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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY ČESKÉ ASOCIACE CHEERLEADERS,z.s., 2019 

Organizace:     Česká asociace cheerleaders, z.s. 

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

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

 10. listopadu 2019, 10:25 – 18:54 hod 

Předsedající valné hromady:   Ing. Martina Marešová 

Zapisovatelka valné hromady:   Ing. Veronika Veselá 

Skrutátorka valné hromady:   Ing. Renata Štefanová 

Ověřovatelem zápisu:    Michaela Rom Tisarová 

 

Účastníci valné hromady:   zastoupeno 21 kolektivních členů  
2 x čestný člen  
5 x člen VV (viz prezenční listina) 

 
 

PROGRAM VALNÉ HROMADY (dále také „VH“): 

 
1. Zahájení, volba programu a orgánů VH České asociace cheerleaders,z.s. 
2. Zpráva o činnosti 
-        Zpráva o činnosti Výkonného výboru 
-        Zpráva o činnosti Odborných komisí 
-        Hospodaření a Účetní závěrka 
-        Výroční zpráva 
3. Plán činnosti 
-        Směřování ČACH 
-        Projekty ČACH 
-        Určení rozpočtových priorit 
-        Dokumenty ke schválení 
4. Volba členů Trenérské komise ČACH 
5. Různé  
6. Závěr 
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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY ČESKÉ ASOCIACE CHEERLEADERS,z.s., 2019 

Průběh:  
 

1.  Zahájení valné hromady, volba orgánů VH ČACH 
 
Prezidentka České asociace cheerleaders,z.s. (dále jen „ČACH“), Ing. Martina Marešová, zahájila zasedání 
v 10:25 hod. 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 člen  
s počtem členů do 100 osob disponují jedním hlasovacím právem a kolektivní členové s počtem 
evidovaných členů více než 100, disponují dvěma hlasovacími právy – týká se A-STYL Dragons, BASTA 
cheerleaders, Cheer Academy, Join New Spirit AllStars, Pilsen Jaguars Cheerleaders, Prague Eagles 
Cheerleaders.  
 
PŘÍTOMNÍ KOLEKTIVNÍ ČLENOVÉ: 
ACT, A-STYL Dragons, BASTA cheerleaders, Black Tigers Cheerleaders, Bobcats Cheerleaders,  
BSH Cheerleaders, Fighters Cheerleaders, FunTime Athletics Nový Jičín, Hell´s Cheerleaders České 
Budějovice, Cheer Academy, Cheerleaders Bees, Join New Spirit AllStars, Pilsen Jaguars Cheerleaders,  
PM Stars Pardubice, POWER CHEERLEADERS, Prague Eagles Cheerleaders, Sharks cheerleaders,  
VSK Univerzita Brno Tigers, WILD CHEERLEADERS. 
 
PŘÍTOMNÍ KOLEKTIVNÍ ČLENOVÉ na základě PLNÉ MOCI: 
Kolektivní člen Dynamic Cheerleaders (TJ Sokol Libeň) zastoupen plnou mocí udělenou R. Slavíkovi, 
kolektivní člen Chilli Cheerleaders zastoupen plnou mocí udělenou O. Kopřivové.   
 
OMLUVENI/NEPŘÍTOMNI: 
BLUE WINGS Cheerleaders, DCH cheerleaders, GLITTER STARS SLAVKOV, IM CHEER PARDUBICE,  
JCA Legends, Rebels Cheerleaders.  
 
PŘÍTOMNÝ ČESTNÝ ČLEN: 
Barbora Schejbalová (zároveň secretary general ČACH) 
Mgr. Nikoleta Míková 
 

hlasovací práva Poznámka 

Přítomno kolektivních členů s hlas. právem 21 včetně 2x plná moc 

- z toho počet čl. s 1 hlasovacím právem 15  

-  z toho počet čl. se 2 hlasovacími právy 6  

Celkem hlasů 27 Nadpoloviční většina = 14 
 
VH bere se souhlasem na vědomí přítomnost 3 zástupců Kolektivního člena Black Tigers Cheerleaders. 
 
Hlasování o akceptaci plné moci udělené Radovanu Slavíkovi k zastupování klubu Dynamic Cheerleaders 
(jedno hlasovací právo) na zasedání. 
 
