
 

 

 

 

VALNÁ HROMADA ČESKÉ ASOCIACE CHEERLEADERS, z.s. 2022 

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ  
 

Organizace:     Česká asociace cheerleaders, z.s. (dále jen “ČACH”) 

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

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

Datum a čas jednání:    13. listopadu 2022, 13:15 – 20:00 

Předsedající valné hromady:   Martina Marešová 

Zapisovatelka valné hromady:   Barbora Schejbalová 

Skrutátorka valné hromady:   Renata Štefanová 

Ověřovatelka zápisu:    Kateřina Řehořová 

 

Účastníci Valné hromady (viz prezenční listina):    

 18 kolektivních členů 

 5 členů Prezidia 

 6 ostatní (hosté, zástupci komisí, Secretary General) 
 

PROGRAM VALNÉ HROMADY (dále také „VH“): 

1. Zahájení, volba orgánů VH ČACH 

2. Zpráva o činnosti 

 a. Zpráva o činnosti Prezidia 

 b. Zpráva o činnosti Odborných komisí 

 c. Hospodaření a Účetní závěrka 

 d. Výroční zpráva 

3. Plán činnosti 

 a. Směřování ČACH 

 b. Projekty ČACH 

 c. Schválení výše členských příspěvků  

 d. Určení rozpočtových priorit 

4. Volba členů Kontrolní komise ČACH 

5. Různé 

6. Závěr 
 
  



 

 

 

Průběh zasedání VH:  

uvítání a úvodní slovo – kontrola prezence 
 
 

1.  Zahájení, volba orgánů Valné hromady 
 

Prezidentka České asociace cheerleaders, z.s. (dále jen „ČACH“), Martina Marešová, zahájila zasedání 
VH ve 13:15 hod. Prezidentka přítomným přednesla pravidla zasedání a připomněla organizační 
pokyny k průběhu VH. Konstatovala, že VH svolalo Prezidium ČACH (dále také „Prezidium“) v souladu 
s aktuálními stanovami ČACH a je možné ji řádně zahájit. Během zahájení byla provedena kontrola 
prezence přítomných zástupců Kolektivních členů a zaznamenána prezenční listina. 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: 
  

Hlasovací práva Poznámka 

Přítomno kolektivních členů s hlas. právem 18 - 

- z toho počet čl. s 1 hlasovacím právem 13 - 

-  z toho počet čl. se 2 hlasovacími právy 5 
BASTA cheerleaders, Cheer Academy,      
Join New Spirit AllStars, Pilsen Jaguars, 
Prague Eagles Cheerleaders 

Celkem hlasů 23 Nadpoloviční většina = 12 
 

Prezidentka vyzvala přítomné k prvnímu hlasování o orgánech VH. 

Hlasování č. 1 – VH určuje orgány VH ve složení - předsedající Martinu Marešovou, zapisovatelkou 
Barboru Schejbalovou a skrutátorkou Renatu Štefanovou. Dále pak ověřovatelkou zápisu Kateřinu 
Řehořovou. 

Volební komise byla zvolena ve složení: Renata Štefanová, Jana Slavíková, Lucie Štvánová. 
 

Hlasování č. 1 Pro návrh Proti návrhu Zdrželo se  
23 0 0 

Závěr z hlasování: Návrh byl schválen nadpoloviční většinou hlasů přítomných kolektivních členů. 
 

Prezidentka přečetla a připomněla program VH a poté vyzvala k vzetí na vědomí zápis z poslední řádné 
VH. 

Vzetí na vědomí - VH naprostou většinou vzala na vědomí zápis VH ze dne  14. 11. 2021 

 
 

 

 



 

 

 

2. Zpráva o činnosti 
 

a. Zpráva o činnosti  
 
Martina Marešová zhodnotila činnost Prezidia za předchozí sezonu, kdy byl její počátek opět ovlivněn 
omezeními v rámci covidového období, přičemž několik soutěží a akcí muselo proběhnout v online 
virtuální verzi, a dále zmínila kritické období jarní části z finančního pohledu organizace. Připomněla 
půjčku statutárních zástupců ČACH od zastřešující organizace Česká Unie Sportu, aby mohl být 
realizován zejména projekt české reprezentace 2022 s hlavním cílem výjezdu Teams Czech Republic na 
Mistrovství Světa a Mistrovství Evropy (celá zpráva viz Zpráva Prezidia o činnosti v přiložené Výroční 
zprávě ČACH 2021/22).  
 

