
 

 

 

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY  
ČESKÉ ASOCIACE CHEERLEADERS, z.s.  

  
Sídlo organizace:    Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6  

Údaje organizace:    IČ: 26546612; DIČ CZ26546612 

Místo konání:     Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 

Datum a čas jednání:    12. února 2023, 13:00 – 18:00 
 

Účastníci Valné hromady:   (viz prezenční listina - příloha tohoto zápisu) 

14 kolektivních členů 

5 členů Prezidia 

4 ostatní (hosté, zástupci komisí, Secretary General) 
 

PROGRAM VALNÉ HROMADY (dále také „VH“) 

 

1. Zahájení, volba orgánů VH ČACH 

2. Zpráva o činnosti za období 09/2022 – 01/2023 

 a. Zpráva o činnosti (realizované a nerealizované projekty) 

 b. Hospodaření 

3. Plán činnosti 

 a. Stanovisko Prezidia ČACH k aktuální situaci 

b. Prioritizace činnosti ČACH  
v návaznosti na možné termíny (ne)obdržení státní dotace pro činnost sportovních svazů do 
30.4., 30.6., 31.8.2023 

 c. Schválení rozpočtu pro další období 02/2023 - 08/2023 

4. Dodatečná volba členky trenérské komise ČACH (Kateřina Šidlová, VSK Tigers) 

5. Volba regionálních ambasadorů ČACH 

6. Navýšení členských poplatků ČACH 

7. Různé 

8. Závěr 
 
  



 

 

 

1. Zahájení, volba orgánů Valné hromady 
 

Prezidentka České asociace cheerleaders, z.s. (dále jen „ČACH“), Martina Marešová, zahájila zasedání 
VH ve 13:15 hod a seznámila přítomné se základními body Jednacího řádu VH a připomněla organizační 
pokyny. Konstatovala, že VH svolalo Prezidium ČACH (dále také „Prezidium“) v souladu s 
aktuálními stanovami ČACH. Přítomní byli informováni, že Kolektivní člen s počtem členů do 100 osob 
disponuje jedním hlasovacím právem a kolektivní členové s počtem evidovaných členů více než 100, 
disponují dvěma hlasovacími právy. 

Renata Štefanová shrnula potřebné kvorum pro hlasování: 
 
Kolektivní člen (klub) 1 hlas Kolektivní člen (klub) 2 hlasy 

A-Styl BASTA cheerleaders 

Black Tigers Cheerleaders Cheer Academy 

Bobcats Cheerleaders JNS Cheerleaders 

Cheerleaders Bees Pilsen Jaguars Cheerleaders 

Fighters Cheerleaders Prague Eagles Cheerleaders 

FunTime Athletics Nový Jičín VSK Univerzita Brno - Tigers 

PM Stars Pardubice 
 

Sharks Cheerleaders 
 

Přítomno 8 členů s 1 hlasem Přítomno 6 členů se 2 hlasy 

  

Celkem přítomno hlasů kolektivních členů 20 

Více než 50 % z 20 hlasů pro přijetí návrhu činí (kvorum) 11 
 

Volba orgánů VH ČACH 

USNESENÍ Č. 1 - VH URČILA orgány VH ve složení:    (Hlasování: 20/0/0)* 
Předsedající:      Martina Marešová 
Zapisovatelka:      Barbora Schejbalová 
Ověřovatelka zápisu (zvolena z pléna):   Kateřina Šidlová 
Předsedkyně mandátní a volební komise, skrutátorka: Renata Štefanová 
Skrutátorka:      Marie Cerhová 
Členka volební komise:     Jana Slavíková 
Členka volební komise (zvolena z pléna):   Kateřina Veselá 
 

*Pozn.: Počty hlasů jsou vždy uvedeny v závorce ve formátu (PRO / PROTI / ZDRŽEL SE) 
 

