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Český svaz mužského lakrosu 
 

Vykoukových 622/2 
153 00 Praha - Radotín 
IČ 00406732 
DIČ CZ00406732 
www.lacrosse.cz 

 

 
Zápis z jednání valné hromady ČSML konané dne 5. března 2022 

 
Účastníci: viz příloha 1 – Prezenční listina 
Hosté: viz příloha 1 – Prezenční listina 
Místo: Sportovní hala Radotín, U starého stadionu 9, Praha 5 
 
Program jednání (po úpravě dle schválených návrhů podaných před valnou hromadou a v jejím průběhu): 

 
Prezence 

(1) Seznámení se zprávou registrační komise (počty hlasů) 
(2) Volba předsednictva valné hromady 
(3) Schválení programu valné hromady 
(4) Schválení zprávy o činnosti výkonného výboru 
(5) Schválení zprávy o činnosti kontrolní komise 
(6) Schválení zprávy o činnosti disciplinární komise 
(7) Schválení zprávy o činnosti komise rozhodčích 
(8) Schválení zprávy o hospodaření ČSML 
(9) Schválení rozpočtu ČSML na rok 2022 
(10) Úprava stanov 
(11) Volba výkonného výboru ČSML včetně dvou náhradníků na funkční období do valné hromady v roce 2025 
(12) Schválení dvou delegátů na VH ČLU 
(13) Profesionalizace vedení ČSML 
(14) Kontrola kontaktních údajů klubů, šéfů klubů a oprávněných představitelů klubů (schvalují registrace) 
(15) Doplněný bod – odvolání Michala Kompase z kontrolní komise a disciplinární komise 
(16) Diskuse 

16a) Komunikace mezi ČSML a ČSI, zejména s ohledem na termínovou listinu juniorských soutěží  
(17) Ukončení 

 
 

  

http://www.lacrosse.cz/�
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Jednání: 
Jednání valné hromady ČSML bylo zahájeno dne 5. března 2022 v 10.35 hodin. Účastníci viz prezenční listina 
v příloze č. 1 tohoto zápisu. 
 
1) Seznámení se zprávou registrační komise (počty hlasů) 
Zpracovala M. Zvarová, přednesl P. Chmelař 
 

Klub Počet hlasů Účast 
Brno Ravens 2 -- 
SKL Jižní Město 6 6 
LSC Knights Červené Pečky 1 -- 
LC Pardubice 3 3 
LCC Radotín 12 12 
LK Kroměříž 0 -- 
LC Old Dogs Plzeň 1 -- 
TJ Malešice 5 5 
TJ Sokol Smíchov 1 1 
TJ Sokol Zbraslav 3 3 
LC Wild Boars 1 -- 
LK Ostrava Pitbulls 2 -- 
TJ Sokol Libuš 2 2 
Prague Lions 0 -- 
LC Benešov 0 0 
Celkem 39 32 

- Nepřítomni zástupci klubů Brno Ravens, LSC Knights Červené Pečky, LK Kroměříž, LC Old Dogs 
Plzeň, LC Wild Boars, LK Ostrava Pitbulls, Prague Lions.  

- VH je usnášeníschopná. 
 
Hlasování:  
Pro 32, proti 0, zdržel se 0. 
- Zpráva registrační komise byla schválena bez připomínek. 

 
2) Volba předsednictva valné hromady 
Předsednictvo valné hromady je navrženo ve složení Petr Chmelař (předsedající), členové předsednictva Jan 
Přib a Michaela Zvarová. 
 
Žádný protinávrh není podán. 
 
Hlasování:  
Pro 32, proti 0, zdržel se 0. 
- Předsednictvo valné hromady bylo schváleno v navrženém složení. 
 
3) Schválení programu valné hromady 
Předseda valné hromady přednesl návrh programu dle pozvánky. Z iniciativy výkonného výboru byl ještě před 
zahájením valné hromady doplněn bod 10) Úprava stanov. S navrhovanou změnou byly včas seznámeny 
všechny kluby.  
Předseda kontrolní komise a disciplinární komise Václav Frank navrhl doplnění hlasování o odvolání Michala 
Kompase z obou komisí z důvodu nečinnosti. 
Zástupkyně TJ Sokol Libuš Lívia Šavelková navrhla doplnění podbodu „Komunikace mezi ČSML a ČSI, zejména 
s ohledem na termínovou listinu juniorských soutěží“ do bodu 16) Diskuse. 
 
Hlasování:  
Pro 32, proti 0, zdržel se 0. 
- Program VH byl schválen s uvedenými doplněními. 
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4) Schválení zprávy o činnosti výkonného výboru 
Zpracoval a přednesl Jan Přib, doplnil Petr Chmelař. Úplné znění ve Výroční zprávě. 
 
Hlasování:  
Pro 32, proti 0, zdržel se 0. 
- Zpráva o činnosti výkonného výboru byla schválena bez výhrad/doplnění. 
 
5) Schválení zprávy o činnosti kontrolní komise  
Zpracoval V. Frank. Úplné znění ve Výroční zprávě.  
 
Hlasování:  
Pro 32, proti 0, zdržel se 0. 
- Zpráva o činnosti kontrolní komise byla schválena bez výhrad/doplnění. 
 
6) Schválení zprávy o činnosti disciplinární komise 
Zpracoval V. Frank. Úplné znění ve Výroční zprávě.  
 
