
Česká asociace cheerleaders
Zátopkova 100/2

160 17 Praha 6

VALNÁ HROMADA ČESKÉ ASOCIACE CHEERLEADERS, z.s. 2020
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:                             Online platforma Google Meets

 15. listopadu 2020, 14:10 – 18:45 hod

Předsedající valné hromady: Ing. Martina Marešová

Zapisovatelka valné hromady: Barbora Schejbalová

Skrutátorka valné hromady: Ing. Renata Štefanová

Ověřovatelem zápisu: Michaela Rom Tisarová

Účastníci valné hromady (viz prezenční listina):
 23 kolektivních členů
 2 čestní členové
 5 členů Výkonného výboru 
 3 členové Kontrolní komise
 5 hostů

PROGRAM VALNÉ HROMADY (dále také „VH“):

1. Zahájení, volba orgánů VH ČACH
2. Zpráva o činnosti

a. Zpráva o činnosti Výkonného výboru 
b. Zpráva o činnosti Odborných komisí 
c. Hospodaření a Účetní závěrka 
d. Výroční zpráva

3. Stanovy 
4. Plán činnosti

e. Směřování ČACH
f. Projekty ČACH
g. Určení rozpočtových priorit

5. Různé 
6. Závěr
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Česká asociace cheerleaders
Zátopkova 100/2

160 17 Praha 6

Průběh VH: 

1.  Zahájení, volba orgánů VH ČACH

Prezidentka  České  asociace  cheerleaders,  z.s.  (dále  jen  „ČACH“),  Ing.  Martina  Marešová,  zahájila
zasedání VH ve 14:00 hod. Prezidentka představila pravidla zasedání a připomněla organizační pokyny
k VH, která proběhla vzhledem k aktuální koronavirové situaci v netradičním online formátu, tedy
přes e-konferenci v aplikaci Google Meet. 

Konstatovala, že VH svolal výkonný výbor (dále také „VV“) 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  disponují  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 23

- z toho počet čl. s 1 hlasovacím právem 17

-  z toho počet čl. se 2 hlasovacími právy 6

A-STYL Dragons, BASTA cheerleaders, 
Cheer Academy, Join New Spirit AllStars, 
Pilsen Jaguars Cheerleaders, 
Prague Eagles Cheerleaders

Celkem hlasů 29 Nadpoloviční většina = 15

Prezidentka přečetla a připomněla program VH a vyzvala přítomné k prvnímu hlasování o orgánech
VH.

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

Hlasování č. 1 Pro návrh Proti návrhu Zdrželo se
29 0 0

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

Hlasování č. 2 – VH schvaluje zápis VH z listopadu 2019.

Hlasování č.  2 Pro návrh Proti návrhu Zdrželo se
29 0 0

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

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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Česká asociace cheerleaders
Zátopkova 100/2
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2. Zpráva o činnosti Výkonného výboru za uplynulou sezonu.

a) Zpráva o činnosti Výkonného výboru

Martina Marešová prezentovala souhrnnou zprávu činnosti a nejdůležitější výstupy a úspěchy za 
předchozí sezonu. Zmínila zejména úspěšné přijetí ČACH do Českého Olympijského Výboru, spuštění 
dlouhodobého vzdělávacího projektu trenérských licencí II. třídy B (Cheer), nárůst členské základny o 
7% a v neposlední řadě též význačný rozvoj v oblasti sociálních sítí a médií.
 
Přítomným účastníkům zhodnotila přehled plnění stanovených cílů a priorit pro sezonu 2019/2020. 
Všechny cíle byly splněny, popř. jsou průběžně plněny. 

Byla též zhodnocena situace způsobená epidemií COVID-19 a dopad na cheerleadingové prostředí, 
zejména v období jarní vlny a nouzového stavu.

b) Zpráva o činnosti Odborných komisí

Martina Marešová jmenovitě představila členy jednotlivých komisí a pracovních skupin a odkázala na 
jejich dílčí podrobné zprávy zveřejněné ve Výroční zprávě ČACH, kterou všichni kolektivní členové 
obdrželi předem a je též přílohou tohoto zápisu.

c) Hospodaření a Účetní závěrka

Zprávu o činnosti prezentovala Ing. Veronika Veselá z ekonomického úseku ČACH, celé znění zprávy 
obdrželi členové VH písemně společně s účetní závěrkou a programem a podklady k VH. Kompletní 
zpráva o hospodaření je přílohou tohoto zápisu.

