby si promysleli koncepci na další sezonu, a sešli se 
na odděleném setkání zástupců klubů za přítomnosti zástupců trenérské komise a vyjádřili se i k dalším 
tématům  - Klubová soutěž, Česká národní cheer liga, koncepce soutěží na sezónu 2019/2020, poplatek 
za trenéra na soutěži. 
 
Pohovořeno o projektu GIVT – Jana Slavíková 
 
Pohovořeno o projektu Ježíškova vnoučata – Barbora Schejbalová 
 
Návrh plánu činností a priorit pro sezonu 2018/2019 (hovoří Martina Marešová): 
 

● Trenérské licence “B” 
● Level HOBBY a recruit nových "tanečních" klubů 
● Další zaměstnanec ČACH 
● MČR Doubles jako samostatná soutěž 
● Judges Scoring Clinic 
● Příprava projektu “Příměstské tábory” 
● Reprezentativnější výstupy (PR, školení, atd.) 
● Revize a úprava interních finančních procesů a směrnice (viz několikanásobný obrat) 
● Zrevidování soutěžního systému včetně postupů na ME, ligy, klubových soutěží a vstupného 

pro trenéry 
 

Další plány/plánované projekty: 
● Den (českých) cheerleaders - oslava cheerleadingu, setkání cheerleaders a fanoušků mimo 

soutěže, piknik, stuntování, zábava; cíl: zavést tradici, poslední víkend v září, Praha+Brno. 
● Příměstské tábory 
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Lucie Jakubcová (A-STYL Dragons) navrhuje více zkonkretizovat cíle. 

Členové VH vyzváni k hlasování o schvalování Plánů na sezonu 2018/2019 v předloženém znění vyjma 
bodu “reprezentativnější prostory na konání VH”: 
 

Q) Hlasování o: Pro návrh Proti návrhu Zdrželo se 
Plány a priority ČACH pro sezonu 
2018/2019 16 0 6 

Závěr z hlasování: Návrh byl přijat nadpoloviční většinou přítomných hlasů. 
 
 
Návrh rozpočtu 2018/2019 (hovoří Martina Marešová a Michaela Bednářová): 

 
Pohovořeno o ekonomických faktech – graf rostoucího obratu, větší výkony, větší náročnost 
administrativy VV. Mzdy členů VV ČACH a sekretářů ČACH jsou dlouhodobě podhodnocený, ovšem 
kladen nárok na rostoucí kvalitu práce, náročnost časových a lidských zdrojů a souvislé administrativy. 
Záměr alokovat více peněz na dalšího zaměstnance a zvýšení mezd VV a sekretáře. 
 
Stručně představeny detailní části navrhovaného rozpočtu. Posléze diskuse a dotazy k jednotlivým 
položkám, které byly zodpovězeny Michaelou Bednářovou. Prezentace a dílčí vysvětlení návrhu 
rozpočtu dle jednotlivých sekcí. Upozorněno, jak se bude řešit situace, pokud by nebyly schváleny 
dotace. Zástupci VV ČACH posléze vysvětlili postup. 
 
Zástupce z VSK Brno Tigers odchází, 17:35, počet hlasů 21 

Pohovořeno o dílčím financování soutěží a souvislosti s dotacemi. Výzva ze strany členů, aby se snížil 
standard soutěže za cenu snížení nákladů.   
 
Zástupce z Pilsen Jaguars odchází, 18:00, počet hlasů 20 

Opět zmíněno Lucií Jakubcovou (A-STYL Dragons), že se trenéři a doprovod musí na ČACH soutěži platit. 
Diskuse ke konkrétnímu návrhu a posléze dohodnuto, že konkrétní návrh připraví trenérská komise na 
plánované setkání členů klubů. VV zkonstatoval, že trenéři českých týmů mají na ČACH soutěžích snížen 
poplatek na 50% oproti soutěžím jako ME, MS i zahraničních soutěžích platí trenéři a všechny 
doprovody vstupující do zákulisí startovné zpravidla v plné výši.  
 
