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Výroční zpráva ČSML za rok 2007  

 
 
I.  Složení orgánů ČSML po volbách na VH konané dne 10. 3. 2007  
 
Výkonný výbor  
Petr Chmelař, prezident  
Pavel Sedlák  
Jan Hanák  
Jan Jůza 
Tomáš Janda 
 
Kontrolní a disciplinární komise 
Petr Tahal  
Emil Moravec  
Miroslav Knotek 
 
Komise rozhodčích 
Petr Poláček, předseda  
David Vortel  
Radek Košťál 
Vilém Sýkora  
 
Zástupce ČSML ve VV ČLU  
Roman Pokorný 
 
Zástupce ČSML v KDK ČLU  
Pavel Došlý 
 
 
Zvolené orgány utvořily tyto komise:  
 
Registrační komise 
Pavel Sedlák  
Jan Hanák  
 
Grantová komise 
Petr Chmelař, předseda  
Pavel Sedlák  
Jan Hanák  
Tomáš Janda 
Jan Jůza 
 
Rozvojová komise 
Tomáš Janda 
 
 
 

 1



 

                        Výroční zpráva ČSML za rok 2007  
 
II.  Přehled lakrosových klubů sdružených v ČSML,  

počty jejich členů k 31. 12. 2007 a počty hlasů na VH za rok 2007 
 

Z toho 
Název LK  

Počet 
vykázaných 
členů 

Počet členů 
s placeným 
členstvím 

junioři  senioři  

Počet 
hlasů 
na VH 

SK LC Jižní Město 77 34 3 31 3 
LCC Radotín 157 59 11 48 5 
TJ Malešice  35 24 5 19 2 
Slavia Praha Lacrosse 24 25 2 23 2 
Old Dogs Plzeň  13 19 7 12 1 
LC Pardubice  28 23 8 15 2 
LK Kroměříž  20 20 0 20 2 
LK Šumperk 18 0 0 0 0 
Celkem  372 204 36 168 17 

 
Oproti předchozímu roku se sice zvýšil počet vykázaných členů (339 v roce 2006), ovšem klesl počet členů 
s placeným členstvím (216 v roce 2006).  
 
III.  Přehled účastníků mistrovských soutěží pořádaných ČSML v roce 2007  
  
Národní box lakrosová liga NBLL 2007  
 
LCC Radotín  
LC Jižní Město 
TJ Malešice 
Slavia Praha Lacrosse 
Falcons Millionaires 
Old Dogs Plzeň 
LC Pardubice  
LK Kroměříž 
LC Šumperk 
LC Černošice 

 
Národní field lakrosová liga NFLL 2007  
 
LCC Radotín 
SK LC Jižní Město  
TJ Malešice  
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Dětské soutěže  
 
U 13 - LCC Radotín,  SK Lacrosse Jižní Město, LC Pardubice a SK Černošice 
U 15 - LCC Radotín, SK Lacrosse Jižní Město, Old Dogs Plzeň 
U 17 - LCC Radotín, SK Lacrosse Jižní Město, Old Dogs Plzeň, LC Pardubice 
 
Celkem se hrálo sedm turnajů, z toho čtyři na jaře a tři na podzim. 
 
Celkově se ligy zúčastnilo: 
v kategorii U 13   ..................  52 hráčů 
v kategorii U 15  .................... 38 hráčů 
v kategorii U 17 ..................... 44 hráčů 
 
Vzhledem k tomu, že někteří hráči nastupovali ve dvou věkových kategoriích, je celkový počet hráčů 
v žákovském věku cca 95. 
 