b. Zprávy o činnosti Odborných komisí  

Přítomným bylo připomenuto, že všechny zprávy odborných komisí či pracovních skupin byly doplněny 
do složky pro oprávněné účastníky VH. Tyto zprávy byly doplněny též do Výroční zprávy ČACH. 
 

c. Hospodaření a Účetní závěrka 

Vedoucí finančního oddělení Michaela Rom Tisarová shrnula nejdůležitější body týkající se 
hospodaření organizace v sezoně 2021/22 a vysvětlila dílčí kroky proběhlých finančních procesů. 
Veškeré podklady týkající se finanční dokumentace byly předloženy kolektivním členům ve sdílené 
složce a diskutovány na předmeetingu k VH.  

Michaela Rom Tisarová pokračovala v prezentaci, v rámci které stručně shrnula a vysvětlila, jaký je 
obsah práce jednotlivých členů Prezidia z pozice statutárního zástupce. Nadále byly představeny 
jednotlivé úvazky hlavních pracovních pozic a jejich agendy. V souvislosti s tím byly zmíněny nemalé 
úspory v rámci mezd a úspory díky probíhajícímu krizovému řízení organizace. 

Celá Zpráva o hospodaření ČACH je součástí Výroční zprávy 2021/22 a je zveřejněna ve složce pro 
oprávněné účastníky VH a na webu ČACH. 

Poté byli přítomni vyzváni k vzetí na vědomí výsledek hospodaření a účetní závěrku ČACH. 

Vzetí na vědomí - VH naprostou většinou vzala na vědomí výsledek hospodaření ČACH za 
hospodářský rok 2021/22 ve výši -571 320 Kč. 

Vzetí na vědomí - VH naprostou většinou vzala na vědomí účetní závěrku ČACH za hospodářský rok 
2021/22. 

Dále byla přítomnými členy VH přijata dvě usnesení. 

Usnesení č. U1 - VH ukládá Prezidiu zajistit zveřejnění účetní závěrky za rok 2021/22 ve Sbírce listin 
soudního spolkového rejstříku. 

Usnesení č. U2 - VH ukládá Prezidiu zajistit podání daňového přiznání ČACH v řádném termínu. 

d. Výroční zpráva 

Následovalo vzetí na vědomí Výroční zprávy ČACH za uplynulé období hospodářského roku 2021/22. 

Vzetí na vědomí - VH naprostou většinou vzala na vědomí Výroční zprávu ČACH za hospodářský rok 
2021/22. 



 

 

 

Přestávka první 

V návaznosti na diskusi týkající se efektivity řízení a činností jednotlivých pracovníků ČACH se přítomní 
usnesli na úkolu pro Prezidium. 

Usnesení č. U3 - VH ukládá Prezidiu navrhnout změnu struktury řízení ČACH s cílem zefektivnit 
chod organizace s důrazem na začlenění plných pracovních úvazků. 

 

3. Plán činnosti 
a. Směřování ČACH  

Martina Marešová stručně představila plán sezony 2022/23. 

b. Projekty ČACH  

Jana Slavíková stručně pohovořila o plánovaných a nově přidaných vzdělávacích akcích. 

Martina Marešová připomněla změny týkajících se věkových skupin pro ČR a kvalifikačních divizí na 
Mistrovství Evropy (ICU Europeans) a zároveň zdůraznila skutečnost, že na ICU Europeans 2023 již platí 
nové věkové rozdělení ECU/ICU. 

Jana Slavíková prezentovala novinky České národní cheer ligy a připomněla nejdůležitější body 
pravidel. Dále připomněla dotační výzvu Můj klub a nově přidanou výzvu Pohyb a zdraví, která se 
oddělila od tohoto dotačního programu. Poté představila nový ICU International Cup pro kluby, k jehož 
podmínkám proběhla krátká diskuse. 

Martina Marešová přítomné informovala, že se ČACH do nové sezony přeřadila ze skupiny NSA č. 8 
“Ostatní individuální sporty” do skupiny č. 5 “Týmové sporty mimo OH“. Ačkoliv toto Prezidium ČACH 
považuje za velmi úspěšný krok, neznamená to, že se díky tomu automaticky organizace ČACH stává 
oprávněným žadatelem NSA. V každém případě tento krok Prezidium ČACH považuje za ulehčení 
v dalším možném vyjednávání s NSA. Martina Marešová pohovořila o projektu Skupiny estetické sporty 
a její vize jakožto dalšího dílčího kroku, ke stabilizaci pozice ČACH z pohledu NSA. 

