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Zápis z Výroční valné hromady Českého svazu mužského lakrosu  

konané dne 16. června 2012 od 10.00 hod. 
v areálu SK Hostivař, Švehlova, Praha 10  

 
 

I. 
 

Program:  

1) Zahájení VH, prezence, seznámení přítomných s počty hlasů 

2) Volba předsedy VH 

3) Schválení programu VH 

4) Zpráva o činnosti VV za rok 2011 

5) Zpráva o hospodaření ČSML za rok 2011 

6) Zpráva o činnosti KDK 

7) Zpráva o činnosti KR 

8) Zpráva o činnosti ČLU 

9) Zpráva z MS 2011 

10) Zpráva z NBLL 2011 – 2012 

11) Zpráva z NFLL 2011 – 2012 

12) Návrh rozpočtu ČSML na rok 2012 
13) Jmenování zástupců ČSML na VH ČLU 
14) Návrh na organizaci NBLL 2012 – 2013  

15) Návrh na organizaci NFLL 2012 – 2013  

16) Ostatní návrhy, diskuze 

 A) Personální změny ve VV ČSML 

 B) Registrační průkazy 

 C) Ostatní 

17) Ukončení VH 

 

II. 
Jednání: 
 

1) Zahájení VH, prezence, seznámení přítomných s počty hlasů 
Prezident ČSML Ing. Pavel Sedlák seznámil přítomné se stavem placených členů k rozhodnému dni a 

informoval o počtech hlasů jednotlivých klubů zastoupených na valné hromadě. 
Přítomni jsou zástupci těchto klubů: LCC Radotín, SK LC Jiţní Město, LC Slavia Praha, LC Pardubice a 

TJ Malešice. VH je usnášeníschopná. Prezenční listina je přiloţena k tomuto zápisu. 
 

 

2) Volba předsedy VH 
Na předsedu VH je navrţen Ing. Pavel Sedlák. Ţádný protinávrh není podán. 

 
Hlasování o volbě předsedy VH: 

LCC Radotín 6 pro 

SK Jiţní Město 3 pro 

LC Slavia Praha 2 pro 

LC Pardubice 2 pro 

TJ Malešice 2 pro 
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Pro 15, proti 0, zdrţel se 0. 
Ing. Pavel Sedlák schválen jako předseda VH. 

 
 

3) Schválení programu VH  
Předseda VH přečetl program. Bez dalších návrhů. 
 

Hlasování o schválení programu VH 

LCC Radotín 6 pro 

SK Jiţní Město 3 pro 

LC Slavia Praha 2 pro 

LC Pardubice 2 pro 

TJ Malešice 2 pro 

 
Pro 15, proti 0, zdrţel se 0. 

Program schválen v navrženém znění. 
 

 

 

4 - 11) Výroční zpráva  ČSML za rok 2011 
VH seznámena s výroční zprávou ČSML za rok 2011. K jednotlivým bodům viz níţe. 
 

ad 6) Zpráva o činnosti KDK 

- ke zprávě byla vznesena připomínka (J. Malina) ohledně systematiky vylučování hráčů do konce 
utkání s tím, ţe v těchto případech by se měla KDK automaticky zabývat danými tresty. Na to z pléna 

odpovězeno, ţe KDK se zabývá tresty na základě podnětů, tj. k zahájení řízení o trestech je třeba 
vznést nejdříve podnět (např. ve formuláři rozhodčího; podnět můţe podat kdokoliv). Automaticky 

uloţené tresty by měly být oznámeny všem týmům. 

 
ad 7) Zpráva o činnosti KR 

- vzhledem k tomu, ţe předseda KR P. Poláček odstoupil ze své funkce, je třeba ustanovit do konce 
volebního období nového předsedu. Člen KR V. Schaffner byl všemi hlasy schválen jako předseda KR 

do následující volby KR (příští VH). 
- před zahájením NBLL 2012/2013 by bylo vhodné uspořádat školení rozhodčích (dle finančních 

moţností svazu), toto s KR dojedná VV ČSML. 

