
 

 

  
 

VALNÁ HROMADA ČESKÉ ASOCIACE CHEERLEADERS, z.s. 2021 

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ  
 

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

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

Místo, datum a hodina konání:                              Hotel Barceló, Na Strži 32, Praha 4 

 14. listopadu 2021, 14:00 – 17:52 

Předsedající valné hromady:   Martina Marešová 

Zapisovatelka valné hromady:   Barbora Schejbalová 

Skrutátorka valné hromady:   Renata Štefanová 

Ověřovatelka zápisu:    Adéla Černohorská 

 

Účastníci Valné hromady (viz prezenční listina):    
● 14 kolektivních členů 
● 5 členů Prezidia 
● 2 členové Kontrolní komise  
● 2 ostatní (hosté, 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 od sezony 2022/23 
 d. Určení rozpočtových priorit 
4. Volba členů Trenérské komise ČACH 
5. Různé 
6. Závěr 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
Průběh VH:  
 
uvítání a úvodní slovo – kontrola prezence 
 

1.  Zahájení, volba orgánů VH ČACH 
 
Prezidentka České asociace cheerleaders, z.s. (dále jen „ČACH“), Martina Marešová, zahájila zasedání 
VH ve 14:05 hod. Prezidentka přednesla pravidla zasedání a připomněla organizační pokyny k tomuto 
jednání 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 Kolektivních1 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. 
 
 

hlasovací práva Poznámka 

Přítomno kolektivních členů s hlas. právem 14  

- z toho počet čl. s 1 hlasovacím právem 10  

-  z toho počet čl. se 2 hlasovacími právy 4 
BASTA cheerleaders,  
Cheer Academy, Join New Spirit AllStars,  
Prague Eagles Cheerleaders 

Celkem hlasů 18 Nadpoloviční většina = 10 

 
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 Adélu 
Černohorskou. 
 
Mandátní komise byla zvolena ve složení: Renata Štefanová, Jana Slavíková, Lucie Štvánová 
 

Hlasování č. 1 Pro návrh Proti návrhu Zdrželo se 
 18 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. 
 
Hlasování č. 2 – VH bere na vědomí zápis VH z 15. 11. 2020. 

Hlasování č.  2 Pro návrh Proti návrhu Zdrželo se 
 18 0 0 
Závěr z hlasování: Návrh byl schválen nadpoloviční většinou hlasů přítomných kolektivních členů 

 
1  Kolektivní členové jsou v zápise uváděni pod názvem klubu/týmu příslušícího ke členské organizaci definované IČ 
- kolektivní člen (uvedeno v prezenční listině). 



 

 

 
Prezidentka vyzvala k vzetí na vědomí zápis z poslední mimořádné VH. 

Hlasování č. 3 - VH bere na vědomí zápis MVH 14. 2. 2021. 

Hlasování č.  3 Pro návrh Proti návrhu Zdrželo se 
 18 0 0 
Závěr z hlasování: Návrh byl schválen nadpoloviční většinou hlasů přítomných kolektivních členů 

 

 
2. Zpráva o činnosti Prezidia za uplynulou sezonu. 

 
a) Zpráva o činnosti Prezidia 

 
Martina Marešová prezentovala souhrnnou zprávu činnosti Prezidia a nejdůležitější výstupy a úspěchy 
za uplynulou sezonu. Zmínila nelehkou dobu ovlivněnou koronavirovou situací a poděkovala 
přítomným, že pokračovali ve své činnosti. Celá zpráva Prezidia za období září 2020 - srpen 2021 je 
uvedena ve Výroční zprávě ČACH 2020/21. Náhradní aktivity v období omezeném probíhající pandemií 
jsou popsané v příloze Výroční zprávy s názvem projektu Společně to zvládneme. 
 
Renata Štefanová zhodnotila aktuální údaje o členské základně, ale i několik meziročních srovnání 
za poslední tři roky. Pozitivně byl zmíněn aktuální, ale ne nijak dramatický pokles, ale ne nijak pokles 
v členské základně. 
  