Zápis VH 13.11.2022          

USNESENÍ č. 2 - VH VZALA NA VĚDOMÍ zápis z VH z 13.11.2022  

(Zápis zveřejněný na https://www.cach.cz/asociace/dokumenty-ke-stazeni.php) 
 
 
 



 

 

 

2. Zpráva o činnosti za období 09/2022 – 01/2023 

 a. Zpráva o činnosti (realizované a nerealizované projekty) 

b. Hospodaření 
 

Ad a) Zpráva o činnosti 

Martina Marešová představila činnosti, kterými se od poslední VH (13.11.2022) vedení organizace 
zabývalo v současném krizovém řízení. Hlavní činností, která obnášela velkou časovou dotaci všech 
pracovníků ČACH byla nejen příprava dokumentace pro dotační žádost u NSA pro rok 2023, další 
činnosti jsou popsány v dokumentu Zpráva o činnosti, krizové řízení období 09/2022 - 01/2023, který 
je ve složce pro oprávněné účastníky VH.   

Michaela Rom Tisarová představila agendy pracovníků ČACH a zmínila, že od poslední VH Prezidium 
pracovalo na nové koncepci agend navazující na schválený  organigram na VH 13.11.2022. Prezidium 
připravilo rozšířenou řadu pracovních skupin, neboť právě přes tyto orgány vidí vizi v dalším posunu a 
rozvoji organizace. 

Michaela Rom Tisarová zmínila, že v rámci krizového řízení finanční oddělení průběžně sleduje a 
kontroluje plnění aktuálních pracovních úvazků s ohledem na zvýšený dohled nad jednotlivými 
projekty. Dne 13.11.2022 VH uložila Prezidiu navrhnout změnu struktury řízení ČACH s cílem zefektivnit 
chod organizace s důrazem na začlenění plných pracovních úvazků. Na tomto Prezidium ČACH pracuje 
s ohledem na prioritizaci úkolů a činností schválených v rozpočtu a sjednocení systému řízení 
schválenému organigramu. 
 

Ad b) Hospodaření  

Michaela Rom Tisarová detailně představila stav hospodaření za uplynulé období a stav k 31.1.2023 s 
výslednou bilancí 234 333 Kč oproti plánovanému výsledku -33 848 Kč. Nemalá úspora vznikla na 
mzdách, vyšší ziskovosti z akcí, navýšením členské základny, nově nastaveným systémem vymáháním 
pohledávek,. Veškeré činnosti pracovníků ČACH  jsou v rámci krizového řízení posuzovány s ohledem 
na minimalizaci nákladů nejvyšší efektivity a prioritizaci na zisk, k zajištění chodu organizace do 
obdržení rozhodnutí o dotaci. 

Zpráva o hospodaření 

USNESENÍ č. 3 - VH VZALA NA VĚDOMÍ  výsledek hospodaření ČACH za období 1.9.2022 – 31.1.2023 
ve výši 234 333 Kč  (podklady předložené ve sdílené složce Zpráva o činnosti).  
 
 

3. Plán činnosti 

 a. Stanovisko Prezidia ČACH k aktuální situaci 

b. Prioritizace činnosti ČACH v návaznosti na možné termíny (ne)obdržení státní dotace pro 
činnost sportovních svazů do 30.4., 30.6., 31.8.2023 

 c. Schválení rozpočtu pro další období 02/2023-08/2023 
 

Ad a) Stanovisko Prezidia ČACH k aktuální situaci 

Martina Marešová představila část týkající se současného a následujícího plánu činnosti pracovníků a 
Prezidia ČACH, které jsou detailně popsány v návrhu rozpočtů na období do 30.4., 30.6., 31.8.2023. 

 



 

 

 

Martina Marešová stručně shrnula stávající postoj Prezidia ČACH, se kterým byli oprávněné osoby 
seznámené v podkladech pro VH (podklady předložené ve sdílené složce Zpráva o činnosti, Stanovisko 
Prezidia ČACH k aktuální situaci).  