- J. Malina zdůraznil potřebu zlepšit komunikaci mezi KR a jednotlivými rozhodčími. 
- na ţádost projednán návrh na pořízení centrální sady dresů pro rozhodčí, které by se dále poskytly 

jednotlivým týmům; vzhledem k nepříznivé finanční situaci svazu návrh zamítnut, nicméně je moţnost 
jednat o konkrétních poţadavcích jednotlivých klubů na podporu/dotaci pořízení jednotných dresů 

 

ad 8) Zpráva o činnosti ČLU 
- R. Pokorný přednesl zprávu o činnosti ČLU. Unie koncipována jako styčný bod mezi svazy a státem, 

tj. hlavním cílem Unie je pomoc při získávání grantů od státu (pomoc při sepisování ţádostí apod.). 
Cílem unie není organizování soutěţí. Ze strany ČSML nejsou vyuţívány moţnosti grantů, toto je třeba 

zlepšit. 

 
ad 9) Zpráva z MS 2011 

- R. Pokorný přednesl zprávu stavu hospodaření MS 2011, o uhrazených pohledávkách a vyplacených 
odměnách. Účetnictví bylo předáno ke dni 31.3.2012 účetnímu svazu (O. Mika). Účet MS je v plusu 

(momentálně cca 325.000,- Kč). Zbývá dodělat film o MS 2011. V plánu je uspořádat slavnostní 
ukončení mistrovství, na kterém by bylo vhodné zahájit přípravu na další MS – R. Pokorný vyjádřil 

ochotu být vedoucím této reprezentační přípravy. 
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- na závěr zprávy R. Pokorný konstatoval, ţe MS český lakros bohuţel nesemknulo dle představ 

organizátorů, ale naopak spíše rozhodilo; pro rozvoj lakrosu je ovšem důleţitá komplexní spolupráce 
všech zainteresovaných osob. 

- VH se jednohlasně usnesla, ţe finanční zisk z MS bude pouţit na následující MS v box lakrosu s tím, 
ţe se ovšem nevylučuje pouţití i na jiné účely, bude-li to nezbytné, to však podléhá rozhodnutí VH. 

 

Hlasování o výroční zprávě ČSML za rok 2011: 

LCC Radotín 6 pro 

SK Jiţní Město 3 pro 

LC Slavia Praha 2 pro 

LC Pardubice 2 pro 

TJ Malešice 2 pro 

 

Pro 15, proti 0, zdrţel se 0. 

Výroční zpráva ČSML za rok 2011, obsahující zprávu o hospodaření ČSML, o činnosti VV, 
KDK, KR a zprávu o NBLL 2011/2012  schválena v předloženém znění (viz Výroční zpráva 

ČSML 2011). 

 

12) Schválení návrhu rozpočtu ČSML na rok 2012 

Valná hromada byla seznámena s návrhem rozpočtu vypracovaným VV.  

 

Hlavní změnou je návrh zvýšení členských příspěvků a jejich rozdělení dle lig z důvodů 
předpokládaných změn ve finanční podpoře ČSML, kdy se nelze spolehnout na dotace od státu. 

Financování musí být nastaveno tak, aby se ČSML byl schopen zaplatit z členských příspěvků. 

Navrhovaná výše a rozdělení členských příspěvků: 
 

- členský příspěvek soutěže NBLL: 500,- Kč /osoba 
- členský příspěvek soutěže NFLL: 300,- Kč /osoba 

 

Rozdělení a výše členských příspěvků bylo VH jednohlasně schváleno, viz níže. 
 

Podpora juniorské ligy (např. zakoupení medailí apod.) bude záviset dle finančních moţností svazu, o 
podpoře bude rozhodovat vv v rámci své působnosti. 