Usnesení: VH schvaluje zplnomocnění Radovana Slavíka jedním hlasovacím právem od klubu Dynamic 
Cheerleaders. 

 
1Kolektivní 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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Poznámka: Hlasuje 19 kolektivních členů s celkovým počtem 25 hlasů (nadpoloviční většina činí 13 hlasů) - 
hlasování bez hlasů kolektivních členů s návrhem zastoupení plnou mocí. 
 

A) Hlasování  Pro návrh Proti návrhu Zdrželo se 
 20 4 1 
Závěr z hlasování: Návrh byl přijat nadpoloviční většinou přítomných hlasů. 

 
Hlasování o akceptaci plné moci udělené Olze Kopřivové k zastupování klubu Chilli Cheerleaders  
(jedno hlasovací právo) na zasedání.  
 
Usnesení: VH schvaluje zplnomocnění Olgy Kopřivové jedním hlasovacím právem od klubu Chilli 
Cheerleaders. 
 
Poznámka: Hlasuje 19 kolektivních členů s celkovým počtem 25 hlasů (nadpoloviční většina činí 13 hlasů) - 
hlasování bez hlasů kolektivních členů s návrhem zastoupení plnou mocí. 
 

B) Hlasování  Pro návrh Proti návrhu Zdrželo se 
 19 4 2 
Závěr z hlasování: Návrh byl přijat nadpoloviční většinou přítomných hlasů. 

 
VH určuje v rámci hlasování předsedající Ing. Martinu Marešovou, zapisovatelkou Ing. Veroniku Veselou  
a skrutátorkou Ing. Renatu Štefanovou. Ověřovatelem zápisu pak Michaelu Rom Tisarovou. 
 
Usnesení: VH schvaluje Ing. Martinu Marešovou jako Předsedající valné hromady. 
 

C) Hlasování  Pro návrh Proti návrhu Zdrželo se 
 27 0 0 
Závěr z hlasování: Návrh byl členy přijat nadpoloviční většinou přítomných hlasů. 

 
Usnesení: VH schvaluje Ing. Veroniku Veselou jako Zapisovatelku valné hromady. 
 

D) Hlasování  Pro návrh Proti návrhu Zdrželo se 
 27 0 0 
Závěr z hlasování: Návrh byl členy přijat nadpoloviční většinou přítomných hlasů. 

 
Usnesení: VH schvaluje Ing. Renatu Štefanovou jako Skrutátorku valné hromady. 
 

E) Hlasování  Pro návrh Proti návrhu Zdrželo se 
 27 0 0 
Závěr z hlasování: Návrh byl členy přijat nadpoloviční většinou přítomných hlasů. 

 
Usnesení: VH schvaluje Michaelu Rom Tisarovou jako Ověřovatelku zápisu. 
 

F) Hlasování  Pro návrh Proti návrhu Zdrželo se 
 26 0 1 
Závěr z hlasování: Návrh byl členy přijat nadpoloviční většinou přítomných hlasů. 
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Usnesení: VH schvaluje program VH. 
 

G) Hlasování  Pro návrh Proti návrhu Zdrželo se 
 23 4 0 
Závěr z hlasování: Návrh byl členy přijat nadpoloviční většinou přítomných hlasů. 

 
Usnesení: VH schvaluje zápis VH z listopadu 2018. 
 

H) Hlasování  Pro návrh Proti návrhu Zdrželo se 
 16 0 11 
Závěr z hlasování: Návrh byl členy přijat nadpoloviční většinou přítomných hlasů. 

 
 

2. Zpráva o činnosti Výkonného výboru za uplynulou sezónu. 
 
Zpráva o činnosti Výkonného výboru 
 
Ing. Renata Štefanová prezentuje informace týkající se aktuální členské základny. 
Ing. Marie Cerhová hovoří na téma soutěží za uplynulou sezónu. 
Ing. Martina Marešová postupně komentuje statistiky ze soutěží pořádané VV ČACH. 
 
Poznámka klubu Join New Spirit AllStars – doporučení rozdělit statistiky na performance a cheer tak,  
aby mohlo docházet k větší motivaci soutěžících v rámci jednotlivých kategorií. 

 
Slovo přebírá Barbora Schejbalová, mluví o vzdělávacích aktivitách (školeních) konaných pod hlavičkou 
ČACH Coach University a prezentuje tendenci ČACH, vychovávat porotce v rámci ČR. 
 