III.  Zprávy o činnosti jednotlivých orgánů ČSML v posledním funkčním období  
 
Výkonný výbor ČSML  
Viz příloha 1 
 
Kontrolní a disciplinární komise  
Viz příloha 2  
 
Komise rozhodčích  
Viz příloha 3  
 
Registrační komise  
Viz příloha 4 
 
Grantová komise  
Viz příloha 5  
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IV. Přehled hospodaření ČSML v roce 2007  
 
Majetek, pohledávky, závazky (v Kč) 

účet počáteční stav konečný stav
21100 pokladna CSML 12 352,00 22 339,00
22100 bankovní účet MS, PC 54 376,95 18 282,47
22109 bankovní účet ČSML 198 367,30 91 150,62
31100 pohledávky za odběrateli * -3 350,00 -3 350,00
31400 poskytnuté provozní zálohy **  10 099,50 11 000,00
32100 dodavatelé *** 6 699,00 -720,00
32400 přijaté zálohy ˇ 24 400,00 66 400,00

 
*31100 Pohledávky za odběrateli 
Přeplatek Sweet Chariot z Prague Cupu 2005 3 350,00 
 
**31400 Poskytnuté provozní zálohy 
Záloha na odměnu vedoucímu NBLL 07 5 000,00  
Půjčka Kroměříž  6 000,00  
 
***32100 Dodavatelé  
Rozdíl chybně zadané platby faktury do Slavie za PC 07 
 
ˇ32400 Přijaté zálohy 
Kauce týmů a zál. Milana Tuláčka (40 000) na MS, kterou je třeba vrátit 
 
 
Výnosy (v Kč) 

účet  
64419 úroky z běžného účtu ČSML 194,88
64909 jiné výnosy ČSML (pokuty) 14 000,00
68119 příspěvky ČSTV 200 020,00

 
Náklady (v Kč) 

účet 
50129 spotřeba režijního materiálu ČSML 8 907,20
50139 sportovní potřeby ČSML (mj. ceny pro oceněné hráče) 32 753,84
51219 cestovné ČSML (mj. přísp. pro rozhodčí, Dublin, Halifax) 53 105,00
51809 ostatní služby ČSML 9 680,00
51829 spoje ČSML 25,00
51839 nájemné ČSML 3 700,00
51869 rozhodčí ČSML 61 775,00
54609 dary/granty ČSML 23 500,00
54939 bankovní náklady ČSML 5 368,40
58209 startovné a členské přísp. CSML (ILF) 15 315,30

 
Z příspěvku ČSTV použito na MS 40 000 Kč a 70 164 Kč (pojištění) 
Detailní přehled položek nákladů na vyžádání. 
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Fond rozvoje (v Kč)  

Datum  Popis  Výnosy  Náklady 
1. 1.  Zůstatek na počátku roku  30 650,00  
30.1. Ceny Hráč roku 06  -  19 204,84   
  Příspěvky   37 200,00      
10.4. Vybavení kemp Kroměříž  -  13 549,00   
27.5.  Úhrada hřiště/Pce fa č. 3/06 (28.12.06)  -    2 000,00  
11.9.  Grant 07, půjčka & náhrada pro LK Kroměříž  -  11 500,00   
15.10. Grant Šumperk 07  -  10 000,00   
9.11.  Náhrada za ušlý pronájem hřiště PCE  -       700,00  
31. 12.  Zůstatek na konci roku 10 896,16  

 
 

V.  Rozpočet na rok 2008 
 
Viz příloha 6  
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Příloha 1 
 

Zpráva o činnosti Výkonného výboru ČSML v roce 2007 
 

 
Plán práce VV ČSML na rok 2007  
1) Příprava trenérské metodiky – formou překladu 
2) Příprava reprezentace pro MSb v roce 2007, MSf U19 v roce 2008 a MEf v roce 2008 
3) Vytvoření plně funkční a fungující Rozvojové komise, definování jejích úkolů  
4) Vytvoření Informační skupiny a definování jejích úkolů 
5) Navázání spolupráce s německým svazem (klubové výměny s výhledem na propojení ligových soutěží)  
 
Úkoly zadané VH za rok 2006 
a) VH ČSML ukládá VV, aby se začal podrobněji věnovat otázce sportovních tříd a tréninkových center 
mládeže, zjistil podmínky jejich založení a usiloval o jejich naplnění  
b) VH ČSML ukládá VV, aby zjistil podmínky grantového programu MŠ ČR Program 233510 a usiloval o 
jejich naplnění 
 