 
Hlasování o zvýšení a rozdělení členských příspěvků a schválení návrhu rozpočtu ČSML na rok 2012: 

LCC Radotín 6 pro 

SK Jiţní Město 3 pro 

LC Slavia Praha 2 pro 

LC Pardubice 2 pro 

TJ Malešice 2 pro 

 

Pro 15, proti 0, zdrţel se 0 

Rozpočet ČSML na rok 2012 schválen ve verzi, která je součástí tohoto zápisu. 

 

13) Jmenování zástupce ČSML na VH ČLU 

Zástupcem ČSML na VH ČLU navrţen Ing. Pavel Sedlák.  

Hlasování o zástupci ČSML na VH ČLU (Ing. Pavel Sedlák): 

LCC Radotín 6 pro 

SK Jiţní Město 3 pro 

LC Slavia Praha 2 pro 
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LC Pardubice 2 pro 

TJ Malešice 2 pro 

 
Pro 15, proti 0, zdrţel se 0 

Ing. Pavel Sedlák je pověřen zastupovat ČSML na nadcházející VH ČLU. 

 

14) Návrh na organizaci NBLL 2012 – 2013  

 

A. Oulehla seznámil přítomné se základním konceptem NBLL, detailní propozice budou zaslány 

kontaktním osobám jednotlivých týmů. 

 

Návrh na určení povinností týmů – pořadatel zápasu bude bezodkladně po skončení zápasu povinen 

zaslat určeným osobám výsledek odehraného utkání s komentářem o průběhu utkání, a to podle 

stanovených podmínek a pod sankcí (bude určeno ve spolupráci vedoucího ligy s vv ČSML). Toto 

opatření slouţí ke zvýšení informovanosti a propagaci lakrosu na webových stránkách svazu, coţ je 

v současné době ze strany týmů nevyhovující. 

 

Hlasování o schválení povinností pořadatelů utkání: 

LCC Radotín 6 pro 

SK Jiţní Město 3 pro 

LC Slavia Praha 2 pro 

LC Pardubice 2 pro 

TJ Malešice 2 pro 

 
Pro 15, proti 0, zdrţel se 0 

Tým, který pořádá utkání, bude bezodkladně po skončení tohoto utkání povinen 
informovat určené osoby o výsledku utkání s komentářem o průběhu zápasu. 

 

Ze strany P. Semeráka vznesen návrh na zavedení hry na dvě vítězná utkání jiţ ve čtvrtfinále a 

v semifinále (moţná i varianta na odehrání pouze dvou zápasů, kdy se v případě remízy série bude 

konat prodlouţení druhého zápasu). Toto bude navrhnuto ke zváţení vedoucímu ligy. 

 

 

15) Návrh na organizaci NFLL 2012 – 2013  

 
P. Chmelař představil koncepci NFLL. Poţadavek na jednotnou barvu helem všech hráčů v týmu do 

budoucna (v obou ligách). Z pléna návrh na určení povinnosti sjednocení barev příleb v rámci týmu do 

příští sezóny NBLL 2013/2014. 
 

Hlasování o schválení povinností sjednocení barev helem v týmu do začátku NBLL 2013/2014: 

LCC Radotín 6 pro 

SK Jiţní Město 3 pro 

LC Slavia Praha 2 pro 

LC Pardubice 2 pro 

TJ Malešice 2 pro 

 
Pro 15, proti 0, zdrţel se 0 

Od NBLL 2013/2014 je každý tým povinen nastoupit do zápasu v helmách jednotné barvy 
(týká se NBLL i NFLL). 
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16) Ostatní návrhy, diskuze 

 
A) PERSONÁLNÍ ZMĚNY VE VV ČSML 
 

i) P. Poupě a R. Košťál odstupují z funkce členů VV ČSML. 

ii) Na uvolněná místa navrţeni P. Semerák (jiţ kooptován) a M. Řezníček. 

 
Hlasování o schválení kooptace P. Semeráka a o zvolení M. Řezníčka za člena VV ČSML: 

LCC Radotín 6 pro 

SK Jiţní Město 3 pro 

LC Slavia Praha 2 pro 

LC Pardubice 2 pro 

TJ Malešice 2 pro 

 

Pro 15, proti 0, zdrţel se 0 
P. Semerák a M. Řezníček jsou zvoleni členy VV ČSML do konce volebního období. 