Zástupci z Rivals Angels a “Sharks cheerleaders” odchází, 18:13, počet hlasů 18 

2017/2018 hlasovací práva Poznámka 

Přítomno kolektivních členů s hlas. právem 14 změna: Pilsen Jaguars, VSK Brno Tigers, 
Rival Angels, “Sharks ch.” (nepřítomni) 

- z toho počet čl. s 1 hlasovacím právem 10 bez hlas. práva Pilsen Jaguars, VSK Brno 
Tigers, Rival Angels, “Sharks ch.” 

-  z toho počet čl. se 2 hlasovacími právy 4  

Celkem hlasů 18 Nadpoloviční většina = 10 
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Po diskusi výzva k hlasování o Návrhu rozpočtu 2018/2019 bez části týkající se soutěží. 
 

R) Hlasování o: Pro návrh Proti návrhu Zdrželo se 
Návrh rozpočtu 2018/2019 9 3 6 
Závěr z hlasování: Návrh NEbyl přijat nadpoloviční většinou přítomných hlasů. 

 
Zástupci z A-STYL Dragons odchází, 18:25, počet hlasů 17 
Zástupci BASTA odchází, 18:25, počet hlasů 15 

 

2017/2018 hlasovací práva Poznámka 

Přítomno kolektivních členů s hlas. právem 12 změna: bez Basta ch., A-STAL D.  
(nepřítomni) 

- z toho počet čl. s 1 hlasovacím právem 9 bez hlas. práva A-STYL Dragons 

-  z toho počet čl. se 2 hlasovacími právy 3 bez hlas. práv BASTA Cheerleaders 

Celkem hlasů 15 Nadpoloviční většina = 8 
 
Proběhla rozsáhlá diskuse vzhledem k neodsouhlasenému rozpočtu. Nikdo z přítomných však nevznesl 
konkrétní námitku k předloženému rozpočtu či požadavek na úpravu. VV ČACH zmínil, že pokud 
nebude rozpočet schválen, bude muset učinit velmi zásadní kroky, které ovlivní chod celé sezony 
počínaje omezením/zrušením činnosti a zrušení výpravy reprezentačního týmu na ME (nemožnost 
nákupu již tak velmi nákladných letenek do USA atd.). 
 
Po diskusi výzva ze strany členů o znovu hlasování o Návrhu rozpočtu 2018/2019 bez části týkající se 
soutěží, s přídavkem požadavku Kontrolní komise na zvýšení jejich mezd. 
 

S) Hlasování o: Pro návrh Proti návrhu Zdrželo se 
Návrh rozpočtu 2018/2019 15 0 0 
Závěr z hlasování: Návrh byl přijat nadpoloviční většinou přítomných hlasů. 

 
Zástupci Bobcats odchází, 18:31, počet hlasů 14 
Zástupce ACT odchází, 18:31, počet hlasů 13 
Zástupce Cheerleaders Bees odchází, 18:32, počet hlasů 12  



	
Česká	asociace	cheerleaders	

Zátopkova	100/2	
160	17	Praha	6	

 

 14/14 
	

6. Různé 
Na další obdržené návrhy k programu bylo před konáním VH ze strany VV zasláno všem členům ČACH 
písemné vyjádření a většina témat proběhla v rámci diskuse během VH. 
 
Zkonstatováno, že vzhledem k prodlužující se VH a postupnému odcházení zástupců klubů v průběhu 
jednání (vedoucí až k možné neusnášeníschopnosti VH) navrhuje VV do budoucna uskutečnit dvě 
setkání se zástupci klubů. Jedním by byla valná hromada v podzimním období pro odsouhlasení 
potřebných účetních a výkazných dokumentů. Druhé setkání zástupců klubů by probíhalo v časném 
jarním období za účelem plánování budoucí sezony a též prostoru dalších diskusí mezi členskými kluby. 
Pro toto setkání VV v následujících dnech vytvoří on-line hlasování o termínu a vyzve zástupce klubů k 
zaslání návrhů na úpravu soutěžního systému. 
 
