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ZÁPIS z 8. schůze VV ČSML 
konané dne 21. listopadu 2018 

 
Přítomni: Michaela Zvarová, Jan Přib, Petr Chmelař, Jiří Tilšer, Tomáš Žipaj 
Místo:
 

  Vessan Reality, Vodičkova 41, Praha 1 

8.1  Úkoly z minulých schůzí 
Program  

8.2 Seznámení s plněním rozpočtu 
8.3 Příprava VH 
8.4 Streamování utkání NBLL  
8.5 Vstup ČSML do zimního turnaje JME 
8.6 Účetní 
8.7 Komunikace  
8.7 Odměny  
8.8 Odvolání TRI 
8.9 Zvýšení pokuty pro klub za nezajištění rozhodčího 
8.10 Zpráva o NFLL, odměna vedoucímu NFLL 
8.11 Akce v příštím roce 
8.12 Profesionální zakladatelé klubů 
8.13 Field Lacrosse Cup 
 
Jednání
8.1  Úkoly z minulých schůzí 

: 

- (3.5) JT podniká kroky ve věci oslovování velkých firem – potenciálních partnerů - probíhá 
- (4.8) PCh vyhledá osobu, která bude ochotná pořádat Hráče roku – probíhá  
- (xx) PCh a JP dál řeší propagační prostor a jeho využití v TV Sport 5 – probíhá 
- 7.2 PCh vyhlásí na webu poptávku na trenéra pro MEf U20 2019 (Praha) a MSf U19 2020 (Irsko) – hotovo, 
bylo vyřešeno jiným způsobem  
- 7.3 PCh koordinuje hledání skladu – hotovo, jako sklad slouží sklep PCh 
- 7.5 JT zajistí víkendový juniorský kemp – probíhá, na jaře 
- 7.6 JP získá garanci z Brna ohledně místa a bude dále koordinovat - hotovo 
- 7.7 JP rozešle klubům schválené propozice NFLL 2018. PCh dále s KR řeší zvýšení pokuty za nedostavení 
rozhodčích – hotovo. PCh dál řeší otázku pokutování jmenovitě nominovaných rozhodčích, jinak vyřešeno 
- 7.8 PCh připraví směrnici o odměňování funkcionářů a trenérů ČSML - probíhá 
- 7.10 JP nabídne pozici na jobs.cz – designér webu (ČLU, ale i případně NBLL a NFLL) a zajistí kalkulaci nákladů 
probíhá 
- 7.11 PCh doplatí odměnu za marketing a zruší trvalý příkaz - hotovo. 

8.2 Seznámení s plněním rozpočtu 
Nedočerpáno v mnoha kapitolách (je třeba provést školení trenérů - koordinátor by měl připravit v zimě/brzy 
na jaře, proplácet cestovné, proplácet i účast; kluby by měly platit trenéry /z grantu MHMP/), výhledově 
zavedení povinnosti trenérských tříd – začít u mládeže /cíl pro další období/ zatím koordinuje TŽ) 

8.3 Příprava VH  
Návrh termínu 2. března 2019; do 10. prosince zjistit, zda termín nekoliduje s nějakou zásadní akcí, pak se 
vyhlásí; PCh vypracuje výroční zprávu a rozpočet (schválí VV per rollam), MZ po 31. 12. 2018 připraví přehled 
členské základny. 

8.4 Streamování utkání NBLL  
 Streamovat cca 10 až 15 utkání – nabídka ToDo 9 000 Kč za utkání; tvcom.cz 7 000 Kč za utkání + 1 500 Kč 

měsíčně za účet a přístup do portálu. 
Jednáním dále pověřen PCh (konečná cena, možnost záznamů – aby na portálu byla pravidelně nová utkání 
třeba út, čt; rozhodující cena + rozsah služeb). 