Bylo zmíněno, že je klíčové navyšování členské základny a včasná evidence v souvislosti s Rejstříkem 
Sportu a ERS ČACH. 

Martina Marešová připomněla novou image sportu celorepublikově schválenou pod názvem Czechia, 
kterou bude do budoucna též respektovat reprezentační složka ČACH a kluby soutěžící na zahraničních 
soutěžích. 

Marie Cerhová zmínila potenciální spolupráci na organizaci ICU Europeans 2023, přičemž se čeká do 
konce listopadu na rozhodnutí dosud oslovených organizátorů. Pokud by ČACH neorganizoval ICU 
Europeans 2023, má za cíl se zúčastnit výběrového řízení pro rok 2024 nebo 2025. 

Martina Marešová přítomné informovala o plánovaném ECU kongresu, který proběhne v únoru 2023 
v Praze. Dále zmínila, že byla prodána část ERS ČACH systému ECU pro účely registrace ICU Europeans 
a aktuálně probíhá jednání s asociací Rakouska o možnost koupě celého registračního i soutěžního 
modulu. Následně proběhla diskuse k samotnému procesu a výši prodeje. 

Přítomným bylo sděleno, že výstupy z průzkumů zaslaných klubům na začátku sezony byly použity pro 
krizový management a následné kroky krizové řízení. 

Michaela Rom Tisarová sdělila záměr podané správní žaloby ve věci nepřezkoumatelného vyřazení 
ČACH ze skupiny oprávněných žadatelů a vysvětlila důvody, proč se k tomuto kroku Prezidium ČACH 
uchýlilo. 

 



 

 

 

Hlasování č. 2 – VH schvaluje podání správní žaloby proti rozhodnutí správního orgánu a ukládá 
Prezidiu ČACH nadále setrvat ve vedení sporu. 

Hlasování č.  2 Pro návrh Proti návrhu Zdrželo se  
21 0 2 

Závěr z hlasování: Návrh byl schválen nadpoloviční většinou hlasů přítomných kolektivních členů 
 

Dále Michaela Rom Tisarová představila projekt Tipsport Sportuj s námi, určený pro jednotlivé členské 
spolky, směřující k rozšíření povědomí o cheerleadingu v jednotlivých regionech.  

Michaela Rom Tisarová hovořila o projektu Trenéři ve škole, zde byl představen pilotní projekt v 
Příbrami. Dále byl zmíněn projekt na podporu nových členů a klubů, přičemž byl zpracován základní 
koncept, který bude zaslán členské základně po schválení odbornými komisemi a pracovními 
skupinami. 

Jana Slavíková informovala o kempu talentované mládeže, který se bude konat 17. a 18. 12. prosince 
2022 v Brně a Praze.  

Martina Marešová zdůvodnila potřebnou změnu názvu organizace. Konkrétní základní návrh zní „Česká 
asociace cheerleadingu“.  

Hlasování č. 3 - VH schvaluje změnu názvu organizace z původního Česká asociace cheerleaders na 
nový název Česká asociace cheerleadingu (včetně cizojazyčné varianty a zkratek), a s tím související 
změnu stanov. 

Hlasování č.  3 Pro návrh Proti návrhu Zdrželo se  
23 0 0 

Závěr z hlasování: Návrh byl schválen nadpoloviční většinou hlasů přítomných kolektivních členů 
 

Martina Marešová hovořila o rozšířené struktuře organizace v regionech a představila aktualizovaný 
Organogram. Ten zobrazuje hierarchické uspořádání jednotlivých segmentů ČACH a popisuje vzájemné 
vazby. Byla diskutována celostátní působnost, která je graficky znázorněná ve Výroční zprávě 2021/22. 
Jednotlivé kraje jsou rozděleny do ČACH regionů, které prostřednictvím regionálních ambasadorů řídí 
a organizují rozvoj cheerleadingu.  

Hlasování č. 4 - VH schvaluje úpravu organizační struktury ČACH a její případnou úpravu ve stanovách 
ČACH. 