 

7. Ukončení valné hromady 
Předsedkyně valné hromady konstatovala, že program VH ČACH byl zcela vyčerpán a prohlásila valnou 
hromadu ČACH za ukončenou /bez závěrečného čtení/ v 18:40 hod.  
 
Zápis VH bude vyhotoven v počtu 6 pare s platností originálu s tím, že každý člen výkonného výboru 
obdrží po jednom a jeden zápis bude zaslán k rejstříkovému soudu. 
 

 
 
Marešová, v. r.                                                                                         Schejbalová, v r.  
………………………………….…      ……………………………..…   
Ing. Martina Marešová       Barbora Schejbalová  
předsedkyně VH       zapisovatelka VH 
 
 
 

Přílohy:  
 

1 - Prezenční listina  
2 - Výroční zpráva ČACH 2017/2018 (1.9.2017 - 31.8.2018) 
3 - Návrh rozpočtu na sezonu 2018/2019 
4 - Předběžný návrh termínů na sezonu 2019/2020 
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POČÁTEČNÍ ZŮSTATKY NA ÚČTECH
Pokladna Kč 203 165 Kč
Pokladna EUR 44 682 Kč ~ 1,736 EUR
Pokladna USD 4 606 Kč ~ 208 USD

Fio banka 800 990 Kč
Fio banka CN/CT 413 757 Kč
Fio banka ČOV 1 185 372 Kč
Fio banka EUR 1 589 Kč ~ 62 EUR

ROZPOČET 2018-2019 (NÁVRH)

POLOŽKY PŘÍJMY VÝDAJE
Členské příspěvky
1200 členů / 200,- poplatek (obnovy) 240 000 Kč
500 členů / 300,- poplatek (nový člen) 150 000 Kč
Registrační průkazy 20 000 Kč
Bilance 370 000 Kč
Soutěže
Spirit Cheer Cup 2018 250 000 Kč 350 000 Kč
Prague Cheer Open 2019 600 000 Kč 550 000 Kč
Mistrovství ČR v malých divizích 2019 210 000 Kč 250 000 Kč
Mistrovství ČR v Doubles 2019 100 000 Kč 70 000 Kč
Mistrovství ČR 2019 770 000 Kč 820 000 Kč
Open Air Cup 2019 280 000 Kč 280 000 Kč
Trika staff 10 000 Kč
Klubové soutěže 15 000 Kč 9 000 Kč
Bilance -114 000 Kč
Vzdělávání
Stunt Camp 55 000 Kč 25 000 Kč
Tumble Camp 50 000 Kč 20 000 Kč
Cheer Levels Clinic 25 000 Kč 18 000 Kč
Judges Clinic 18 000 Kč 15 000 Kč
Dance workshop 20 000 Kč 20 000 Kč
První pomoc v cheerleadingu 20 000 Kč 16 000 Kč
Licence trenérů C 70 000 Kč 75 000 Kč
Bilance 69 000 Kč
Další akce a různé...
Rulles conference Vídeň 20 000 Kč
Valná hromada CACH 18 000 Kč
ECU General assembly 40 000 Kč
ICU General assembly 70 000 Kč
VH CUKIS 6 000 Kč
Galavečer, Anketa Sportovec a trenér 75 000 Kč
Bilance -229 000 Kč
Členské poplatky organizacím
ICU členský poplatek 23 000 Kč
ECU členský poplatek 30 000 Kč
ČUKIS členský poplatek 10 000 Kč
Bilance -63 000 Kč