Zprávu o finančním i procesním auditu přednesl Ing. Jan Černý, host VH, zástupce auditorské 
společnosti 22Hlav. Obě zprávy byly členům zaslány po dokončení auditu prostřednictvím emailu, dále
společně s podklady k VH a je též součástí Výroční zprávy, tedy přílohou tohoto zápisu.

Souhrn kontrolních šetření a zprávu kontrolní komise prezentoval Mgr. Václav Velešík, předseda KK 
ČACH. Zpráva bude uvedena jako součást Výroční zprávy ČACH a je též přílohou tohoto zápisu.

Na závěr této části bylo poděkováno partnerům ČACH, neboť i díky nim a jejich podpoře byl výsledek
hospodaření za uplynulou sezonu optimistický.

Václav Velešík jako zástupce Kontrolní komise účastníkům přečetl závěrečnou zprávu za KK bez
žádných následných dotazů.
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Prezidentka Martina Marešová vyzvala přítomné k následujícím hlasováním.

Hlasování č. 3 – VH bere na vědomí výsledek hospodaření ČACH za hospodářský rok 2019/2020 ve 
výši -65 190 Kč.

Hlasování č. 3 Pro návrh Proti návrhu Zdrželo se
29 0 0

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

Hlasování č. 4 – VH bere na vědomí účetní závěrku ČACH za hospodářský rok 2019/2020.

Hlasování č. 4 Pro návrh Proti návrhu Zdrželo se
29 0 0

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

Prezidentka Martina Marešová přečetla následující dvě usnesení, které VH ukládá VV. 

Usnesení č. 5 - VH ukládá VV zajistit zveřejnění účetní závěrky za rok 2019/2020 ve Sbírce listin 
soudního spolkového rejstříku.

Usnesení č. 6 - VH ukládá VV zajistit podání daňového přiznání ČACH v řádném termínu.

Prezidentka Martina Marešová, po prezentaci všech bodů k činnosti VV a hospodaření za uplynulou
sezonu, vyzvala k hlasování.

Hlasování č. 7 – VH bere na vědomí Výroční zprávu ČACH za hospodářský rok 2019/2020.

Hlasování č. 7 Pro návrh Proti návrhu Zdrželo se
29 0 0

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

Na konci bloku byl vznesen dotaz na cíle a plány zástupců Trenérské komise (dále jen "TK") sekce
Performance. Za TK si vzala slovo Veronika Tlapáková,  která pozitivně zhodnotila  dosavadní  kroky
činěné VV  vedoucí  k  rozvoji  Performance oblasti.  Zmínila  dlouhodobý  cíl  na  vytvoření  programu
trenérské licence C v oblasti Performance. Ve věci plánu zavedení Trenérské licence C Performance
bylo doporučeno podání podnětu VV oficiální, písemnou cestou.

15:39 - 15:50 přestávka
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3. Stanovy

Martina Marešová na úvod této části  odůvodnila předložení  nového návrhu  znění  stanov spolku.
Stanovy  bylo  nutné  po  několika  letech  změnit  a  zakomponovat  větší  úpravy,  což  zapříčinilo
několikatýdenní  rozsáhlé  konzultace  s  odborníky/právníky  tak,  aby  nové  znění  vyhovovalo  na  co
nejdelší budoucí období. Podrobnější popis změn byl písemně zaslán kolektivním členům předem.
VH  byl  k  hlasování  předložen  návrh  stanov  v  původně  předloženém  znění  s  možností  diskuse.
Vzhledem  k  dotazům  na  systém  schvalování  prezidentka  vyzvala  k  hlasování  o  pozměňovacích
návrzích v rámci bodu 5 Různé programu VH.

Hlasování č. 8 – VH schvaluje výborem předložené znění Stanov spolku Česká asociace cheerleaders, 
z.s.

Hlasování č. 8 Pro návrh Proti návrhu Zdrželo se
22 7 0

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

Martina Marešová vysvětlila nutnost Jednacího a Volebního řádu, jež je navazující na nové stanovy. 
Dále vysvětlila požadované schválení prodloužení volebního období členů VV a sjednocení volebního 
období členů Kontrolní komise s VV. Posléze vyzvala k hlasování.