Hlasování č. 4 Pro návrh Proti návrhu Zdrželo se  
23 0 0 

Závěr z hlasování: Návrh byl schválen nadpoloviční většinou hlasů přítomných kolektivních členů 
 

c. Určení rozpočtových priorit 

Martina Marešová vysvětlila aktuální strukturu rozpočtových priorit na následující období. Představila 
hlavní body a jejich rozdělení. Přítomni byli odkázáni na již zaslaný Plán cílů na sezonu 2022/2023 
předložený v příslušné složce pro kolektivní členy. 



 

 

  

d. Schválení výše členských příspěvků od sezony 2022/23  

Michaela Rom Tisarová souhrnně přednesla přítomným návrh (viz příloha Ceník čl. poplatků_sezona 
2023-24, Ceník čl. poplatků_návrh změny 2022-23) na změnu systému a úpravu různých typů členství 
včetně nové struktury licencí za jednotlivé role, který již byl detailněji vysvětlen na Regionálních 
meetinzích a předmeetingu k VH. V návaznosti na zaslané protinávrhy pohovořila o různých variantách 
připravených k hlasování. Zároveň byl detailně vysvětlen proces nového systému klubových poplatků 
dle velikosti klubu. 

Michaela Rom Tisarová přítomným prezentovala Plánovaný rámcový rozpočet ČACH na sezonu 
2022/23. Dále představila předkládané návrhy na hlasování, které bude následovat a souviset 
s členskými poplatky. 

18:20 ODCHÁZÍ zástupce kolektivního člena Black Tigers Cheerleaders – snižuje se počet hlasovacích 
práv o 1 hlas – maximum aktuálních hlasů 22; nadpoloviční většina 12 hlasů. 

Hlasování č. 5 - VH schvaluje předložený návrh výše členských poplatků pro sezonu 2023/24 (platný 
od 1.9.2023), (viz příloha Ceník čl. poplatků_sezona 2023-24). 

Hlasování č.  5 Pro návrh Proti návrhu Zdrželo se  
1 19 2 

Závěr z hlasování: Návrh nebyl schválen nadpoloviční většinou hlasů přítomných kolektivních 
členů; návrh tak nebyl přijat. 

Hlasování č. 5a - VH schvaluje předložený návrh výše členských poplatků pro sezonu 2023/24 (platný 
od 1.9.2023) části “Licence KLUB” (viz příloha Ceník čl. poplatků_sezona 2023-24). 

Hlasování č.  5a Pro návrh Proti návrhu Zdrželo se  
0 19 3 

Závěr z hlasování: Návrh nebyl schválen nadpoloviční většinou hlasů přítomných kolektivních 
členů; návrh tak nebyl přijat. 

Hlasování č. 5b - VH schvaluje předložený návrh výše členských poplatků pro sezonu 2023/24 (platný 
od 1.9.2023) části “Licence ČLEN SPORTOVEC” (viz příloha Ceník čl. poplatků sezona 2023-24). 

Hlasování č.  5b Pro návrh Proti návrhu Zdrželo se  
0 21 1 

Závěr z hlasování: Návrh nebyl schválen nadpoloviční většinou hlasů přítomných kolektivních 
členů; návrh tak nebyl přijat. 

Hlasování č. 5c - VH schvaluje předložený návrh výše členských poplatků pro sezonu 2023/24 (platný 
od 1.9.2023) části “Licence ČLEN TRENÉR” (viz příloha Ceník čl. poplatků_sezona 2023-24). 

Hlasování č.  5c Pro návrh Proti návrhu Zdrželo se  
2 18 2 

Závěr z hlasování: Návrh nebyl schválen nadpoloviční většinou hlasů přítomných kolektivních 
členů; návrh tak nebyl přijat. 



 

 

 

Hlasování č. 5d - VH schvaluje předložený návrh výše členských poplatků pro sezonu 2023/24 (platný 
od 1.9.2023) části “Licence ČLEN POROTCE” (viz příloha Ceník čl. poplatků_sezona 2023-24). 

Hlasování č.  5d Pro návrh Proti návrhu Zdrželo se  
6 7 9 

Závěr z hlasování: Návrh nebyl schválen nadpoloviční většinou hlasů přítomných kolektivních 
členů; návrh tak nebyl přijat. 

Hlasování č. 5e - VH schvaluje předložený návrh - protinávrh k výši členských poplatků pro sezonu 
2023/24 “PROTINÁVRH A”: poplatek ve výši 400 Kč za “Licence člen SPORTOVEC” a 4 000 Kč “Licence 
KLUB” (platný od 1.9.2023). 