Poznámka klubu A-styl Dragons – zástupce klubu mluví o trenérech svého klubu a o změnách podmínek 
v rámci získávání licencí. Barborou Schejbalovou je upřesněna aktuální situace. 
 
Zaznívají příspěvky dalších dvou klubů, Mgr. Petra Žáková komentuje situaci ze strany trenérů. 
 
Dále se ujímá slova Bc. Jana Slavíková a prezentuje český reprezentační tým. Hovoří o mimořádných 
úspěších na Mistrovství Evropy a Mistrovství světa. Finanční podporu reprezentace získává ČACH od 
MŠMT, konkrétně z výzvy REPRE a TALENT. Je hovořeno krátce o dotaci MŮJ KLUB. Představuje jednotlivé 
partnery ĆACH, kteří podporují národní tým. 
 
Ing. Martina Marešová seznamuje valnou hromadu s Programem BENEFIT PLUS. V rámci prezentace 
partnerů je zmíněno i zaměření jejich společností. 
 
Ing. Marie Cerhová mluví o tématu získání podpory soutěží a akce Sportovce roku a konkrétních darů od 
partnerů v hodnotě 800 000 Kč. Ing. Renata Štefanová připomíná možnost zapojit se do programu Loterie 
a upřesňuje podmínky účasti. 
 
Prezidentka ČACH seznamuje valnou hromadu se stavem plnění stanovených cílů a priorit VV.  
Uvádí jednotlivé cíle a aktuální stav plnění: 
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● Příprava projektu „Příměstské tábory“ – SPLNĚNO √ 
Projekt je průběžně připravován s plánem realizace na léto 2020 nebo 2021. 

 
● Reprezentativnější výstupy (PR, školení, atd.) – REALIZOVÁNO √ 

V rámci stanoveného rozpočtu byly investovány prostředky do PR a dalších mediálních výstupů. 
 

● Zrevidování soutěžního systému včetně postupů na ME, ligy, klubových soutěží a vstupného pro 
trenéry – SPLNĚNO √ 
Všechny tyto dokumenty a související předpisy byly zrevidovány. 

 
● Rebranding Prague Cheer Open – SPLNĚNO √ 

 
● Revize a úprava interních finančních procesů a směrnic (viz několikanásobný obrat) – 

REALIZOVÁNO √ 
Průběžně je aktualizován nový interní finanční předpis včetně schvalování celého VV všech 
finančních procesů vyšších než 200.000 Kč. Též za tímto účelem byla započata spolupráce s novou 
kolegyní pro finanční úsek. 

 
● Trenérské licence “B” – SPLNĚNO √ 

Byly kompletně zrevidovány obecné podmínky celého projektu Coach University, Trenérské 
licence budou spuštěny od podzimu 2020. 

 
● Level HOBBY a recruit nových „tanečních“ klubů – REALIZOVÁNO √ 

Pravidla pro Hobby byla spuštěna, osloveno téměř 300 potenciálních nových klubů. 
 

● Další zaměstnanec ČACH – REALIZOVÁNO √ 
V průběhu roku se zapojily do spolupráce dvě nové kolegyně Martina Železná (zejména v oblasti 
registrací) a Andrea Paňko (v oblasti reprezentace). 

 
● Judges Scoring Clinic – REALIZOVÁNO √ 

Byl spuštěn nový projekt vzdělávacího systému českých porotců. 
 

● Rozdělení soutěží MMD Doubles a MMD Stunts&Individuals – REALIZOVÁNO √ 
Z důvodu neúnosně dlouhého soutěžního dne byly MČR Doubles úspěšně odděleny od MMD 
Stunts&Individuals, a tím byla zajištěna větší bezpečnost sportovců při výkonu 

 
Zpráva o činnosti Odborných komisí 

 
Komise pro rozvoj a strategické plánování (prezentuje Ing. Martina Marešová, členka komise) 

- zástupce prezentoval činnost své komise - viz výroční zpráva 
Komise pro bezpečnost a Levelbook (prezentuje Linda Myers, předsedkyně komise) 

- zástupce prezentoval činnost své komise - viz výroční zpráva 
- je rozdána aktuální verze Levelbook 

