
 
Český svaz mužského lakrosu 
 
Rektorská 9 
108 00 Praha 10 
IČO 00406732 
DIČ CZ00406732 

 
 

Zápis z Valné hromady Českého svazu mužského lakrosu  
 

konané dne 11. března 2006 od 11.00 hod.  
 

v salonku kavárny Pasáž, Pardubice - Polabiny  
 
Program:  
1) Volba předsedy VH  
2) Schválení programu VH  
3) Zpráva o plnění závěrů minulé VH  
4) Výroční zpráva o hospodaření ČSML  
5) Zpráva o činnosti VV, KDK a KR ČSML  
6) Zpráva o ČLU  
7) Rozpočet ČSML pro rok 2006  
8) Odvolání B. Fuky z funkce zástupce ČSML v ČLU  
9) Volba zástupce ČSML v ČLU – kandidát R. Pokorný  

vložen bod 9a) Volba zástupců ČSL pro VH ČLU (P. Chmelař, R. Pokorný) 
10) Odstoupení P. Beka z funkce člena VV ČSML  
11) Dovolba člena VV ČSML – kandidát Jan Jůza  
12) Diskuse a schválení Soutěžního řádu  
13) Diskuse a schválení Kontrolního a disciplinárního řádu  
14) Diskuse a schválení Registračního řádu  
15) Kalendář akcí  
16) Diskuse  
17) Ukončení VH  
 

 
1) Volba předsedy VH  

a. kontrola počtu hlasů (viz. tabulka) přítomno 14 z 15 
b. za předsedu jednomyslně schválen Petr Chmelař 

 
2) Schválení programu VH  

a. program jednomyslně schválen 
 
3) Zpráva o plnění závěrů minulé VH 

a. vzato na vědomí 
 
4) Výroční zpráva o hospodaření ČSML  

a. zpráva jednomyslně schválena 
 
5) Zpráva o činnosti VV, KDK a KR ČSML 

a. všechny zprávy jednomyslně schváleny 
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6) Zpráva o ČLU (Bohdan Fuka ) 
a. převážně se řešily zprávy z ČSTV, hlavně přerozdělování sníženého rozpočtu od Sazky 

přes ČSTV; předpokládá se návrat k původnímu rozpočtu cca 1 mil. od ČLU pro jednotlivé 
svazy 

b. z výroční zprávy ČLU za rok 2005 přečteno přerozdělení finančních příspěvků; zatím 1:1:1 
jako nejschůdnější alternativa 

c. diskuze ohledně fungování Coach Teamu; myšlenka dobrá, ale ne společně pro svazy; 
metodiku zpracovat jednotlivě ve svazech 

d. závěr: funkce ČLU by měla být jen účelová (zastřešovací a reprezentační); většinu peněz 
(kromě financí na propagaci, platu sekretáře a příspěvků do ELF) ihned přerozdělit 
jednotlivým svazům; závěr jednomyslně schválen 

 
7) Rozpočet ČSML pro rok 2006 

a. rozpočet jednomyslně schválen 
 
8) Odvolání B. Fuky z funkce zástupce ČSML v ČLU 

a. hlavní důvod nefungující komunikace mezi zástupcem a VV ČSML 
b. odvolání jednomyslně schváleno 

 
9) Volba zástupce ČSML v ČLU – kandidát R. Pokorný 

a. R. Pokorný jednomyslně schválen (pozn.: VV by měl hlídat činnost zástupce a předávat 
mu své požadavky) 

 
9 a)  Volba zástupců ČSML pro VH ČLU v roce 2006 (P. Chmelař, R. Pokorný) 

a. zástupci jednomyslně schváleni 
 
10) Odstoupení P. Beka z funkce člena VV ČSML 

a. vzato na vědomí dle písemné žádosti 
b. pozn.: vyřešit otázku podpisových vzorů v KB 

 
11) Dovolba člena VV ČSML – kandidát Jan Jůza (LC Pardubice) a Mirek Knotek (LCC Sokol Radotín) 

a. kooptace Jana Jůzy za P. Beka: jednomyslně schválena 
b. dovolení Mirka Knotka: jednomyslně schváleno 
c. VV pro rok 2006 je šestičlenný: 

i. Petr Chmelař TJ Malešice  r.č.:  
ii. Jakub Nosek SK Lacrosse Jižní Město  r.č.:  
iii. Pavel Sedlák LCC Sokol Radotín  r.č.:  
iv. Mirek Knotek LCC Sokol Radotín  r.č.:  
v. Jan Hanák LK Kroměříž   r.č.:  
vi. Jan Jůza LC Pardubice   r.č.:  

 
12) Diskuse a schválení Soutěžního řádu 

a. Změna článku 6.1 na aktuální znění – jednomyslně schváleno 
b. Změna článku 13.5 a), vypuštěno „kromě náhradního brankáře“ 
c. Vypuštění 13.5 d) – nadále podle pravidel, tedy hráč neuvedený v zápise o utkání od 

začátku nemůže v průběhu utkání nastoupit ani být dopsán – 11 pro, 3 zdrželi, 0 proti 
d. Schválení soutěžního řádu jako celku – jednomyslně schválen 

 
13) Diskuse a schválení Kontrolního a disciplinárního řádu 

a. 8.7 d) Vypuštění „hráč nesmí po dobu trvání trestu nastoupit v žádné jiné soutěži!“ – 
jednomyslně 

b. Schválení Kontrolního a disciplinárního řádu jako celku – jednomyslně schválen 
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14) Diskuse a schválení Registračního řádu 
a. Schválení Registračního řádu jako celku – jednomyslně schválen 

 
15) Kalendář akcí 

a. obecně dělat termínovku v jednotlivých svazech, doladit na ČLU, aby se zbytečně nekryly 
akce a dát na web; v roce 2005 se např. kryly termíny MS v interkrosu a Prague Cupu 

b. na příští rok se sejdou zástupci týmů v dodatečném předstihu a s vedoucím ligy vypracují 
termínovou listinu všech soutěží; svolá VV 

c. 1. 5. oslava obouručního lakrosu v Čechách (místo Malešice; org. T. Beran a A. Veselý) 
 
16) Diskuse 

a. Systém boxlakrosové soutěže 
i. navržená BIOL (vedoucí ligy Daniel Žák) = oficiální 2. liga NBLL 

1. nejedná se o snahu o odtržení z ČSML 
2. má větší význam hrát turnajovým způsobem než loňským systémem 

nadstavby 
3. 10. –11. 6. turnaj v Pardubicích (ČEZ Aréna, event. + vedlejší hala; hra 

na in-linové palubovce) = kolize s finálem NFLL; min. startovné; snaha 
najít nový termín do 14 dnů; při nejhorším se pohne s termínem finále 
NFLL, jelikož nepřijede US tým 

4. v plánu 4 turnaje 
ii. NBLL = oficiální 1. liga ČSML 
iii. 1. a 2. liga se prolne na podzim podle termínových možností; přestupy dle řádu 

b. souhlas s poskytnutím osobních údajů poslat do 1. 4. 2006 Petrovi Chmelařovi 
(Klimentská 40, Praha 1, 110 00) 

i. poslat aktualizaci členské základny a uvést do pořádku do 1. 4. 2006 
 
17) Ukončení VH v 16:00 
 
 
Zapsal: Petr Bek 
 
Přílohy: Podpisový arch 
 
V Pardubicích dne 11. 3. 2006 
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