 

http://www.lacrosse.cz/�


- 2 - 
 

8.5 Vstup ČSML do zimního turnaje JME 
VV uvažuje o podpoře Zimního turnaje JME (mj. i v rámci budování značky ČSML /v této souvislosti opět 

 vyvstala otázka jednotné prezentace reprezentací /loga ČSML, ČLU apod.//) 
VV nedoporučuje přímý vstup do turnaje, ale existuje možnost zažádat o dotaci z Fondu rozvoje (stejná 

 možnost pro všechny kluby – informace o Fondu rozvoje jsou na webu (Mužský lakros/Rozvoj a granty)). 
8.6 Účetní 
 Vzhledem k přístupu stávající účetní VV rozhodl o ukončení spolupráce (JP ověří ve smlouvě, jakým způsobem 
 je to třeba udělat). 
 VV hledá novou účetní – zatím bez veřejného výběrového řízení, členové VV se poptají ve svém okolí. 
8.7 Komunikace  
 Na základě odezvy na inzerát VV začal jednat s Petrem Haškem o pozici šéfa komunikace (v 1. fázi /do konce 
 NBLL/ by měl na starosti všechny online účty ČSML, zajišťoval by jejich obsah zejména směrem k lakrosové 
 komunitě, ve 2. fázi by komunikace začala postupně směřovat ven – zavedená média, sportovní portály, 
 lokální sdělovací prostředky atd.). Dalším jednáním pověřen PCh. 
8.7 Odměny  

VV navrhl odměnu ve výši 7 000 pro každého člena VV, a odměnu KR: vedoucímu M. Chmelařovi 5 000 Kč, 
Martinovi Bartuškovi a Petrovi Bekovi 2 000 Kč a Václavovi Mazancovi 1 000 Kč.  
Odměny v navržené výši schváleny všemi hlasy. 

8.8 Odvolání TRI 
VV obdržel odvolání klubu Tricskters Lacrosse Team proti rozhodnutí Disciplinární komise č. 3 ze dne 

 5. 11. 2018 a po seznámení se s podklady poskytnutými DK (výpovědi rozhodčích a vedoucích týmů) 
 a projednání ve věci rozhodl jednohlasně takto: 

- M. Kramár rvačku neinicioval, rozhodčími nebyl vyloučen, takže nemůže sloužit automatický trest a nelze 
mu tedy ani udělit doplňující trest.  

- JP vypracuje rozhodnutí v samostatném dokumentu a spolu s tímto zápisem z jednání VV rozešle klubům, 
zúčastněným hráčům a DK. 

8.9 Zvýšení pokuty pro klub za nezajištění rozhodčího  
 Vzhledem k problémům, jež s sebou nese nepřítomnost rozhodčích na utkání ligových soutěží, navrhl 
 vedoucí NFLL zvýšit finanční pokutu za „Nezajištění rozhodčích, časoměřičů, trestoměřičů nebo zapisovatelů 
 dle propozic soutěže“, Disciplinární řád ČSML, Hlava IV - Příloha A, Sazebník trestů, část A. Automatické 
 tresty, na částku 3000 Kč. 

– návrh byl schválen všemi hlasy 
– PCh zajistí úpravu textu příslušného řádu a vyvěšení upraveného znění na web 
– jedná se o pokutu v případě, že k utkání jsou jmenovitě nominováni buď kluboví rozhodčí, anebo je místo 

 jmenovité nominace uplatněna pouze klubová nominace. 
8.10 Zpráva o NFLL, odměna vedoucímu NFLL  

VV jednohlasně schválil zprávu vedoucího NFLL a současně i odměnu pro vedoucího NFLL (5000 Kč).  
– JP upraví vyúčtování s ohledem na vyměřené pokuty 

8.11 Akce v příštím roce 
 PCh si vyžádá rozpočty (částky z účtů ČSML) juniorské a seniorské reprezentace na rok 2019 (do konce roku). 
 PCh si vyžádá plán přípravy juniorské reprezentace na rok 2019 a 2020. 
 PCh si vyžádá plán přípravy seniorské reprezentace pro rok 2019 (zejména jde o termíny). 
 JP připraví návrh NFLL v roce 2019 (koordinace s WILC, návrh na VH – případná možnost souběžného hraní 
 NFLL a NBLL). 
8.12 Profesionální zakladatelé klubů  

M. Suchomel (MS) 
– PCh mu zařídí email na lacrosse.cz 
– JP od něj zjistí seznam škol, které následně obešle, MS následně školy navštíví;  
– ČSML proplatí MS ukázkové hodiny, které proběhnou, aby kompenzoval dosavadní výdaje  
Možnost uspořádat turnaj škol (Mariánky, Tábor – JP napíše školám). 