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

Trenérská komise (prezentuje Mgr. Veronika Tlapáková, členka komise) 
- zástupce prezentoval činnost své komise - viz výroční zpráva 
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Komise kontrolní (prezentuje Michaela Rom Tisarová) 
- zástupce prezentoval činnost své komise - viz výroční zpráva 
- doporučení výkonnému výboru – pokračovat v realizaci regionálních meetingů, výzva k úpravě 

stanov 
- vyslovena poznámka klubem A-styl Dragons o doporučení procesního a finančního auditu 
- poznámka klubu ACT – dotaz k pohledávce Kutišová – vstupenky na MS, zodpovězeno  

Ing. Michaelou Bednářovou, pohledávka byla již v mezidobí uhrazena 
 
 

Hospodaření a Účetní závěrka 
 

Slova se ujímá Ing. Michaela Bednářová. Prezentuje výsledek hospodaření za uplynulý hospodářský rok. 
Dále uvádí souhrn přijatých dotací a darů za rok 2018/2019. 
 
Usnesení: VH schvaluje výsledek hospodaření ČACH za hospodářský rok 2018/2019 ve výši zisku  
131 054 Kč. 
 

I) Hlasování  Pro návrh Proti návrhu Zdrželo se 
 17 5 5 
Závěr z hlasování: Návrh byl členy přijat nadpoloviční většinou přítomných hlasů. 

 
Probíhá diskuse napříč kluby nad podobou aktuálního hospodaření. Je opět vyzdvihována potřeba 
interního procesního auditu. 

 
Usnesení: VH bere na vědomí účetní závěrku ČACH za hospodářský rok 2018/2019. 
 

J) Hlasování  Pro návrh Proti návrhu Zdrželo se 
 17 4 6 
Závěr z hlasování: Návrh byl členy přijat nadpoloviční většinou přítomných hlasů. 

 
VH ukládá VV zajistit zveřejnění účetní závěrky za rok 2018/2019 ve Sbírce listin soudního spolkového 
rejstříku. 
USNESENÍ: VH ukládá VV zajistit podání daňového přiznání ČACH v řádném termínu.  

 
Výroční zpráva 

 
Ing. Martina Marešová stručně pohovořila o Výroční zprávě ČACH.  
Zpráva bude doplněna o zprávu Kontrolní komise. Kontrolní komise na místě vyjádřila souhlas s Výroční 
zprávou. 

 
Usnesení: VH bere na vědomí Výroční zprávu ČACH za hospodářský rok 2018/2019. 
 

K) Hlasování  Pro návrh Proti návrhu Zdrželo se 
 16 0 11 
Závěr z hlasování: Návrh byl členy přijat nadpoloviční většinou přítomných hlasů. 
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Ing. Martina Marešová mluví o nastavení termínu valné hromady a jeho argumentaci. 
 
Programový bod č. 2 byl beze zbytku naplněn. V 12:25 je vyhlášena 15 minutová přestávka. V mezičase 
dostává prostor Silvie Klimo a její prezentace Spirit cheer shop. 
 
 

3. Plán činnosti 
 
Směřování ČACH  
 
Sekci prezentuje Ing. Martina Marešová. Pozornost je zaměřena na konání soutěží pod hlavičkou ČACH, 
dále na soutěže pořádané členskými kluby, Coach university a akce. Jsou upřesňovány změny pravidel  
u soutěží. 
 
Projekty ČACH  
 
Soutěže 
Slovo přebírá Ing. Marie Cerhová a seznamuje přítomné s aktuálními soutěžemi pořádanými VV ČACH. Jsou 
upřesňovány informace týkající se délky týmových vystoupení (aktuálně 2:15 min). Nominace na MS 
probíhá ze soutěže PCO. Doubles se kvalifikují v rámci evropské ligy. Nastavujeme obecná pravidla pro 
všechny české soutěže. 
Poznámka klubu Join New Spirit AllStars k Sparkling Cheer Cup – navrhuje změnu termínu a místa. Toto 
by mělo vést k ziskovosti. 
Poznámka klubu BASTA obecně k situaci klubové soutěže versus soutěže pořádané VV ČACH. Bylo by 
vhodné lépe vnímat načasování soutěží. 
Poznámka klubu A-styl Dragons – vnímá VV konkurenci mezi soutěžemi pořádanými ČACH a kluby? 
Vyslovuje se Ing. Martina Marešová a vyjadřuje stanovisko VV o podpoře klubových soutěží. 