Martina Marešová přítomným účastníkům zhodnotila přehled plnění stanovených cílů a priorit 
pro sezonu 2020/21. Všechny cíle buď byly splněny, popř. jsou průběžně plněny anebo díky 
pandemickým podmínkám a opatřením odloženy.  

 
b) Zpráva o činnosti Odborných komisí a pracovních skupin 

 
Martina Marešová odkázala na dílčí zprávy odborných komisí a pracovních skupin zveřejněné 
ve Výroční zprávě ČACH, kterou všichni kolektivní členové obdrželi předem a je též přílohou tohoto 
zápisu. Zpráva Kontrolní komise byla zaslaná dopředu a v den konání VH doplněna do předložených 
a vytištěných podkladů přítomným. 

 
c) Hospodaření a Účetní závěrka 

 
Zprávu o hospodaření prezentovala Michaela Rom Tisarová. Veškeré podklady byly zaslané všem 
členům předem.  Zdůraznila, že se čtvrtletní vedení průběžného čerpání rozpočtu a tím průběžné 
reagování na momentální potřeby cash flow osvědčilo. 
 



 

 

 
Souhrn kontrolních šetření a zprávu Kontrolní komise prezentoval Mgr. Václav Velešík, předseda KK 
ČACH. Zpráva bude doplněna jako součást Výroční zprávy ČACH a je též přílohou tohoto zápisu. 
 
Poté přítomní byli vyzváni k vzetí na vědomí výsledek hospodaření a účetní závěrku ČACH. 

Hlasování č. 4 - VH bere na vědomí výsledek hospodaření ČACH za hospodářský rok 2020/21 ve výši 
135 957 Kč. 

Hlasování č.  4 Pro návrh Proti návrhu Zdrželo se 
 18 0 0 
Závěr z hlasování: Návrh byl schválen nadpoloviční většinou hlasů přítomných kolektivních členů 

Hlasování č. 5 - VH bere na vědomí účetní závěrku ČACH za hospodářský rok 2020/21. 

Hlasování č.  5 Pro návrh Proti návrhu Zdrželo se 
 18 0 0 
Závěr z hlasování: Návrh byl schválen nadpoloviční většinou hlasů přítomných kolektivních členů 

 
Dále byly přítomným přečteny další dvě usnesení. 

Usnesení: VH ukládá Prezidiu zajistit zveřejnění účetní závěrky za rok 2020/21 ve Sbírce listin 
soudního spolkového rejstříku. 

Usnesení: VH ukládá Prezidiu zajistit podání daňového přiznání ČACH v řádném termínu. 

d)  Výroční zpráva 
 
Přítomní účastníci byli upozorněni, že kompletní výroční zpráva ČACH za předchozí sezonu byla zaslaná 
elektronicky a také vytištěna pro přítomné v předložené dokumentaci. Následovalo vzetí na vědomí 
předmětné výroční zprávy. 

Hlasování č. 6 - VH bere na vědomí Výroční zprávu ČACH za hospodářský rok 2020/21. 

Hlasování č.  6 Pro návrh Proti návrhu Zdrželo se 
 18 0 0 
Závěr z hlasování: Návrh byl schválen nadpoloviční většinou hlasů přítomných kolektivních členů 

 
Mimo body programu: 
 
Barbora Schejbalová představila novou členku Síně slávy českého cheerleadingu, Lindu Myers 
a společně s viceprezidentkou Marií Cerhovou předala na místě ocenění. 
 
Martina Marešová posléze představila první výtisk tzv. KRONIKY ČACH, komplexní publikace vydávané 
k 20 letům organizace.  
 
 
přestávka 15:00-15:25 
 
  



 

 

 
3. Plán činnosti 

 
a) Směřování ČACH  

 

Martina Marešová na úvod této části vyjádřila, že i v rámci pandemických opatření cílem Prezidia 
je udržet termíny všech akcí a i realizaci samotných akcí, které jsou v plánu, ovšem s případně jinou 
formou (např. Sparkling Cheer Cup bude organizován virtuální formou).  
 