Hlasování č. 9 – VH schvaluje nové znění Jednacího a Volebního řádu Valné hromady České asociace 
cheerleaders, z.s.

Hlasování č. 9 Pro návrh Proti návrhu Zdrželo se
25 2 2

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

Hlasování č. 10 – VH schvaluje prodloužení volebního období členů Výkonného výboru o 6 dní, tj. do 
14. 2. 2021, aby mohla proběhnout volba nového orgánu v den již dlouhodobě avizované schůze 
(Setkání trenérů).

Hlasování č. 10 Pro návrh Proti návrhu Zdrželo se
29 0 0

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

Hlasování č. 11 - VH schvaluje sjednocení volebního období členů Kontrolní komise společně s 
volebním obdobím Výkonného výboru.

Hlasování č. 11 Pro návrh Proti návrhu Zdrželo se
27 0 2

Závěr z hlasování: Návrh byl členy schválen nadpoloviční většinou přítomných hlasů.
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4. Plán činnosti

e) Směřování ČACH 

Martina Marešová zmínila skutečnost, že přes veškeré plány bohužel aktuální predikce není příznivá v
organizaci  soutěží  v  takovém  formátu,  jako  jsme  zvyklí.  Připomněla,  že  VV  považuje  nutné,  aby
jednotlivé kluby se svými týmy měly dostatek času, tedy min. 4 týdny plnohodnotných tréninků, před
uspořádáním soutěže.  Samotná realizace a podoba soutěže pak může mít různou formu, a to dle
aktuálních opatření a možností. 

f) Projekty ČACH 

Členky Výkonného výboru ČACH seznámily VH s detaily vybraných projektů pro sezonu 2020/2021. 
V rámci prezentace této části byl mimo jiné zmíněn plán české reprezentace, která souvisí s vývojem 
pandemické situace, projektu Podpory Talent na rok 2021 a v souvislosti s tím o příspěvcích pro 
trenéry s licencí B.

Zástupce klubu Basta oficiálně prohlásil  zrušení  Basta Cheer  Cupu 2020 z důvodu koronavirových
omezení.
Zástupce Join New Spirit Allstars oznámil zrušení lednového Evolution Cheer Battle 2021.

g) Určení rozpočtových priorit

Martina  Marešová  stručně  představila  plán  soutěží,  které  by  v  nadcházejícím  období  mohly  být
uspořádány. Zmínila, že všechny plánované vzdělávací akce proběhly, či probíhají, a vysvětlila kampaň
Společně to zvládneme.  Přes negativní omezení sportu vyzvala k zaregistrování členů. Uvedla, že plán
oslav 20. roku existence ČACH bude probíhat dle daných možností a aktuálních opatření.
Proběhla krátká prezentace partnerů, kteří v aktuální sezoně podporují ČACH. 

Posléze Martina Marešová jednotlivě představila všechny body plánů a cílů na sezonu 2020/2021.

Plán cílů na sezonu 2020/2021
1. Realizace Kampaně oslav 20 let asociace a tím zvýšení povědomí o cheerleadingu.
2. Úprava stanov a dalších souvisejících dokumentů.
3. Narovnání pracovněprávních vztahů, nový zaměstnanec ČACH.
4. Investice do vzdělání managementu, zvýšení odbornosti.
5. Rešerše sportovního prostředí a možnost zřízení SC.
6. Spuštění Licence B jako nástroje pro zvyšování odbornosti trenérů.
7. Příprava projektu na realizaci Mistrovství Evropy.
8. Revitalizace soutěží.
9. Vytvoření krizového plánu soutěží pro případ pandemie.
10. Vytvořit podmínky pro rozvoj taneční složky cheerleadingu. 
11. Spuštění týmu ParaCheer.
12. Oslovení dalších nových klubů zatraktivněním startovacích balíčků.

Veronika  Veselá  předložila  přítomným  zástupcům  návrh  rozpočtu  ČACH  na  sezonu  2020/2021.
Detailně  vysvětlila  a  popsala  jednotlivé  sekce  a  sdělila,  že  je  rozpočet  aktualizovaný  v  rámci
momentální koronavirové situace.
Veronika Veselá též zmínila, že v rámci doporučení a výsledků auditu byly od 1. 9. 2020 podepsány
dodatky k pracovním smlouvám s aktualizovanými pracovními úvazky a nové mzdové výměry.