 
Česká národní cheer liga 
Hovoří Silvie Klimo k tématu CNCL a uvádí cíle ligy. Zmiňuje nově zrevidovaná pravidla, bodovací systém. 
Poznámka klubu A-styl Dragons – je nutno pořádat 6 soutěží? Rozvíjí se diskuse na toto téma.  
Poznámka klubu Join New Spirit AllStars k objektivnímu hodnocení v lize v souvislosti s prezentovanými 
pravidly, probíhá diskuse k tématu.  
Zaznívá návrh účasti na minimálně třech soutěžích, budou počítány maximálně čtyři nejlepší výsledky. 

 
Usnesení: Započítávání méně než 6 výsledků ze soutěží do české národní cheer ligy. 
 

L) Hlasování  Pro návrh Proti návrhu Zdrželo se 
 25 0 2 
Závěr z hlasování: Návrh byl přijat nadpoloviční většinou přítomných hlasů. 
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Prezentace Institutu sportovního vzdělávání a FTVS. 
Barbora Schejbalová vítá hosty VH, Mgr. Jana Hrabíka a Mgr. Zdeňka Ledvinu, kteří hovoří o přípravě 
vzdělávání budoucích trenérů. Zmiňují třístupňový systém a nastavení pravidel pro získávání licencí 
trenérské třídy II a III. Akreditaci trenérské třídy B zaštiťuje FTVS. Jsou přijímány dotazy na obsahové 
rozlišení jednotlivých úrovní licencí. 

Prezentace nastávající sezóny Reprezentačního týmu.  
Sekci prezentuje Andrea Paňko. Reprezentace má v tuto chvíli 53 členů, junior a senior tým. Představuje 
strukturu týmu, trenéry. Zmínění podpory sponzorů týmu -  Fotolab/Cewe – potisk triček, kalendářů, Spirit 
Cheer shop. Sparrow, Isoline, Dedoles. 
Podpora ČACH – 30 Kč z prodeje vstupenky na Sparkling Cheer Cup. 
Prezentace rozpočtu Reprezentace. Rozvíjí se diskuse na téma ceny letenek. 

14.52 odchází zástupce POWER CHEERLEADERS (jeden hlas). 
Hlasování dále probíhá s počtem 26 hlasů.  

hlasovací práva Poznámka 

Přítomno kolektivních členů s hlas. právem 20 včetně 2x plná moc, odchod zástupce 
POWER CHEERLEADERS 

- z toho počet čl. s 1 hlasovacím právem 14 

- z toho počet čl. se 2 hlasovacími právy 6 

Celkem hlasů 26 Nadpoloviční většina = 14 

Prezentace Dance performance reprezentačního projektu 
Hovoří Andrea Paňko, Mgr. Veronika Tlapáková. Diskuse na téma frekvence a náplně tréninků. Uvedení 
stylu Freestyle Pom do prvního projektu reprezentace. 

Prezentace Paracheer 
Přednáší Bc. Jana Slavíková. 

Prezentace organizační struktury ČACH 
Ing. Martina Marešová prezentuje detailní popis asociace z hlediska procesního fungování.  
Jednotliví zaměstnanci seznamují valnou hromadu se svojí pracovní náplní. 
Poznámka A-styl Dragons – rozšíření finančního rozpočtu na nové pracovníky, ovšem materiály nejsou 
doloženy v požadované formě. 

Prezentace Příměstské tábory 
Barbora Schejbalová prezentuje projekt Příměstské tábory. Pětidenní program je plánován pro rok 2020 
či 2021 v rámci prvních ročníků v Praze, popř. Příbrami. Cílem je rozšíření projektu do měst, kde je členská 
základna ČACH - kluby vyzvány ke spolupráci. Dalším krokem tohoto projektu by byly města, kde je záměr 
rozvinout cheerleading v dané lokalitě. 
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Prezentace výkazu pracovních hodin členů VV, sekretářů a externích pracovníků za sezónu 2018/2019 
– uvádí Ing. Martina Marešová a Ing. Michaela Bednářová 
Mzdové náklady ČACH jsou z 57% tvořeny odměnami Výkonného výboru a sekretáře, 18% odměny 
externistům, 12% na podporu národního týmu, 10% administrativní podpora asociace a 3% kontrolní 
komise a porotci na soutěžích.  
Vzrůstající nároky a požadavky na vedení asociace, rostoucí administrativní zatížení a plynulý růst asociace 
vede k přetěžování stávajících zaměstnanců ČACH a jejich přesčasům, které v průměru dosahují téměř 50% 
sjednaných úvazků. Z dlouhodobého hlediska tato situace není udržitelná a je potřeba každoročně alokovat 
vyšší částku rozpočtu na mzdy, až do potřebných cca 5 plnohodnotných hlavních úvazků. 
 