 
Plnění plánu práce a zadaných úkolů 
V roce 2007 se VV ČSML sešel celkem dvakrát, a to 10. 4. a 7. 6. a pětkrát jednal per rolam. Zápisy ze 
zasedání VV a jednání a rozhodnutí přijatá per rolam jsou k dispozici na webových stránkách 
www.lacrosse.cz. Od září byla činnost VV paralyzována ohlášenými odchody dvou členů, k nimž oficiálně 
došlo až v lednu 2008. Složení VV není optimální a je třeba hledat takové osoby, které jsou ochotny ve 
funkci setrvat po celé funkční období a věnovat práci pro ČSML určitý čas a úsilí. 
 
Přípravný výbor pro MSb 2011 podal jménem ČSML nabídku na pořádání Mistrovství světa v box 
(halovém) lakrosu v České republice. O pořadateli bude rozhodnuto na zasedání ILF ve Finsku během 
MEf2008. Za přípravný výbor a ČSML na zasedání pravděpodobně pojede O. Mika. 
 
ad 1) Nesplněno, trvá nadále. 
ad 2) Splněno částečně, účast ČR na MSf U19 odvolána 
ad 3) Nesplněno, trvá nadále 
ad 4) Nesplněno, úkol byl předefinován a VV zajistí vytvoření redakční rady pro webové stránky 
lacrosse.cz 
ad 5) Nesplněno 
 
ad a) Nesplněno, trvá nadále 
 
ad b) Zástupci LK byli obesláni se základními informacemi, odkazy na stránky MŠMT ohledně programu, 
formuláři k žádosti a zároveň byli požádáni o oznámení jejich požadavků. Tento program lze po stránce 
využití v organizační struktuře ČSML (ČLU) rozdělit na dvě skupiny: 

 
1) Kluby, které vlastní nebo mají v dlouholetém pronájmu hřiště - tento program mohou využít k 
financování rekonstrukce a modernizaci svých zařízení. Tyto kluby mohou žádat přímo 
ministerstvo a při přípravě projektu využít podpory ČSTV: Investice – konzultace a poradenství - 
S. Janouš (janous@cstv.cz). 
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2) ČSML (ČLU), který zastřeší kluby, jenž nejsou vlastníky nebo nájemci, může tento program 
také využít k financování vybavenosti hřišť (např. časomíry, branky atd.). Podmínkou je, že svaz 
podá jen jednu žádost (jeden projekt ), např. vznikla potřeba doplnit vybavenost hřišť k ligovým 
zápasům na rok 2007 o časomíru útočného času. Ideální příklad pro možnost využití programu. 

 
O využití programu v roce 2007 projevil zájem LK Kroměříž. Těsně před podáním žádosti se připojil SK LC 
Jižní město - podařilo se zapracovat do již rozpracované žádosti. Žádost byla zaměřena na opravu branek 
box, field, sítě a časomíru. Za pomoci okresního ČSTV v Kroměříži  byla žádost zpracována a předána ČLU, 
kde proběhlo dolaďování projektu s R. Pokorným. Teď se čeká na rozhodnutí MŠMT. 
 
Pokud bude v letošním roce opět program vyhlášen, navrhujeme zpracovat projekt na obnovu či 
dovybavení LK o ochranné sítě ke zvýšení bezpečnosti při tréninku fieldu a boxu a zajištění bezpečnosti při 
ligových zápasech NFLL, nebo pokud nebude MŠMT poskytnuta dotace na žádost z roku 2007, tak ji 
opakovat a případně aktualizovat o další požadavky LK (branky, sítě). 
 
Dále navrhujeme, aby tento program měla v kompetenci Rozvojová komise. Pokud by se nám podařilo 
získávat peníze z tohoto zdroje, bylo by to pro lakros bezpochyby přínosné. 
 