Účastníci VH byli vyzváni k hlasování.
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Hlasování č. 12 – VH schvaluje uložení povinnosti plnění VV výše uvedených bodů činnosti, cílů a 
priorit (konkrétní seznam viz samostatný podklad).

Hlasování č. 12 Pro návrh Proti návrhu Zdrželo se
29 0 0

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

Hlasování č. 13 – VH bere na vědomí předložený návrh rozpočtu na hospodářský rok 2020/2021.

Hlasování č. 13 Pro návrh Proti návrhu Zdrželo se
28 1 0

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

Martina Marešová sdělila, že jménem výkonného výboru navrhuje VH tato usnesení:

Usnesení č 14 – VH ukládá VV maximalizovat příjmovou stránku a přizpůsobit ekonomickou činnost 
dosažení vyrovnaného rozpočtu.

Usnesení č. 15 – VH ukládá VV podat žádost o dotace v oblasti sportu v maximální možné výši. 

5. Různé

Výkonný výbor  v řádném termínu obdržel protinávrhy od klubu Join New Spirit Allstars, na které
reagoval písemným detailním vyjádřením zaslaným všem kolektivním členům. 
O všech bodech bylo na VH diskutováno a o následných dvou hlasováno.

Hlasování č. 8b1 - Prezident je volen přímou volbou na Valné hromadě spolku.

Hlasování č. 8b1 Pro návrh Proti návrhu Zdrželo se
17 6 6

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

V návaznosti na schválenou úpravu tohoto bodu a z toho vyplývající nutnost změny stanov právním
odborníkem VH souhlasí se vznikem vícenákladů za tímto účelem.

Následovalo další hlasování.

Hlasování č. 8a - VH schvaluje výborem předložené znění stanov spolku Česká asociace cheerleaders,
z.s. s pozměňovacím návrhem v podobě  úpravy bodu 8.2.1. “Členy Prezidia volí a odvolává Valná
hromada na funkční období 4 (čtyř) let.”

Hlasování č. 8a Pro návrh Proti návrhu Zdrželo se
8 12 9

Závěr z hlasování: Návrh NEbyl členy schválen nadpoloviční většinou přítomných hlasů.

Vzhledem  k  nepřijetí  návrhu  tedy  zůstává  tato  část  znění  stejná,  a  to  v  původním  znění  nově
schválených stanov, tedy 5 let. 
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Na všechny  obdržené protinávrhy k  programu bylo  před konáním VH ze strany  VV zasláno všem
členům ČACH písemné vyjádření a všechny tyto protinávrhy byly také na VH diskutovány.

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 18:45 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

Tisarová, v. r.
…………………………………….
Michaela Rom Tisarová
Ověřovatelka

Přílohy: 

1.  Prezenční listina 
2. Výroční zpráva ČACH 2019/2020 (1. 9.2019 - 31. 8.2020)

VZ obsahuje:
- Zprávu Kontrolní komise
- Zprávu o hospodaření
- Zprávy jednotlivých Komisí a Pracovních skupin
- Zprávu o finančním a procesním auditu

3. Návrh rozpočtu na sezonu 2020/2021 
4. Návrh stanov včetně komentáře ke změnám předkládaného návrhu
5. Protinávrhy a připomínky klubu JNS včetně vyjádření Výkonného výboru

Veškeré přílohy jsou dostupné na interním úložišti přístupném statutárním zástupcům (nebo dalším
pověřeným osobám) kolektivních členů ČACH.
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# HLAS Kolektivní člen (klub/tým)

1 1 ACT Acrobatic Cheerleaders Tábor z.s. 2110733 Lucie Vojtová přítomna

Lucie Jakubcová přítomna

Šárka Javůrková přítomna

Radka Bandsová přítomna

Kateřina Bandasová přítomna

4 1 Black Tigers Cheerleaders TJ Auto Škoda Mladá Boleslav, z.s. 42716403 Petra Janečková přítomna

5 1 BLUE WINGS Cheerleaders Marta Pechová 88147177 Klára Pecharová přítomna

6 1 Bobcats Cheerleaders PŘÍBRAM BOBCATS z.s. 26551152 Michaela Rom Tisarová přítomna