 
Adopce ECU doporučených věkových skupin a levelů. 
Prezentují Mgr. Petra Žáková, Alexandr Stolpovskych, Ing. Martina Marešová. 

 
Usnesení: Rozhodnutí o zájmu přejít od sezóny 2020/2021 tj. od září 2020 na ECU doporučený systém 
věkových skupin a levelů, viz e-maily adresované zástupcům klubů ze dne 21. a 23. 10. 2019. 
 

M) Hlasování  Pro návrh Proti návrhu Zdrželo se 
 26 0 0 
Závěr z hlasování: Návrh byl přijat nadpoloviční většinou přítomných hlasů. 

 
Usnesení: Rozhodnutí o přijetí věkových skupin ECU systému. 
 

N) Hlasování  Pro návrh Proti návrhu Zdrželo se 
 24 0 2 
Závěr z hlasování: Návrh byl přijat nadpoloviční většinou přítomných hlasů. 

 
Usnesení: Rozhodnutí o přijetí levelů ECU systému. 
 

O) Hlasování  Pro návrh Proti návrhu Zdrželo se 
 1 22 3 
Závěr z hlasování: Návrh nebyl přijat nadpoloviční většinou přítomných hlasů. 

 
VH ukládá pracovní skupině pro rozvoj a strategické plánování a výkonnému výboru navrhnout rozšíření 
struktury navrhovaných ECU levelů o nižší levely pro české soutěžní prostředí. Návrh bude předložen 
nejpozději na Schůzi trenérů (únor). 
 
Určení cílů a rozpočtových priorit 
Prezentuje Ing. Martina Marešová. 
 
1. Požádat o dotace MŠMT, Hlavní město Praha, městské části/města: 

• dotace PROVOZ (získat v maximální možné výši); 
• dotace REPRE (získat v maximální možné výši); 
• dotace TALENT (získat v maximální možné výši); 
• dotace na soutěže (získat v maximální možné výši); 
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2. Podat daňové přiznání v řádném termínu; 
3. Hospodařit efektivně, hospodárně a účelně se svěřenými prostředky; 
4. Maximalizovat příjmovou stránku a přizpůsobit ekonomickou činnost dosažení vyrovnaného rozpočtu; 
5. Příprava brandingu 20 let ČACH v roce 2021 + koncept oslav; 
6. Meziroční nárůst členské základny o 10 %; 
7. Registrace 2 nových klubů; 
8. Sjednotit systém cenové i organizační politiky soutěží organizovaných ČACH i kluby; 
9. Zajištění partnerů a dalších zdrojů na pokrytí rostoucí nákladovosti české reprezentace Team Czech 
Republic; 
10. Rozvoj podpory reprezentace českých klubů na mezinárodních soutěžích (ME Teams, ME Doubles aj.); 
11. Umístění Team Czech Republic na MS v první pětce; 
12. Příprava konceptu rozvoje Performance Cheer; 
13. Příprava konceptu tanečního reprezentačního týmu; 
14. Příprava konceptu reprezentace na MS v dalších divizích; 
15. Příprava adopce doporučených věkových skupin a levelů ECU v ČR; 
16. Realizace dalších funkcionalit ERS systému; 
17. Ustanovení nových Pracovních skupin (CNCL, Rozvoj a strategické plánování, Performance Cheer); 
18. Spuštění projektu ParaCheer v ČR; 
19. Řádné členství v ČOV. 
 
Usnesení: VH schvaluje uložení povinnosti plnění VV výše uvedených bodů činnosti, cílů a priorit. 
Poznámka: Zástupce Fighters Cheerleaders nepřítomen hlasování (jeden hlas) - hlasování “P” s celkovým 
počtem hlasů 25. 
 