Michaela Rom Tisarová potvrdila, že žádost o dotaci na NSA byla řádně odeslána a v rámci komunikace 
s novým zástupcem NSA jsou známy pouze tyto informace – aktuálně se zpracovávají dotační žádosti 
skupiny 1-4 pro olympijské sporty. Prezidium ČACH zajistilo přesun do 5 a tím se předpokládá, že by 
žádost o dotaci pro rok 2023 měla být administrována dříve než v roce předchozím. Zároveň bylo 
upřesněno, že tato dotace jako taková byla podaná o 2 měsíce dříve než v loňském roce, což by mohlo 
vést právě ke dřívějšímu zpracování ze strany NSA. Nový předseda NSA přislíbil rychlejší vyhodnocení 
dotačních žádostí cca na konec března 2023.  
 

Stanovisko Prezidia ČACH 

USNESENÍ č. 4 - VH VZALA NA VĚDOMÍ stanovisko Prezidia ČACH nést riziko ztráty organizace ve výši 
max. -200 000 Kč. 
 

Realizace projektů 

USNESENÍ č. 5 - VH ULOŽILA Prezidiu ČACH realizovat projekty pouze s předpokládající kladnou 
bilanci rozpočtu. 
 

Ad b) Prioritizace činnosti ČACH v návaznosti na možné termíny (ne)obdržení státní dotace pro činnost 
sportovních svazů do 30.4., 30.6., 31.8.2023 
 

Michaela Rom Tisarová za finanční oddělení sdělila, že se prioritizace činností bude řídit podle toho, 
zda organizace ČACH obdrží dotaci či nikoli.  

Pokud ano, bude se řídit podle schváleného rozpočtu z VH konané 13.11.2022 (s bilancí 468565 Kč 
k 31.8.2023).  

Pokud ne, Prezidium navrhuje tři modely prioritizace činností ČACH a rozpočtů v závislosti na možném 
termínu neobdržení dotačních prostředků NSA na provoz (do 30.4., 30.6., 31.8.2023).  
Tyto 3 modely byly zveřejněny ve složce Návrh rozpočtu a předloženy VH k hlasování. 
 
Zároveň bylo vysvětleno, že pokud dotaci ČACH neobdrží do 30.4.2023, bude další činnost pracovníků 
zaměřena primárně na rozvoj pracovních skupin v souladu s organizační strukturou ČACH, činnost 
směřující k realizaci PCO a mistrovských soutěží a získání finančních prostředků. 

Na VH bylo pohovořeno o rozšířeném formátu Pracovních skupin, jejich činnosti a fungování a 
návaznosti na strukturu řízení v souladu s organigramem schváleným VH 13.11.2022. 
 

Ad c) Schválení rozpočtu pro další období 02/2023-08/2023 

Schválení rozpočtu pro další období        

USNESENÍ č. 6 - VH SCHVÁLILA předložený Rozpočet ČACH na období   (Hlasování: 12/0/8) 
do 30.4.2023  (výsledná bilance celkem k 30.4.2023 bez dotace –12 562 Kč) 
 

USNESENÍ č. 7 - VH NESCHVÁLILA předložený Rozpočet ČACH na období  (Hlasování: 9/0/11) 
do 30.6.2023 (výsledná bilance celkem k 30.4.2023 bez dotace –145 602 Kč). 

(podklady předložené ve sdílené složce Návrh rozpočtu) 



 

 

 

Za Prezidium ČACH bylo konstatováno, že pokud do 30. 4. 2023 budou přiznány dotační prostředky 
v rámci podané žádosti ve Výzvě 25/2022 - Podpora sportovních organizací svazového charakteru 2023 
v dostatečné výši, organizace ČACH se bude řídit podle schváleného rozpočtu z VH ze dne 13.11.2022. 
Pokud k tomuto datu dotační prostředky nebudou ČACH poskytnuty, bude nutné schválit rozpočet a 
priority činností na další období. 
 