 
Plán práce VV ČSML na rok 2008 
1) Příprava trenérské metodiky – formou překladu 
2) Příprava reprezentace na MEf v roce 2008 
3) Vytvoření plně funkční a fungující Rozvojové komise, definování jejích úkolů  
4) Vytvoření Redakce lacrosse.cz a definování jejích úkolů 
5) Navázání spolupráce s německým svazem (klubové výměny s výhledem na propojení ligových soutěží)  
6) Úspěšná prezentace nabídky na pořádání MSb 2011 v ČR a spolupráce s přípravným výborem 
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Příloha 2 
 

 
Zpráva o činnosti Kontrolní a disciplinární komise ČSML v roce 2007 

 
 
Kontrolní a disciplinární komise pracovala v roce 2007 ve složení Miroslav Knotek, Emil Moravec 
a Petr Tahal. Komise se scházela dle potřeby nebo přijímala rozhodnutí metodou per rolam. 
 
V uplynulém roce rozhodla komise ve 13 případech a jeden případ předala k rozhodnutí VV ČSML, jako 
vyšší instanci. Výsledky rozhodnutí rozeslala osobám určeným stanovami ČSML a zveřejnila je na 
internetových stránkách www.lacrosse.cz. 
 
 
 
 
V Praze dne 20. 1. 2008 za KDK ČSML 
 
 
 
 
  
 

P
Petr Tahal  
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Příloha 3 

Zpráva o činnosti Komise rozhodčích ČSML v roce 2007  
 
1. KOMISE ROZHODČÍCH 

- KR pracovala ve složení: 
Petr Poláček / předseda, koordinace, junior liga      
Košťál Radek / zástupce předsedy, box lakros 
David Vortel / mezinárodní styk 
Vilém Sýkora / field lakros 

- komise se za rok sešla 3x, ostatní komunikace probíhala přes internet a telefonicky 
- složení KR se jeví jako optimální, všichni členové zodpovídají za jim svěřené činnosti a snaží 

se dle svých možností a schopností plnit svoje úkoly 
- jednoznačnou předností komise je její nezávislost a nestrannost, v případě možného střetu 

člena komise s klubovými zájmy nahrazuje jeho činnost předseda / např. nominace 
rozhodčích na play-off 

 
2. BOX / hodnocení Radka Košťála + Petra Poláčka 

- boxovou sezónu 2007 hodnotí KR jako ne zcela vyváženou, s řadou vad a nedostatků 
- proběhla 3 školení rozhodčích:  

- rozhodčí Praha - před sezónou 5.4.2007 
- rozhodčí Kroměříž + Šumperk – doškolení 2.6.2007 
- výkladová mini klinika v rámci JIMI Cupu 
/ školení v tomto rozsahu, náplni a hlavně účasti rozhodčích jsou nevyhovující, je nutno 
uspořádat 2-denní školení před zahájením sezóny za povinné účasti všech rozhodčích + 
v polovině sezóny 1-denní kliniku s vyhodnocením jarní části a sjednocením výkladu a 
principů pro podzimní část 

- v jarní části bylo odloženo celkem 17 utkání, některá na poslední chvíli a navíc bez dání na 
vědomí KR, tato skutečnost měla zásadní vliv na průběh podzimní části a delegace rozhodčích 

- v podzimní části došlo k řadě utkání, na kterých nebyla zajištěna přítomnost rozhodčích anebo 
byla utkání odřízena nevyškolenými rozhodčími, a to z důvodů: 

- malý počet rozhodčích 
- ukončení nebo přerušení činnosti / celkem 5 rozhodčích 
- omluvy z utkání z různých důvodů 
- termínové kolize / ten kdo hraje nemůže pískat 
- termínová listina / hodně utkání za krátkou dobu 

- jako řešení je nutno: 
- do propozic soutěže zakotvit povinnost všech oddílů dát na listinu minimální počet 
rozhodčích 
- provádět delegace rozhodčích na celou základní jarní a podzimní část 
- plně respektovat termínovou listinu 