P) Hlasování  Pro návrh Proti návrhu Zdrželo se 
 25 0 0 
Závěr z hlasování: Návrh byl přijat nadpoloviční většinou přítomných hlasů. 

 
Dokumenty ke schválení 

 
Usnesení: VH schvaluje investici do finančního auditu v hodnotě 30 000 Kč. 

Q) Hlasování  Pro návrh Proti návrhu Zdrželo se 
 26 0 0 
Závěr z hlasování: Návrh byl přijat nadpoloviční většinou přítomných hlasů. 

 
Usnesení: VH schvaluje investici do procesního auditu v hodnotě 150 000 Kč. 
 

R) Hlasování  Pro návrh Proti návrhu Zdrželo se 
 26 0 0 
Závěr z hlasování: Návrh byl přijat nadpoloviční většinou přítomných hlasů. 
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Usnesení: VH schvaluje realizaci pozice PR koordinátora. 
 

S) Hlasování  Pro návrh Proti návrhu Zdrželo se 
 18 2 6 
Závěr z hlasování: Návrh byl přijat nadpoloviční většinou přítomných hlasů. 

 
Probíhá diskuse na téma realizace finančního a procesního auditu. 
 
17:08 odchází zástupce klubu Hell´s Cheerleaders ČB (jeden hlas). 
17:18 odchází zástupce klubu BSH Cheerleaders (jeden hlas). 
Hlasování dále probíhá s počtem 24 hlasů.  
 

hlasovací práva Poznámka 

Přítomno kolektivních členů s hlas. právem 18 
včetně 2x plná moc, není zástupce 
POWER CHEERLEADERS, Hell´s 
Cheerleaders, BSH Cheerleaders 

- z toho počet čl. s 1 hlasovacím právem 12  

-  z toho počet čl. se 2 hlasovacími právy 6  

Celkem hlasů 24 Nadpoloviční většina = 13 
 
VH ukládá zadání finančního i procesního auditu nejpozději do 3 měsíců ode dne konání VH. 
 

T) Hlasování  Pro návrh Proti návrhu Zdrželo se 
 22 0 2 
Závěr z hlasování: Návrh byl přijat nadpoloviční většinou přítomných hlasů. 

 
Usnesení: VH bere na vědomí návrh rozpočtu na hospodářský rok 2019/2020. 
 

U) Hlasování  Pro návrh Proti návrhu Zdrželo se 
 14 4 6 
Závěr z hlasování: Návrh byl přijat nadpoloviční většinou přítomných hlasů. 

 
 
17:43 odchází zástupce klubu ACT (jeden hlas). 
17:43 odchází zástupce klubu Cheer Academy (dva hlasy). 
17:43 odchází zástupce klubu Chilli Cheerleaders (jeden hlas). 
Hlasování dále probíhá s počtem max. 20 hlasů.  
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hlasovací práva Poznámka 

Přítomno kolektivních členů s hlas. právem 15 
není zástupce POWER CHEERLEADERS, 
Hell´s Cheerleaders, BSH Cheerleaders, 
ACT, Cheer Academy, Chilli Cheerleaders,  

- z toho počet čl. s 1 hlasovacím právem 10  

-  z toho počet čl. se 2 hlasovacími právy 5  

Celkem hlasů 20 Nadpoloviční většina = 11 

 
4. Volba členů Trenérské komise ČACH 

 
Usnesení: VH schvaluje předložené znění směrnice o trenérské komisi. 
 

V) Hlasování  Pro návrh Proti návrhu Zdrželo se 
 15 0 5 
Závěr z hlasování: Návrh byl přijat nadpoloviční většinou přítomných hlasů. 