Na místě byla podána výzva k podpoře Klubových soutěží z rozpočtu ČACH (např. odpustit poplatek KS 
nastavený dle smluvních podmínek či i vytvořit fond pro případné ztráty vzniklé odhláškami díky 
nařízené karanténě). Vzájemná prosba/výzva, aby se soutěže fyzicky konaly v co největším počtu. 
 

b) Projekty ČACH  
 

Jana Slavíková představila projekty přímé podpory klubům ze strany ČACH – pohovořila o projektu 
Podpory NSA Talent na rok 2021 a upozornila na další dotační možnosti klubů, které mohou využívat, 
např. program Můj klub 2022 a představila plán na nový projekt podpory prostřednictvím Magistrátu 
Hl. m. Prahy. Upozornila, že všechny programy podpory a materiály k nim mohou kluby nalézt 
na webových stránkách www.cach.cz. 
 

d) Určení rozpočtových priorit 
 
Martina Marešová vysvětlila rozdělení rozpočtových priorit na následující období do tří sekcí 
a představila detailně jednotlivé body dle předloženého seznamu. 
 

Plán cílů na sezonu 2021/2022 
A. Realizace dříve připravených a stanovených cílů, které nebylo možné uvést v platnost vzhledem 
k probíhající pandemii COVID-19:  

1. Nominace na ME z březnové soutěže.  
2. Revitalizace soutěží.  
3. Spuštění projektu ParaCheer v ČR.  
4. Investice do vzdělání managementu, zvýšení odbornosti. 
5. Zajištění kvalitního prostředí a vybavení prostřednictvím SC.  
6. Příprava projektu na realizaci Mistrovství Evropy 2024, 2025 v ČR.  
7. Sjednotit systém cenové i organizační politiky soutěží organizovaných ČACH i kluby.  
8. Rozvoj podpory reprezentace českých klubů na mezinárodních soutěžích (ME Teams, ME 
Doubles aj.).  
9. Umístění Team Czech Republic na MS v první pětce.  

 
B. Pokračovat v realizaci a plnění cílů Akčního plánu ČACH 2020-2025.  
 
C. Další plány a cíle pro sezonu 2021/22 rozšiřující Akční plán ČACH 2020-2025: 

1. Zvýšit náborovou podporu členů s cílem zamezit meziročnímu poklesu a dostat se minimálně 
na úroveň stavu před covidovou pandemií. 
2. Připravit aktualizaci modelu (struktury) členských poplatků. 
3. Příprava dlouhodobé strategie pro udržení motivace sportovců nad 15 let. 
4. Příprava projektového záměru k přímému financování klubů v rámci dotace od 
Magistrátu Hl. m. Prahy. 
5. Pokračovat v rozvoji ERS2: 
 • Modernizace modulu ERS2 pro odesílání hromadných Newsletterů.  

 • Realizace modulů a exportů pro CNCL a Anketu Trenér a sportovec roku.  



 

 

  
Ad bod C 3 - Martina Marešová vysvětlila podrobněji tento bod, na který by se do budoucna Prezidium 
chtělo zaměřit. Vyjádřila nutnost propagace a motivace této kategorie 15+ , a to nejen z důvodu 
budoucích olympijských účelů, ale i rozvoje této nejstarší věkové kategorie v ČR, která potřebuje 
podporu.  
 
VH žádá, aby do dalších plánů a cílů byl zařazen bod – získat nového partnera pro zlepšení 
samofinancování organizace. Toto bylo doplněno. 
 
Michaela Rom Tisarová prezentovala návrh rozpočtu na sezonu 2021/22. Vysvětlila zejména položku 
zaměstnanec vs. fakturující spolupracovník, navrhované dotační záměry, pohovořila také 
o potenciálním záměru zapojení se do projektu Erasmus+. 
 
Proběhla opětovná diskuse na téma podpory finančního rizika v rámci karantén. 
 
VH se usnesla, že rezervní fond ČACH může být využit na případnou kompenzaci startovného 
na soutěžích, a to za účelem zmírnění ztráty v důsledku dopadu pandemických a karanténních 
opatření. Prezidium ČACH připraví detailní program možného čerpání. 

Hlasování č. 7 - VH schvaluje uložení povinnosti plnění Prezidia dle uvedených bodů činnosti, cílů 
a priorit 

Hlasování č.  7 Pro návrh Proti návrhu Zdrželo se 
 18 0 0 
Závěr z hlasování: Návrh byl schválen nadpoloviční většinou hlasů přítomných kolektivních členů 

Hlasování č. 8 - VH schvaluje předložený návrh rozpočtu na hospodářský rok 2021/22 včetně 
rozvoje zdrojů samofinancování a využití rezervního fondu k částečného krytí startovného 
na soutěžích. 