4. Dodatečná volba členky trenérské komise ČACH (Kateřina Šidlová, VSK Tigers) 

Jana Slavíková představila přítomným podklady pro volbu nové členky do Trenérské komise. Vysvětlila, 
proces samotné volby a upřesnila, že se jedná o dodatečná volbu s mandátem do 14. 11. 2023. 

Kateřina Šidlová, kandidátka na novou členku do Trenérské komise, se přítomným osobně 
prezentovala. Poté byli hlasující členové valné hromady vyzváni k provedení tajné volby  formou 
vhození hlasovacího lístku do  hlasovací urny.  
 

Dodatečná volba členky Trenérské komise ČACH 

USNESENÍ č. 8 - VH ZVOLILA novou členku Trenérské komise - Kateřinu Šidlovou.  
          (Hlasování: 20/0/0) 

5. Volba regionálních ambasadorů ČACH 

Michaela Rom Tisarová informovala VH o proběhlém předmeetingu, kde byl projekt prezentován. na 
místě pouze v krátkosti informovala přítomné o koncepci regionálních ambasadorů ČACH. Na místě 
proběhla diskuse k samotnému rozdělení regionů a byly vzneseny podněty na jejich přerozdělení.  

Pozn.: Po skončení oficiální části jednání VH byl dán prostor pro volby regionálních ambasadorů 
jednotlivých regionů.   
 

6. Navýšení členských poplatků ČACH 

Renata Štefanová vysvětlila důvody zažazení bodu na program VH, byť se tímto tématem členové ČACH 
zabývali již na podzimní valné hromadě a připomněla variantu, která byla schválena na VH dne 
13.11.2022 (členský poplatek na sezonu 2 000 Kč za klub, 400 Kč za sportovec) a shrnula nový návrh 
poplatku za Klubové členství. 

Prezidium považuje schválené výše členských příspěvků za nedostatečné a v nesouladu s principem 
chování řádného hospodáře, a to z pohledu fungování zastřešujícího spolku a zabezpečení potřeb 
členské základny, včetně souvisejících dotačních potřeb. Úprava výše členských poplatků je mimo jiné 
velmi důležitá i vzhledem k dotační politice Národní sportovní agentury (NSA), kterou aktuálně 
agentura realizuje vůči zastřešujícím sportovním svazům; výše vybíraných členských poplatků svazem 
je jedním z významných kritérií pro stanovení výše poskytované dotace NSA svazu; zároveň je 
realizován proces financování svazů/zastřešujících organizací NSA ne “napřímo” poskytnutím 
dotačních prostředků , ale tzv. "odspodu" skrze členské kluby pomocí vyšších částek dotace z výzev 
programu “Můj klub”.  

Negativní vlivy, se kterými se ČACH potýká, jsou např. změna dotační politiky NSA, nejistota v opoře v 
zákonu o podpoře sportu (přestože více jak 80 % základny tvoří děti a mládež) nebo ekonomická krize 
v ČR i ve světě včetně enormního zdražení snad všech komodit. 

Bylo zdůrazněno a připomenuto, že členské příspěvky, jsou jediným příjmem, ze kterého lze tvořit 
úspory, tzn. rezervní fond. 

 



 

 

 

Renatou Štefanovou bylo v souvislosti s klubovými členskými poplatky za Prezidium ČACH 
konstatováno, že stávající model je nevhodnou kombinací dvou různých modelů; rozdílné hlasovací 
právo při stejné výši poplatku za Klub. Mezi běžné modely patří, že mají všechny kluby na VH stejné 
hlasovací právo bez ohledu na velikost klubu a členské příspěvky a nebo model, kdy mají rozdílné 
hlasovací právo, ale i rozdílnou výši členských příspěvků za klub. 

Prezidium upozorňuje na tuto skutečnost vzhledem k tomu, že se nyní limitně blížíme ke stavu, kdy 
kluby se 2 hlasy budou disponovat nadpoloviční většinou všech hlasů a tedy kluby s 1 hlasem budou 
tímto systémem diskriminování, jelikož jejich plný součet nebude dosahovat potřebné nadpoloviční 
většiny pro přijetí návrhu. 