 
 
Usnesení: Tajné hlasování o členech Trenérské komise. 
Pro následující volební období (počínaje 11/2019) trenérské komise bylo do této komise zvoleno těchto 
11 členů: 
 

Bc. Barbora Jedličková 
Ing. Veronika Prantlová 
Ing. Jitka Šedivá  
Mgr. Veronika Tlapáková  
Lucie Vojtová 
Bc. Magda Winterová  
MUDr. Veronika Čiháková  
Bc. Šárka Javůrková  
Nicole Kolářová  
Mgr. Nikoleta Míková  
Linda Myers  

 
 
18:06 odchází zástupce klubu Black Tigers Cheerleaders (jeden hlas). 
18:06 odchází zástupce klubu PM Stars Pardubice (jeden hlas). 
18:10 odchází zástupce klubu Sharks cheerleaders (jeden hlas). 
Hlasování dále probíhá s počtem max. 17 hlasů.  
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hlasovací práva Poznámka 

Přítomno kolektivních členů s hlas. právem 12 

není zástupce POWER CHEERLEADERS, 
Hell´s Cheerleaders, BSH Cheerleaders, 
ACT, Cheer Academy, Chilli Cheerleaders, 
Black Tigers Cheerleaders, PM Stars 
Pardubice, Sharks cheerleaders.  

- z toho počet čl. s 1 hlasovacím právem 7  

-  z toho počet čl. se 2 hlasovacími právy 5  

Celkem hlasů 17 Nadpoloviční většina = 9 
 
Usnesení: VH schvaluje rozšíření role “sportovec” s následnou aktualizací směrnice ČACH  
vymezující podmínky členství.  
Nové vymezení role: sportovec (osoba trénující a aktivně se účastnící soutěží), sportovec – nesoutěžící 
(osoba trénující avšak aktivně se neúčastnící soutěží). 
Roli “sportovec - nesoutěžící” může sportovec zastávat pouze po dobu 1 sportovní sezóny ČACH (září - 
srpen). 
 

W) Hlasování  Pro návrh Proti návrhu Zdrželo se 
 17 0 0 

Závěr z hlasování: Návrh byl přijat nadpoloviční většinou přítomných hlasů. 
 
 
Usnesení: VH schvaluje výše členských příspěvků, takto: 

- obnova členství Klub 1000 Kč/ sezóna 
- obnova členství Evidovaný člen 250 Kč / sezóna 
- reobnova(1 rok vynechání) 250 Kč / sezóna 
- reobnova (pauza déle jak rok) 300 Kč / sezóna 
- nový člen 300 Kč /sezóna 
- nový člen přestupující 300 Kč / sezóna 
- nový člen s rolí sportovec nesoutěžící 100 Kč 

 
 

X) Hlasování  Pro návrh Proti návrhu Zdrželo se 
 17 0 0 
Závěr z hlasování: Návrh byl přijat nadpoloviční většinou přítomných hlasů. 

 
 
Obecná pravidla klubových soutěží  
Nejdůležitější body prezentuje Barbora Schejbalová. V návaznosti na diskusi byl navržen do pravidel 
platných pro období 2020/2021 model platby v rámci spolupráce mezi KS a ČACH 5 000 Kč + 10 Kč  
na osobu a účast na soutěži. 
 
Usnesení: VH schvaluje Obecná pravidla klubových soutěží, s výjimkou na úpravu finančního vyrovnání  
5 000 Kč + 10 Kč na osobu a účast na soutěži. 
 

Y) Hlasování  Pro návrh Proti návrhu Zdrželo se 
 13 0 4 
Závěr z hlasování: Návrh byl přijat nadpoloviční většinou přítomných hlasů. 
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5. Různé 

 
Prezentovány nejpodstatnější změny a aktuality nového systému ERS2 – uvádí Ing. Renata Štefanová. 

 

6. Ukončení valné hromady 
 
Valná hromada je ukončena bez závěrečného čtení znění zápisu.  
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. 
 
Předsedkyně valné hromady konstatovala, že program VH ČACH byl zcela vyčerpán a prohlásila valnou 
hromadu ČACH za ukončenou v 18:54 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.                                                                                         Veselá, v. r.  
………………………………….…      ……………………………..…   
Ing. Martina Marešová       Ing. Veronika Veselá  
Předsedkyně VH       Zapisovatelka VH 
 
 
Tisarová, v. r. 
……………………………………. 
Michaela Rom Tisarová 
Ověřovatelka 
 
 
 
 

Přílohy:  
 
1 - Prezenční listina  
2 - veškeré další potřebné dokumenty jsou dostupné v online složce Podklady pro členy, na Google disk, 
viz link: https://drive.google.com/open?id=1ca-NhJeLcX6vwuIB9ek2MX8dj7TjiBpA 
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Příloha č. 1 - Prezenční listina 
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