- na základě rozhodnutí VV byl KR předán k řešení případ nesehrání utkání základní části 
z důvodu rozhodnutí rozhodčích, rozhodnutí KR vydá do konce února 2008 
 

3. FIELD / hodnocení Viléma Sýkory 
- field lakrosová liga se opětovně potýkala jen se samými problémy / ligová soutěž o 3 týmech, 

X problémů s termínovou listinou, dlouhodobý nezájem, nedostatečný počet rozhodčích 
- rozhodčí pro field jsou velkým problémem / tato skutečnost je dána postavením fieldu u nás 
- pokud nestoupne zájem ze strany oddílů field hrát, není možno očekávat ani zvýšení úrovně  

 9



 

         Výroční zpráva ČSML za rok 2007 – Příloha 3  

rozhodčích 
- bez aktivní pomoci fieldových týmů není možno řešit listinu fieldových rozhodčích  

 
4. JUNIOR LIGA / hodnocení Petra Poláčka 

- na všechny turnaje junior ligy se podařilo ve spolupráci s pořadatelem LCC Radotín delegovat 
rozhodčí 

- komunikace s pořadatelem junior ligy byla bez jakýkoliv závad a připomínek 
- pořadatel zvolil systém motivačního vyplácení rozhodčích ze svých zdrojů na základě 

nezávislého hodnocení pozorovatele  
- projekt JUNIOR rozhodčích se během roku 2007 podařilo o něco posunout dopředu – našli se 

noví zájemci o činnost rozhodčího, kteří si pískání s rozdílným úspěchem vyzkoušeli 
- trvat na povinné účasti všech boxových rozhodčích na 2 turnajích junior ligy / 1x jaro, 1x 

podzim 
 
5. MEZINÁRODNÍ AKCE / hodnocení Davida Vortela 

- účast českých rozhodčích: 
BOX / 2 rozhodčí MS v Halifaxu (Poláček + Košťál) 
FIELD / 
Dublin Fest – 2 rozhodčí 
Prague Cup – 3 rozhodčí 
Vienna Open – 2 rozhodčí 
Bratislava – 2 rozhodčí 
Hamburg Fall Ball  – 2 rozhodčí 

- na MS box jsme byli velmi kladně hodnoceni 
- ve fieldu patříme dlouhodobě k evropské špičce 
- ČR získala pro 2008 /  

1 místo na MS U19 field – nejede nikdo z důvodu financí  
3 místa na ME field  

 
6. Různé 

- rozhodčí byli materiálově vybaveni / teplákové soupravy, dresy, píšťalky – zajištěno 
sponzorsky 

 
7. Úkoly pro rok 2007 

- zorganizovat 2-denní školení pro rozhodčí 
- stabilizovat listinu boxových rozhodčích 
- pokusit se vytvořit listinu fieldových a junior boxových rozhodčích 
- vytvořit listinu boxových delegátů a zpracovat návrh jejich kompetencí 
- zrealizovat nový systém hodnocení rozhodčích 
- ve spolupráci s LCC Radotín zajistit před JIMI Cupem kliniku pro české a evropské boxové 

rozhodčí  
- zajistit účast českých rozhodčích v zahraničí / 

BOX – stáž během zámořské soutěže 
FIELD – účast na ME + zahraničních turnajích 

 
Za KR vypracoval: Poláček Petr 
Dne:    28. 1. 2008  
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Příloha 4 

Zpráva o činnosti Registrační komise ČSML v roce 2007 
 
 
Registrační komise informovala všechny kluby o povinnosti provést řádnou registraci svých členů           
do 31. 8. 2007. Na tuto výzvu kluby nereagovaly.  
 
Lhůta byla prodloužena do konce roku a následně do začátku soutěží v roce 2008. Během zimy se 
konečně začaly vydávat nové členské průkazy. Některé kluby však k registraci stále přistupují liknavě. 
V soutěžích v roce 2008 nebude moci nastoupit hráč bez členského průkazu.  
 