Změna členských poplatků ČACH - Licence člen Klub 
USNESENÍ č. 9 - VH NESCHVÁLILA návrh poplatků pro sezonu 2023/2024  
s platností od 1.9.2023:        (Hlasování: 10/8/2) 
Pro licenci ČLEN KLUB (model A) takto: 5 000 Kč / klub při 1-100 členech, za každých dalších 
započatých 100 osob v Klubu poplatek ve výši 1,5 násobku poplatku za předchozí stovku členů. 
 

USNESENÍ č. 10 - VH NESCHVÁLILA  návrh poplatků pro sezonu 2023/2024  
s platností od 1.9.2023:        (Hlasování: 10/6/4) 
Pro licenci ČLEN KLUB (model B) takto: 5 000 Kč / klub při 1-100 členech, 7 500 Kč / klub při 101 a 
více členech   

(podklady předložené ve sdílené složce Navýšení členských poplatků) 
 

Hlasovací právo 

USNESENÍ č. 11 - VH NESCHVÁLILA návrh na změnu hlasovacích práv každého kolektivního člena 
tak, že každý Kolektivní člen disponuje 1 hlasem.      
          (Hlasování: 5/9/6) 

Proběhla diskuse na téma zdražování, přičemž někteří členové ČACH jsou přesvědčeni, že Prezidium ČACH se 
ubírá cestou kontinuálního a hlavně neadekvátního zdražování členských příspěvků a dle slov přítomných 
diskutujících nehledá jiné formy příjmů. Navázala diskuse i na celkové fungování, efektivitu a řízení celé 
organizace ČACH.  

Prezidentka ČACH, Martina Marešová, se (negativně) vyhranila vůči mylným komentářům, neadekvátním 
nařčením, pomluvám a prohlubující se nedůvěře ze strany členských klubů ke zvolenému Prezidiu ČACH a 
oznámila svou rezignaci z funkce Prezidentky ČACH (doplňující pozn. ČACH: s platností od konce schválené činnosti 
a rozpočtu ČACH tj. v závislosti na termínu (ne)poskytnutí dotace buď 30. 4. nebo 30. 8. 2023). 
 

7. Různé 
V této části VH byly připomenuty vybrané projekty, vyzdvižena nová pravidla pro probíhající sezonu a 
představeny možné koncepty pro sezonu budoucí, které se týkají zejména trenérské oblasti a na které 
Prezidium chtělo upozornit. Více viz prezentace dostupná v podkladech pro členské kluby ČACH. 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

8. Závěr 

Předsedající VH konstatovala, že program VH ČACH byl zcela vyčerpán a prohlásila valnou hromadu 
ČACH za ukončenou v 18:00 hod bez závěrečného čtení zápisu.  

Zápis bude dle platného Jednacího řádu VH ČACH zaslán oprávněným účastníkům v elektronické 
podobě do měsíce od konání VH. Tento zápis bude vyhotoven v počtu 6 pare s platností originálu s tím, 
že každý člen Prezidia obdrží po jednom. 

Prezentované podklady budou nadále dostupné na interním úložišti včetně použité PPT prezentace. 
 

Marešová, v. r.                                             Schejbalová, v. r.   Šidlová, v. r. 

………………………………….…   ……………………………..…   ……………………………………. 

Martina Marešová   Barbora Schejbalová   Kateřina Šidlová 
předsedající     zapisovatelka    ověřovatelka zápisu 
 

 

 

Přílohy:  

1.  Prezenční listina  

2.  Návrh rozpočtu pro období 02/2023 - 08/2023 

3. Další přílohy předložené oprávněným účastníkům VH, či zmíněné v textu výše, jsou dostupné 
na interním úložišti přístupném statutárním zástupcům kolektivních členů ČACH a oprávněným 
osobám VH ČACH. 
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