
 
Zápis ze 3.schůze VV ČŽL 

Místo:  hotel Arbes, Praha 5 
Datum:  23.2.2009 
 
Prezence: Veronika Brychcínová  člen VV 

Petra Puldová   člen VV 
Lenka Pešková   člen VV 
Jitka Křížová   člen VV 
Barbora Vinařová  člen VV 
Michala Hardtová  člen KK 
Barbara Klimoszková  host 
Martin Mrlík   host 

  Simona Baráková  host 
  
  
1. 
VV vyzývá předsedy komisí, aby do 28.2.2009 dodali plány práce na rok 2009 a do 11.3.2009 předali 
rozpočty pro své komise.  

Připomenutí komisím ČŽL 

 
2. 
VV ČŽL připomíná finanční kongres, který se bude konat 18.3.2009 od 18:00 v prostorách hotelu Arbes 
(Victora Huga 3, Praha 5).  

Finanční kongres 2009 

 
3. 
Evidence s různým nastavením filtrů bude fungovat pod nově tvořenými www stránkami lacrosse.cz. 
Nastavení a chod systému zajistí P.Puldová a L.Pešková. 

Evidence členů ČŽL 

 
4. 
Novým zástupcem ČŽL ve VV ČLU se stala Jana Wolfová. VV jí tímto děkuje, že se funkce ujala. 

Zástupce ČŽL ve VV ČLU 

 
5. 
Vzhledem k nepřehlednosti a stávajícím problémům s předáváním dokladů na výdaje spojené 
s reprezentací, stanovil VV jako pokladníka reprezentace J.Křížovou. Reprezentační trenér či osoba jím 
pověřená mají povinnost předávat všechny účetní doklady minimálně čtvrtletně (tedy k 31.3., 30.6., 
30.9. a 31.12.). Doklady odevzdané po těchto termínech nebudou do účetnictví zařazeny a tudíž 
proplaceny! 

Vyúčtování nákladů reprezentace + pokladník reprezentace 

 
6. 
VV stanovil, že za platební kartu a doklady k jednotlivým výběrům hotovosti bude vždy zodpovědná 
osoba, které bude karta předána. Předání karty bude vždy provedeno písemně oproti podpisu. 
Výchozím zodpovědnou osobou je V.Brychcínová.  

Platební karta k účtu ČŽL 

 
7. 
Vzhledem k neustálým problémům s chybějícími a dohledávanými doklady, budou vytvořena závazná 
pravidla pro účetní doklady a jejich předávání pokladníkovi a následně účetní. Tato pravidla vytvoří 
J,Křížová a M.Hardtová.  Pravidla budou následně zveřejněna a jejich dodržování důsledně 
požadováno. 

Pravidla účetnictví 

 
 
 



8. 
Pro větší přehlednost bude vedena pomocná hotovostní pokladna pro PC a MS, vést tyto pokladny se 
nabídla L.Pešková.  

Pomocné vedení pokladny pro PC 2009 a MS 2009 

  
9. 
Další schůze VV se bude konat před finančním kongresem v závislosti na datu obdržení finančního 
výsledku zpracovaném daňovým poradcem. Termín tedy bude ještě upřesněn. 

Další schůze 

 
 
Dne 23.2.2009 
Zapsala Barbora Vinařová 
 
 