7 1 Dynamic Cheerleaders TJ Sokol Libeň 536628 Michaela Filípková přítomna

8 1 Fighters Cheerleaders Fighters Cheerleaders, z.s. 22849289 Radovan Slavík přítomen

9 1 FunTime Athletics Nový Jičín FunTime Athletics Nový Jičín, z.s. 26559315 Petra Žáková přítomna

10 1 GLITTER STARS SLAVKOV ZŠ SLAVKOV u Brna 46270931 Renata Macharová přítomna

11 1 Hell´s Cheerleaders ČB TJ Sokol České Budějovice 47234083 Ing. Veronika Prantlová přítomna

Martina Němcová přítomna

Andrea Nováčková přítomna

Karel Červený přítomna

Nikola Horáčková přítomna

14 1 Chilli Cheerleaders Chilli Cheerleaders, z.s. 22676511 Mgr. Olga Kopřivová přítomna

15 1 JCA Legends JCA Legends, z.s. 5681103 Denisa Hubáčková přítomna

Nikoleta Míková přítomna

Nikola Dohnalová přítomna

17 2 Pilsen Jaguars Cheerleaders Středisko volného času Radovánek 69977836 Mgr. Lucie Štvánová přítomna

Veronika Tlapáková přítomna

19 1 POWER CHEERLEADERS TJ Tělovýchovná zařízení Rakovník z.s. 47013664 Jolana Šmídová přítomna

Linda Myers přítomna

Nicole Kolářová přítomna

Veronika Pokorná přítomna

Veronika Váchová přítomna

22 0 Sportovně gymnastický klub Opava, z.s. Sportovně gymnastický klub Opava, z.s. x omluven

23 0 TLESKAČKY Tleskačky z.s. x nepřítomen

24 1 VSK Univerzita Brno  Tigers Vysokoškolský sportovní klub  Univerzita Brno 41605608 Mgr. Silvie Klimo přítomna

Andrea Kohoutková přítomna

Michaela Rejzková přítomna

26 0 Wolwes Rodinné centrum Myška Lola, z.s. x nepřítomen

Martina Marešová přítomna

Marie Cerhová přítomna

Jana Slavíková přítomna

Renata Štefanová přítomna

Michaela Bednářová přítomna

Mgr. Olga Kopřivová přítomna

Michaela Rom Tisarová přítomna

Mgr. Václav Velešík přítomen

Barbora Schejbalová přítomna

Nikoleta Míková přítomna

x x

Veronika Veselá přítomna

Martina Železná přítomna

Michaela Rejzková přítomna

JUDr. Markéta Franková omluvena

Ing. Jan Černý přítomen

Alexandr Stolpovskych přítomen

nehlasuje Host - zástupce společnosti 22HLAV s.r.o.

nehlasuje Host - zástupce odborné komise/pracovní skupiny - rozvoj a strategické plánování 

Zástupce

Výkonný výbor

Jiné členství

Hosté

nehlasuje Host - technická podpora ČACH

nehlasuje Host - technická podpora ČACH

nehlasuje Host - advokát

nehlasuje Individuální člen  

nehlasuje Host - ekonomický úsek ČACH

nehlasuje Člen Kontrolní komise

nehlasuje Čestný člen / Secretary general VV ČACH

nehlasuje Čestný člen

nehlasuje Členka Kontrolní komise

nehlasuje Členka Kontrolní komise

nehlasuje Viceprezidentka ČACH

nehlasuje Členka VV

nehlasuje Členka VV

nehlasuje Prezidentka ČACH

nehlasuje Viceprezidentka ČACH

25 1 WILD CHEERLEADERS Wild Cheerleaders 1171020

21 1 Sharks cheerleaders SHARKS Cheerleaders z.s. 5183375

20 2 Prague Eagles Cheerleaders Prague Eagles Cheerleaders, z.s. 22893296

18 1 PM Stars Pardubice PM Stars Pardubice, z.s. 22747346

16 2 Join New Spirit AllStars JNS cheerleaders z.s. 27025071

13 1 Cheerleaders Bees Mgr. Karel Červený 5761361

12 2 Cheer Academy Cheer Academy, z.s. 3430251

3 2 BASTA cheerleaders BASTA CHEERLEADERS z.s. 5422698

Organizace - IČ

2 2 A-STYL Dragons A-STYL z.s. 22754415
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