8.13 Field Lacrosse Cup 
VV jednohlasně jmenoval Jakuba Kološe vedoucím Field Lacrosse Cupu. JK vypracuje propozice (předloží VV 
ke schválení), obešle potenciální zájemce atd. Velmi pravděpodobně se bude nutné vrátit k formátu 7+1. 
Koordinuje PCh (vyžádá si finanční rozpočet). 
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Shrnutí:  
 

1. VV ČSML ukončil spolupráci s účetní p. Fryčovou. 
Přijatá usnesení/rozhodnutí: 

2. VV ČSML schválil vyplacení odměny členům VV každému ve výši 7000 Kč. 
3. VV ČSML schválil vyplacení odměny členům KR (M. Chmelař 5 000 Kč, Martin Bartuška a Petr Bek 2 000 Kč, Václav 
Mazanec 1 000 Kč). 
4. VV ČSML schválil vyplacení odměny vedoucímu NFLL 2018 ve výši 5000 Kč. 
5. VV ČSML rozhodl o odvolání klubu Tricksters Lacrosse Team.  
6. VV ČSML rozhodl o zvýšení pokuty za nezajištění rozhodčího na 3 000 Kč. 
7. VV ČSML rozhodl o jmenování Jakuba Kološe vedoucím Fiald Lacrosse Cupu. 
 
 

(3.5) JT podniká kroky ve věci oslovování velkých firem – potenciálních partnerů 
Úkoly: 

(4.8) PCh vyhledá osobu, která bude ochotná pořádat Hráče roku  
(xx) PCh a JP dál řeší propagační prostor a jeho využití v TV Sport 5  
(7.5) JT zajistí víkendový juniorský kemp 
(7.7) PCh dále s KR řeší zvýšení pokuty za nedostavení rozhodčích (neklubových) 
(7.8) PCh připraví směrnici o odměňování funkcionářů a trenérů ČSML 
(7.10) JP nabídne pozici na jobs.cz – designér webu (ČLU, ale i případně NBLL a NFLL) a zajistí kalkulaci nákladů 
8.2 TŽ koordinuje přípravu systému trenérských tříd 
8.3/1 PCh vypracuje výroční zprávu a rozpočet (schválí VV per rollam) 
8.3/2 MZ po 31. 12. 2018 připraví přehled členské základny 
8.4 PCh jedná o streamování utkání NBLL 
8.6 JP zjistí, jak smluvně ukončit spolupráci s účetní, všichni členové ve svém okolí poptají účetní služby 
8.7 PCh jedná s P. Haškem o komunikaci 
8.8 JP vypracuje rozhodnutí VV o odvolání TRI 
8.9 PCh upraví DŘ a publikuje na webu 
8.10 JP doplní vyúčtování NFLL 
8.11/1 PCh si vyžádá rozpočty juniorské seniorské reprezentace na rok 2019 (do konce roku) 
8.11/2 PCh si vyžádá plán přípravy juniorské reprezentace na rok 2019 a 2020 
8.11/3 PCh si vyžádá plán přípravy seniorské reprezentace pro rok 2019 
8.11/4 JP připraví návrh NFLL v roce 2019 
8.12/1 PCh nechá udělat email pro M. Suchomela 
8.12/2 JP od M. Suchomela zjistí seznam škol, které následně obešle s nabídkou ukázkové hodiny 
8.13 PCh koordinuje přípravu a vedení FLC (včetně finančního rozpočtu) 
 
Jednání ukončeno ve 21.30 hod. 
 
V Praze 21. listopadu 2018 
 
Zapsal: Petr Chmelař  
Ověřil: Jan Přib 
 


