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Zápis z 5. schůze VV ČSML 

konané dne 8.12.2010 

 
Přítomni: P. Sedlák, M. Zvarová, R. Košťál, A. Oulehla, P. Poupě 

 

Místo: Restaurace Amigos, Horymírovo náměstí 1416/9, Praha 5 - Radotín 

 

Na pořadu: 

1) Kontrola hospodaření s rozpočtem ČSML 

2) Členské příspěvky 

3) Příprava Valné hromady 

4) Vouchery na MS 

5) Posouzení nároků z incidentu utkání č. 5 

6) Další 

 

Jednání: 

1) Byla provedena kontrola hospodaření s rozpočtem na rok 2010. Nebyly shledány žádné 

nesrovnalosti. Účast českého týmu na MS ve fieldlakrosu byla řádně vyúčtována. Zpráva o rozpočtu 

s konkrétními čísly bude předložena na Valné hromadě. 

 

2) Z pléna byla navržena změna způsobu placení členských příspěvků, a to tak, že by byla stanovena 

povinnost za členy svazu uhradit členské příspěvky do konce roku předcházejícího kalendářnímu roku, 

na který se příspěvky platí (např. na rok 2012 by byla povinnost uhradit členské příspěvky do konce 

roku 2011). Předešlo by se tak situacím, kdy při změně počtu hráčů v jednotlivých týmech během ligy 

zůstavají neuhrazené členské příspěvky. Tato změna bude navržena ke schválení na Valné hromadě. 

 

3) Valná hromada je svolána na 27. února 2010 v Praze 5 – Radotín. Pozvánky budou rozeslány 

v souladu se stanovami všem kontaktním osobám jednotlivých týmů. K výroční zprávě je potřeba 

zajistit tyto materiály: 

 

  a) zpráva o činnosti VV ČSML v roce 2010 (P. Poupě) + přehled hospodaření (P. Sedlák) 

  b) zpráva o činnosti KDK ČSML v roce 2010 (D. Žák) 

  c) zpráva o činnosti KR ČSML v roce 2010 (P. Poláček, R. Košťál) 

  d) zpráva o činnosti Grantové komise ČSML v roce 2010 (A. Oulehla)  

  e) zpráva o NBLL v roce 2010 (J. Barák) 

  f) zpráva o NFLL v roce 2010 (M. Dobrý) 

  g) návrh rozpočtu ČSML na rok 2011 (P. Sedlák) 

 

4) VV prodlužuje dobu, do které jsou kluby povinny vyrovnat všechny finanční závazky, týkající se 

voucherů na MSb 2011 do 28.2.2011. 

 

5) VV se zabýval vznesenými nároky na úhradu škod týmům Highlanders a Nationals požadované na 

základě incidentu nominace/nenominace J. Hlavy k utkání č. 5. VV vzal v úvahu všechny okolnosti a 

finační úhradu oběma týmům zamítl. Není ve finančních možnostech svazu, aby do budoucna 
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garantoval úhradu výdajů z důvodu neodehrání zápasu. V možnostech svazu je jen učinit taková 

opatření, aby k podobným situacím pokud možno nedocházelo.  

 

Co se týká nároků bratislavského týmu, dospěl VV k tomu závěru, že slovenský klub neprojevil 

dostatečnou vůli zápas sehrát. V obdobných případech existuje v Soutěžním řádu institut rozhodčího-

laika, který může zápas řídit. Zde nebyl shledán dostatečný důvod pro posouzení podjatosti nebo 

nezpůsobilosti zvoleného rozhodčího. Nicméně VV se usnesl, že vzniklý stav byl způsoben chybnou 

přípravou KR a vzal v potaz vynaložené prostředky Nationals a jako projev dobré vůle poskytne 

slovenskému týmu grand dle dohody s Grantovou komisí na pořádání lakrosového turnaje. 

 

V případě Klubu Highlanders, který má vůči svazu nesplněné finanční závazky a tyto závazky 

výslovně odmítá splnit, se svaz kompenzací více nezabýval. 

 

VV má stále za to, že je potřeba zlepšit systém nominace rozhodčích (co nejefektivněji). 

 

6) Z pléna bylo navrženo zvýšení pokuty za kontumaci zápasu až do výše 10 tísíc Kč. Dále z důvodu 

synchronizace s ligami byla navržena změna termínu konání výročních Valných hromad na podzim. 

Návrhy budou předloženy na únorové Valné hromadě. 

 

 Dále byl diskutována vhodnost vytvoření na MSb 2011 nízkorozpočtovou B skupinu, které by se 

účastnily týmy, jež odmítly účast na mistrovství z finančních nebo jiných důvodů. 

 

 Na závěr schůze nebyly vzneseny žádné námitky a schůze byla ukončena. 

 

V Praze dne 8.12.2010 

 

Zapsal: 

P. Poupě 

  

  