Hlasování č.  5e Pro návrh Proti návrhu Zdrželo se  
10 9 3 

Závěr z hlasování: Návrh nebyl schválen nadpoloviční většinou hlasů přítomných kolektivních 
členů; návrh tak nebyl přijat. 

Hlasování č. 5f - VH schvaluje předložený návrh - protinávrh k výši členských poplatků pro sezonu 
2023/24 “PROTINÁVRH B”: poplatek ve výši 400 Kč za “Licence člen SPORTOVEC” a 2 000 Kč “Licence 
KLUB” (platný od 1.9.2023). 

Hlasování č.  5f Pro návrh Proti návrhu Zdrželo se  
20 1 1 

Závěr z hlasování: Návrh byl schválen nadpoloviční většinou hlasů přítomných kolektivních členů 

Hlasování č. 6 - VH schvaluje předložený návrh výše členských poplatků pro sezonu 2022/23 pro nově 
podané žádosti o členství od 14.11.2022 (platný od 14.11.2022 do konce srpna 2023), (viz příloha 
Ceník čl. poplatků_návrh změny 2022-23). 

Hlasování č.  6 Pro návrh Proti návrhu Zdrželo se  
1 17 4 

Závěr z hlasování: Návrh nebyl schválen nadpoloviční většinou hlasů přítomných kolektivních 
členů; návrh tak nebyl přijat. 

Hlasování č. 6a - VH schvaluje předložený návrh výše členských poplatků pro sezonu 2022/23 části 
“Licence KLUB” pro nově podané žádosti o členství od 14.11.2022 (platný od 14.11.2022 do konce 
srpna 2023), (viz příloha Ceník čl. poplatků_návrh změny 2022-23) 

Hlasování č.  6a Pro návrh Proti návrhu Zdrželo se  
0 19 3 

Závěr z hlasování: Návrh nebyl schválen nadpoloviční většinou hlasů přítomných kolektivních 
členů; návrh tak nebyl přijat. 

 



 

 

 

Hlasování č. 6b - VH schvaluje předložený návrh výše členských poplatků pro sezonu 2022/23 části 
“Licence člen SPORTOVEC” pro nově podané žádosti o členství od 14.11.2022 (platný od 14.11.2022 
do konce srpna 2023). (viz příloha Ceník čl. poplatků_návrh změny 2022-23) 

Hlasování č.  6b Pro návrh Proti návrhu Zdrželo se  
1 18 3 

Závěr z hlasování: Návrh nebyl schválen nadpoloviční většinou hlasů přítomných kolektivních 
členů; návrh tak nebyl přijat. 

Hlasování č. 6c - VH schvaluje předložený návrh výše členských poplatků pro sezonu 2022/23 části 
“Licence ČLEN TRENÉR” pro nově podané žádosti o členství od 14.11.2022 (platný od 14.11.2022 do 
konce srpna 2023). (viz příloha Ceník čl. poplatků_návrh změny 2022-23) 

Hlasování č.  6c Pro návrh Proti návrhu Zdrželo se  
3 18 1 

Závěr z hlasování: Návrh nebyl schválen nadpoloviční většinou hlasů přítomných kolektivních 
členů; návrh tak nebyl přijat. 

Hlasování č. 6d - VH schvaluje předložený “PROTINÁVRH A” výše členských poplatků pro sezonu 
2022/23 v hodnotách 400 Kč / “Licence člen SPORTOVEC” a 4 000 Kč /”Licence KLUB” pro nově 
podané žádosti o členství i od 14.11.2022 

Hlasování č.  6d Pro návrh Proti návrhu Zdrželo se  
0 19 3 

Závěr z hlasování: Návrh nebyl schválen nadpoloviční většinou hlasů přítomných kolektivních 
členů; návrh tak nebyl přijat. 

Hlasování č. 6e - VH schvaluje předložený “PROTINÁVRH B” výše členských poplatků pro sezonu 
2022/23 v hodnotách 400 Kč / “Licence člen SPORTOVEC” a 2 000 Kč /”Licence KLUB” pro nově 
podané žádosti o členství od 14.11.2022 

Hlasování č.  6e Pro návrh Proti návrhu Zdrželo se  
2 16 4 

Závěr z hlasování: Návrh nebyl schválen nadpoloviční většinou hlasů přítomných kolektivních 
členů; návrh tak nebyl přijat. 