Výkaz o členské základně byl ČLU odevzdán včas. Přehledy členské základny jsou v úvodu Výroční zprávy. 
 
 
 
V Praze dne 27. 1. 2008 za Registrační komisi 
 
Petr Chmelař 
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Příloha 5 

Zpráva o činnosti Grantové komise ČSML v roce 2007  
 
 
Grantová komise se sešla dne 7. 6. 2007 ve složení Petr Chmelař, předseda, Pavel Sedlák, Jan Jůza a 
Tomáš Janda, aby rozhodla o přidělení grantů z Fondu rozvoje dle doručených platných žádostí.  
 
Předseda GK Petr Chmelař seznámil přítomné s žádostmi o granty. Po diskusi byla celková částka ve 
Fondu rozvoje celkem 33 296,16 Kč rozdělena takto: 
 
1) K rozhodnému datu podány dvě žádosti – LK Kroměříž (3 500 Kč) a LC Šumperk (34 500 Kč). 
 
2) Grant pro LK Kroměříž -  3 500 Kč 

Zdůvodnění: grant bude využit na částečné pokrytí nákladů na organizaci Boxcampu Kroměříž v roce 
2008. Akce je zaměřena na prezentaci a rozvoj lakrosu v moravském regionu. Účastní se jej nový 
zájemci o lakros, nováčci v lakrosových týmech a také starší hráči 

 
3) Grant pro LC Šumperk – 2 500 Kč na výstroj brankáře; 7 500 Kč na výstroj hráčů. 

Poskytnutí grantu 2007 podmíněno vyúčtováním grantu loňského (nejpozději do konce roku 2007, 
poté nárok zaniká). 
Zdůvodnění: grant bude využit na částečné pokrytí nákladů na výstroj začínajících především mladých 
hráčů.   

  
Příjmy a výdaje Fondu rozvoje jsou uvedeny výše.  
 
 
V Praze dne 7. 6. 2007  
Petr Chmelař, předseda Grantové komise ČSML 
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Příloha 6 
 

Rozpočet ČSML na rok 2008 
 
 

Při svém jednání per rolam dne 5. 2. 2007 doporučil VV ČSML Valné hromadě ke schválení tento rozpočet 
na rok 2008: 
 

 

 

NÁKLADY (v Kč)  
Reprezentace – senioři (MEf)  
   Pronájmy pro reprezentaci             10 000,00     
   Trenér (cestovné a diety)              28 000,00     
   Startovné MEf              56 000,00     
   Dotace pro zástupce ČSML na jednání ELF a ILF              10 000,00     
   Pojištění MEf             40 000,00     
NBLL  
   Rozhodčí             40 000,00 
   jiné (příspěvek na zdravotnickou asistenci, garance   
ČSML za hřiště apod.)               2 000,00 
   Vedoucí soutěže               8 000,00 
NFLL  
   Rozhodčí             10 000,00     
   Vedoucí soutěže               4 000,00     
Fond rozvoje  
   Granty 2008             20 000,00     
Hráč roku  
   Pronájem               2 000,00     
   Ceny             15 000,00     
Dětské soutěže  
   Dotace – dle rozhodnutí VV             12 000,00     
   Rozhodčí               3 000,00     
Valná hromada  
   Cestovné               2 000,00     
   Občerstvení               1 400,00     
ČSML kemp (Kroměříž)     10 000,00 
Klinika pro rozhodčí             12 000,00     
Rozhodčí na MEf (cestovné)             24 000,00     
Vedení účetnictví               6 000,00     
Příspěvky ILF             15 000,00     
Režijní materiál               2 000,00     
Bankovní náklady               5 000,00     
Rezerva               4 000,00     
Celkem           341 400,00 
  
  
VÝNOSY (v Kč)   
Převedeno z min. roku (účet)             50 000,00     
Převedeno z min. roku (pokladna)             10 102,00     
Členské příspěvky             37 000,00     
Dotace CLU           240 000,00     
Pokuty               4 000,00     
Celkem          341 102,00 
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