Hlasování č.  8 Pro návrh Proti návrhu Zdrželo se 
 16 0 2 
Závěr z hlasování: Návrh byl schválen nadpoloviční většinou hlasů přítomných kolektivních členů 

Usnesení: VH ukládá Prezidiu jednat s péčí řádného hospodáře, maximalizovat příjmovou stránku 
a přizpůsobit ekonomickou činnost dosažení předloženého rozpočtu. 

Usnesení: VH ukládá Prezidiu podat žádosti o dotace v oblasti sportu. 

c) Schválení výše členských příspěvků od sezony 2022/23 

 
Renata Štefanová prezentuje návrh změn a úprav na různé typy členství včetně přehledu srovnání 
s předchozími obdobími a odůvodněním zejména z inflačního nárůstu. 
 
16:50 ODCHÁZÍ Kolektivní člen - WILD CHEERLEADERS – snižuje se počet hlasujících o 1 hlas – 
maximum hlasů 17; nadpoloviční většina 9 hlasů. 
  



 

 

 

Hlasování č. 9 - VH schvaluje předložený návrh výše členských poplatků pro sezonu 2022/23. 

Hlasování č.  9 Pro návrh Proti návrhu Zdrželo se 
 13 2 2 
Závěr z hlasování: Návrh byl schválen nadpoloviční většinou hlasů přítomných kolektivních členů 

  
 

4. Volba členů Trenérské komise ČACH 
 
Jana Slavíková hovoří o volbě nové Trenérské komise. Přítomným byly představeny detaily a postup 
volby.  
 
Hlasování č. 10 -  Volba členů Trenérské komise ČACH (viz samostatný mandátní lístek) 
Závěr z hlasování: Nově zvolenými členy nadpoloviční většinou hlasů byly zvoleni tito členové TK - 
Veronika Dobiášová, Šárka Javůrková, Nicole Kolářová, Nikoleta Míková, Linda Myers, Lucie Skálová, 
Radovan Slavík, Veronika Tlapáková, Magda Winterová 
 
Jana Slavíková pak připomněla, aby si nové složení TK zvolilo na nejbližším jednání předsedu 
a místopředsedu komise ze svého středu. 

 
5. Různé 
 
Michaela Rom Tisarová oznamuje ukončení pracovního poměru Veroniky Veselé. Touto cestou 
oznamuje aktuální probíhající výběrové řízení pro pozici nového člena ekonomického úseku. Zároveň 
informuje, že prvním přihlášeným uchazečem je člen Kontrolní komise. 
 
Vysvětleno, že pokud daný člen Kontrolní komise uspěje ve výběrovém řízení, bude nutné zorganizovat 
per rollam hlasování o novém členovi Kontrolní komise. 
Po vysvětlení této situace byli přítomni vyzváni k odsouhlasení volby nového člen KK formou per rollam. 
 
Hlasování č. 11 - Volba člena KK proběhne per rollam v případě nutnosti. 
 

Hlasování č.  11 Pro návrh Proti návrhu Zdrželo se 
 17 0 0 
Závěr z hlasování: Návrh byl schválen nadpoloviční většinou hlasů přítomných kolektivních členů 

 
 
 

6. Závěr 
 
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 v 17:52 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 
 
Černohorská, v. r. 
……………………………………. 
Adéla Černohorská 
Ověřovatelka 
 

 
Přílohy:  
 

1.  Prezenční listina  
2.  Výroční zpráva ČACH 2020/21 (1. 9. 2020 - 31. 8. 2021) 
VZ obsahuje: 

- Zprávu Kontrolní komise 
- Zprávu o hospodaření 
- Zprávy jednotlivých Komisí a Pracovních skupin 

3.  Návrh rozpočtu na sezonu 2021/22 
4. Zpráva o projektu Společně to zvládneme 

 
 
Veškeré přílohy jsou dostupné na interním úložišti přístupném statutárním zástupcům  
(nebo dalším pověřeným osobám) kolektivních členů ČACH. 
 
 

 
 
 