 

18:50 ODCHÁZÍ zástupci kolektivních členů – JCA Legends a POWER CHEERLEADERS – snižuje se počet 
hlasovacích práv o 2 hlasy – maximum hlasů 20; nadpoloviční většina 11 hlasů. 
  



 

 

 

Přítomným byly představeny návrhy na plánovanou činnost Prezidia a předkládané cíle a priority 
(Přítomni byli odkázáni na již zaslaný Plán cílů na sezonu 2022/2023 předložený v příslušné složce pro 
kolektivní členy) včetně návrhu na rozpočet, vše týkající se hospodářského roku 2022/23, přičemž 
následovalo související usnesení a hlasování.  

Usnesení č. U4 - VH ukládá Prezidiu povinnost plnit uvedené body činnosti, cílů a priorit pro sezonu 
2022/23 (viz příloha Plán cílů ČACH pro sezonu 2022-2023), které se uskuteční pouze v případě 
přidělení dotace. 

Hlasování č. 7 - VH schvaluje předložený rámcový návrh rozpočtu na hospodářský rok 2022/23, jenž 
bude realizován pouze v případě poskytnutí dotace. 

Hlasování č.  7 Pro návrh Proti návrhu Zdrželo se  
12 0 8 

Závěr z hlasování: Návrh byl schválen nadpoloviční většinou hlasů přítomných kolektivních členů 

Hlasování č. 8 - VH schvaluje předložený dílčí rozpočet na hospodářský rok 2022/23 s návrhem plnění 
do 31.1.2023 s výslednou bilancí -33 848 Kč bez přidělené dotace. 

Hlasování č.  8 Pro návrh Proti návrhu Zdrželo se  
18 0 2 

Závěr z hlasování: Návrh byl schválen nadpoloviční většinou hlasů přítomných kolektivních členů 

Usnesení č. U5 – VH ukládá Prezidiu jednat s péčí řádného hospodáře, maximalizovat příjmovou 
stránku a přizpůsobí ekonomickou činnost dosažení předloženého rozpočtu. 

Usnesení č. U6 – VH ukládá Prezidiu podat žádosti o dotace v oblasti sportu. 

19:20 ODCHÁZÍ zástupce kolektivního člena klubu Cheerleaders BEES – snižuje se počet hlasovacích práv 
o 1 hlas – maximum hlasů 19; nadpoloviční většina 10 hlasů. 

 
 

4. Volba nového člena Kontrolní komise ČACH 
 

Jana Slavíková vyzvala přítomné členy VH k tajné volbě člena Kontrolní komise.  

O místo v Kontrolní komisi se ucházely 2 kandidátky: Bc. Kateřina Řehořová, Mgr. Pavla Žižková. 

V době projednání čtvrtého bodu programu byl vyhlášen výsledek hlasování o volbě nové členky 
Kontrolní komise, které bylo zpracováno volební komisí. 

Hlasování o volbě člena Kontrolní komise ČACH (viz samostatný hlasovací lístek). 

Závěr z hlasování: Nadpoloviční většinou hlasů přítomných kolektivních členů byla zvolena nová 
členka Kontrolní komise ČACH, paní Pavla Žižková. 

Prezidium ČACH poděkovalo oběma kandidátkám za ochotu vykonávat činnost v oblasti cheerleadingu. 
 

Přestávka druhá 



 

 

 

19:30 ODCHÁZÍ zástupce kolektivního člena klubu FUN TIME Nový Jičín – snižuje se počet hlasovacích 
práv o 1 hlas – maximum hlasů 18; nadpoloviční většina 10 hlasů. 
 
 

5. Různé 

 
Nikoleta Míková otevřela diskusi a navrhla hlasovat o výši startovního poplatku pro soutěže pořádané 
Prezidiem ČACH, konkrétně Prague Cheer Open 2023 a Mistrovství ČR 2023. Následovala diskuse k výši 
startovních poplatků, které Prezidium ze své pravomoce udělené Stanovami ČACH stanovilo pro 
sezonu 2022/23 tak, že výraznější změnou byla pouze výše poplatku za druhou a každou další divizi, 
jelikož současné nastavení je ve výsledném rozpočtu nadmíru ztrátové.  