Národní tým, Reprezentace MS, ME
Náklady trenéři, staff 350 000 Kč
Vybavení 40 000 Kč
Pronájmy a ostatní služby 185 000 Kč
Příspěvek reprezentantům MS 500 000 Kč
Členské příspěvky členů 1 750 000 Kč 0 Kč
Výjezd reprezentace na MS 1 750 000 Kč
Příspěvek reprezentantům ME 20 000 Kč
GIVT 5 000 Kč
Bilance -1 090 000 Kč
Mzdy, externisté, cestovné
Výkon funkce VV 60 000 Kč
VV a sekretář mzdy 648 000 Kč
VV a sekretář - odvody, daně 180 000 Kč
Plán navýšení - návrh 250 000 Kč
Externisti mzdy  50 000 Kč
Externisti - odvody, daně 10 000 Kč
3x kontrolní komise 3.000,- /resp. 2.000,- kvartálně - návrh 28 000 Kč
Kontrolní komise - odvody 5 000 Kč
Zaměstnanec ČACH - čtvrtý sekretář (16.000,- x 10měs = 160.000,-) - návrh 160 000 Kč
Cestovní náhrady ČR různé 40 000 Kč
Bilance -1 431 000 Kč
Služby
Registrační systém (aktualizace, úpravy) 15 000 Kč
ČACH Office / web - hosting, domena, sprava, html 15 000 Kč
ČACH Office / banka 1 500 Kč
ČACH Office / kancelářské potřeby, propagační předměty 30 000 Kč
ČACH Office / účetnictví 150 000 Kč
ČACH Office / kancelář, sklad, archiv 55 000 Kč
ČACH Office / sklad koberce aj. objemné nářadí a bannery 30 000 Kč
ČACH Office / pojištění odpovědnosti 30 000 Kč
ČACH Office / právní a poradenské služby 25 000 Kč
ČACH Office / grafik - soutěžní v soutěžích 10 000 Kč
ČACH Office / pracovní schůzky 16 000 Kč
ČACH Office / rejstřík sportovců 6 000 Kč
Bilance -383 500 Kč
Celková bilance bez dotací -2 871 500 Kč
Dotace - odhady
Hl.M. Praha (CZCN) - požádáno 100 000 Kč 100 000 Kč
Hl.M. Praha (PCO) - požádáno 50 000 Kč 0 Kč
Hl.M. Praha (OA) - požádáno 50 000 Kč 0 Kč
MŠMT repre jun a sen - předpoklad dle loňské dotace 700 000 Kč
MŠMT talentovaná mládež - předpoklad dle loňské dotace 450 000 Kč
MŠMT provoz - předpoklad dle loňské dotace 1 400 000 Kč
Plzeň (SCC) požádat 0 Kč
MČ Praha 7 (PCO, CZCN) - požádat 100 000 Kč 0 Kč
MČ Praha 6 (OAC) - požádat 50 000 Kč 0 Kč
Bilance 2 650 000 Kč

Celková bilance za 2018-2019 -221 500 Kč
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Příloha č. 4 
 
 
Předběžný návrh termínů na sezónu 2019/2020 
 
Den českých cheerleaders - září/říjen 2019 
 
Spirit Cheer Cup - 7. 12. 2019, Plzeň 
 
Galavečer s vyhlášením ankety Sportovec a trenér roku 2019 - únor 2020, Praha 
 
MČR malých divizí Performance Doubles - březen 2020 
 
Prague Cheer Open - 28. 3. 2020, Praha (možná nominace na ME 2020 týmovky) 
 
MS ICU Worlds - 18. - 26. 4. 2020, Florida 
 
MČR ve sportovním cheerleadingu  - 23.5.2020, Praha (možná nominace na ME 2020 týmovky) 
 
MČR malých divizí Cheer  - 6.6.2020, Praha (popř. březen/duben kvůli možné nominaci na ME 2020)  
 
Open Air Cheer Cup - 20. 6. 2020, Praha 

 
 
 
Je potřeba zachovat 6 svazových soutěží či soutěží se záštitou ČACH (viz MŠMT Můj Klub) - 
rozhodující je termín pro podání žádosti (posledních 12 měsíců), ten však není fixní. 
 
 
Prostor pro realizaci KS - viz Obecná pravidla KS - výběrová řízení květen 2019 
 

 
 
 