 

 
B) REGISTRAČNÍ PRŮKAZY 
 
Z pléna návrh na změnu doby platnosti registračních průkazů svazu na dobu neurčitou (za účelem 

omezení finančních výdajů spojených s jejich správou). Platnost registraček bude časově neomezena 
(do doby změny údajů v registračním průkazu). Dosavadním registračním průkazům se prodluţuje 

platnost na dobu neurčitou. 

 
Hlasování o neomezené době platnosti registračních průkazů ČSML: 

LCC Radotín 6 pro 

SK Jiţní Město 3 pro 

LC Slavia Praha 2 pro 

LC Pardubice 2 pro 

TJ Malešice 2 pro 

 

Pro 15, proti 0, zdrţel se 0 
Registrační průkazy ČSML mají časovou platnost na dobu neurčitou. Časová platnost 

dosavadních registračních průkazů je prodloužena na dobu neurčitou. 
 

 

C) OSTATNÍ 
 

i) Z pléna návrh na potřebu zajištění kontroly způsobilosti nezletilých hráčů v dospělých 

soutěţích (NBLL, NFLL). Návrh na určení oprávnění vedoucího ligy na udělení nesouhlasu 
s účastí hráče mladšího 15 let v soutěţi NBLL nebo NFLL, především z důvodu fyzické 

nebo zdravotní nezpůsobilosti hráče. 
 

Hlasování o moţnosti vedoucího udělit nesouhlas s účastí hráče mladšího 15 let v soutěţi: 

LCC Radotín 6 pro 

SK Jiţní Město 3 pro 

LC Slavia Praha 2 pro 

LC Pardubice 2 pro 

TJ Malešice 2 pro 

 



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

 

 6 

Pro 15, proti 0, zdrţel se 0 

Vedoucí ligy může udělit hráči mladšímu 15 let nesouhlas s účastí na soutěži NBLL nebo 
NFLL. 

 
 

ii) V průběhu jednání několikrát zdůrazněna potřeba zvýšení informovanosti a spolupráce mezi 

osobami, které se jakkoliv podílejí na lakrosovém dění v ČR. Jedná se především o nutnost 
v rozvrhování termínů soutěţí, jejich neměnnosti (např. pevně stanovený termín 

finálových zápasů) a včasném stanovení. Je důleţité na tomto neustále pracovat a řádně 
stanovené termíny dodrţovat. 

 
iii) Dále je třeba více vyuţívat moţností různých grantů. Moţnost podávání ţádostí o granty je ze 

strany ČSML nevyuţívána. Pro týmy i jednotlivce je ze strany ČLU nabízena moţnost 

pomoci při postupu podávání ţádostí, coţ také není vyuţíváno. 
 

 

17) Ukončení VH 
 
Po závěrečné diskuzi byla VH v 14.15 hod. ukončena. 

 
 
V Praze dne 16.6.2012 
 

Zapsal: Pavel Poupě 
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ROZPOČET ČSML na rok 2012 
 

 

Výdaje: 

 

Rozhodčí    box                  95.000,-Kč 

                 field                 36.000,-Kč 

 

Vedoucí lig  box                 8.000,-Kč 

        field               4.000,-Kč 

       dětská             4.000,-Kč 

 

Finálový den field               4.000,-Kč 

 

Účetnictví                          6.000,-Kč 

 

Bankovní poplatky              2.000,-Kč 

 

Výdaje celkem             159.000,-Kč   

 

Příjmy: 

 

Prague Cup                        42.000,-Kč 

Příspěvky box 150 x 500      75.000,-Kč 

               field  120 x 300    36.000,-Kč 

 

Příjmy celkem                 153.000,-Kč 

 

 

Rozdíl bude hrazen z rezervy r. 2011 

 

Případné státní příspěvky budou pouţity dle rozhodnutí VV a grantové komise.  

 