Následovalo předem neplánované hlasování týkající se výše startovného na soutěži pořádané 
Prezidiem - Prague Cheer Open 2023 (PCO 2023), o kterém jednomyslně rozhodli na místě přítomní 
zástupci Kolektivních členů.  
 
Hlasování č. 9 – VH hlasuje o poplatku ve výši 500 Kč za osobu jako základní startovné za účast v 
jedné a jakékoliv další divizi (á 500 Kč/divize/osoba) na soutěži PCO 2023 s dodržením dosavadního 
standardu soutěže. 
 

Hlasování č.  9 Pro návrh Proti návrhu Zdrželo se 

  6 11 1 

Závěr z hlasování: Návrh nebyl schválen nadpoloviční většinou hlasů přítomných kolektivních 
členů; návrh tak nebyl přijat. 

 
 
Hlasování č. 10 - VH hlasuje o návrhu vzešlém z pléna VH, aby pro soutěž PCO 2023 byl poplatek ve 
výši 500 Kč za osobu jako základní startovné za účast v jedné divizi a 200 Kč v každé další divizi (á 500 
Kč/1. divize/osoba; á 200 Kč/2. a další divize/osoba). 
 
Zároveň platí, že bilance rozpočtu PCO 2023 bude odpovídat bilanci plánované v rozpočtu na sezonu 
2022/23, tedy kvalita a množství poskytovaných služeb bude odpovídat příjmové složce rozpočtu 
akce. PCO 2023 bude realizovaná s ohledem na práva a povinnosti péče řádného hospodáře a 
finanční situaci ČACH.  
 

Hlasování č.  10 Pro návrh Proti návrhu Zdrželo se  
14 1 3 

Závěr z hlasování: Návrh byl schválen nadpoloviční většinou hlasů přítomných kolektivních členů 

  

 

 

 



 

 

 

6. Závěr 
Bylo konstatováno, že všechny požadované body k projednání proběhly v předchozích částech VH. 
Valná hromada byla ukončena bez závěrečného čtení znění zápisu.  

Předsedkyně VH konstatovala, že program VH ČACH byl zcela vyčerpán a prohlásila valnou hromadu 
ČACH za ukončenou ve 20:00 hod.  

Zápis VH bude vyhotoven v počtu 6 pare s platností originálu s tím, že každý člen Prezidia obdrží 
po jednom. 
 

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

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

Martina Marešová       Barbora Schejbalová 

Předsedkyně VH       Zapisovatelka VH 
 

Řehořová, v. r. 

……………………………………. 

Kateřina Řehořová 

Ověřovatelka 
 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy:  
 

1.  Prezenční listina  

2.  Výsledek volby člena do Kontrolní komise ČACH  

3.  Výroční zpráva ČACH 2021/22 (1. 9. 2021 - 31. 8. 2022) 

4.  Návrh rozpočtu na sezonu 2022/23 

5. 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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příloha Zápisu ze zasedání dne 13. 11. 2022 

 

VÝSLEDEK VOLBY ČLENA DO KONTROLNÍ KOMISE ČESKÉ ASOCIACE CHEERLEADERS, z.s.         

– doplnění uvolněného místa 1 člena 

 

Volba proběhla v rámci zasedání Valné hromady (VH) České asociace cheerleaders, z.s. (zkráceně 

ČACH), konané dne 13. 11. 2022, v budově sídla spolku. 

 

1) Volba člena Kontrolní komise ČACH  

Kontrolní komise má dle Stanov ČACH 3 členy: 1x předseda, 2x člen komise  

Proběhla volba člena Kontrolní komise ČACH na uvolněný post člena Kontrolní komise. 

Za třetího člena komise byla zvolena Mgr. Pavla Žižková – funkční období 13. 11. 2022 – 

13. 11. 2027. 

 

Složení Kontrolní komise ČACH od 13. 11. 2022: 

Předseda Kontrolní komise:  Mgr. Václav Velešík 

Členka Kontrolní komise:  Mgr. Olga Kopřivová 

Členka Kontrolní komise:  Mgr. Pavla Žižková (nově zvolný člen komise) 

 

 

 

 

M. Marešová, v. r.   B. Schejbalová, v. r.  K. Řehořová, v. r.  
………………………………….…  …………………………..…   ……………………………………. 

Ing. Martina Marešová   Barbora Schejbalová  Bc. Kateřina Řehořová 

Předsedkyně VH   Zapisovatelka VH  Ověřovatelka zápisu 

 

 

 

 

 