Hlasování:  
Pro 32, proti 0, zdržel se 0. 
- Zpráva o činnosti disciplinární komise byla schválena bez výhrad/doplnění. 
 
7) Schválení zprávy o činnosti komise rozhodčích 
Zpracoval M. Chmelař. Úplné znění ve Výroční zprávě.  
 
Hlasování:  
Pro 32, proti 0, zdržel se 0. 
- Zpráva o činnosti komise rozhodčích byla schválena bez výhrad/doplnění. 
 
8) Schválení zprávy o hospodaření ČSML 
Zpracoval O. Mika a přednesl P. Chmelař. Úplné znění ve Výroční zprávě.  
 
Hlasování:  
Pro 32, proti 0, zdržel se 0. 
- Zpráva o hospodaření ČSML byla schválena bez výhrad/doplnění. 
 
9) Schválení rozpočtu ČSML na rok 2022 
P. Chmelař představil návrh rozpočtu na rok 2022, jak jej připravil a schválil výkonný výbor ČSML. Rozpočet 
k nahlédnutí ve Výroční zprávě. 

 
Hlasování:  
Pro 32, proti 0, zdržel se 0. 
- Rozpočet ČSML na rok 2022 byl schválen bez výhrad/doplnění. 
 
10) Úprava stanov 
Kvůli odstranění nejasností výkonný výbor ČSML navrhuje tyto změny stanov ČSML:  
 
a) znění čl. VI odst. 2 se upravuje takto: 
„Výkonný výbor je výkonným orgánem, který je volen a odvoláván valnou hromadou. Vykonává všechny 
funkce, které nepatří do výlučné pravomoci valné hromady. Výkonný výbor je nejméně pětičlenný
 

.“  

b) znění čl. VI odst. 5 se upravuje takto: 
„Jménem spolku jedná prezident a jeden člen výkonného výboru, nebo viceprezident a jeden člen výkonného 
výboru.
  

“ 

Hlasování:  
Pro 32, proti 0, zdržel se 0. 
- Úprava stanov schválena bez výhrad/doplnění ve výše uvedeném znění.  
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11) Volba výkonného výboru ČSML včetně dvou náhradníků na funkční období do valné hromady v roce 2025 
 
Kandidáti: 
Jakub Nováček 
Adam Šerpán 
Daniel Bezecný 
Jan Přib 
Jiří Tilšer 
 
1. náhradník Nikolas Adámek 
2. náhradník Petr Chmelař 
 
Hlasování o všech kandidátech najednou:  
Pro 32, proti 0, zdržel se 0. 
- Na funkční období do valné hromady v roce 2025 byl schválen výkonný výbor v tomto složení:  

o Jakub Nováček 
o Adam Šerpán 
o Daniel Bezecný 
o Jan Přib  
o Jiří Tilšer  

 
o 1. náhradník Nikolas Adámek 
o 2. náhradník Petr Chmelař  

 
12) Schválení dvou delegátů na VH ČLU  
Navrženi jsou Jan Přib a Jiří Tilšer. Žádné protinávrhy nebyly podány. 
 
Hlasování:  
Pro 32, proti 0, zdržel se 0. 
- Jako delegáti na VH ČLU za ČSML byli schváleni Jan Přib a Jiří Tilšer. 
 
13) Profesionalizace vedení ČSML 
Výkonný výbor iniciuje diskusi o profesionalizaci vedení ČSML.  
 
Zástupci klubů myšlenku obecně akceptují, diskutují o principu, jakým způsobem to realizovat. Z diskuse 
vykrystalizovaly dvě možné varianty – jedna externí placená osoba, nebo celý placený výbor, ovšem ve hře 
mohou být i jiné možnosti. 
 
Zástupci klubů následně diskutují o tom, co má být výstupem valné hromady. Na definitivní rozhodnutí nebyl 
návrh dostatečně předjednán; jednou možností je pověřit výkonný výbor, aby navrhl, jakým způsobem bude 
realizováno. Obecně je shoda, že by tento systém, ať už bude jakýkoliv, měl být schválen na valné hromadě 
ČSML v roce 2023, včetně vyčlenění příslušné částky v rozpočtu. 
 
Zástupci klubů upozornili na možnost zjistit, jak k tomu přistupují jiné svazy podobné velikosti, např. americký 
fotbal. 
 
Přítomní se na závěr diskuse shodli na tomto usnesení: 
 
Usnesení VH:  
Valná hromada pověřuje výkonný výbor ČSML vypracováním variantního návrhu řešení profesionalizace 
vedení ČSML včetně rozpočtu. Návrh předloží klubům do konce srpna 2022 k připomínkám.  
 
Hlasování:  
Pro 32, proti 0, zdržel se 0. 
- Usnesení schváleno v uvedeném znění. 
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14) Kontrola kontaktních údajů klubů, šéfů klubů a oprávněných představitelů klubů (schvalují registrace) 
Viz příloha. 
 
15) Doplněný bod – odvolání Michla Kompase 
Kvůli nečinnosti Michala Kompase v obou komisích jejich předseda V. Frank navrhl jeho odvolání. 
 
Hlasování:  
Pro 32, proti 0, zdržel se 0. 
- VH rozhodla o odvolání Michala Kompase z funkce člena kontrolní komise a z funkce člena disciplinární 

komise. Jeho místo v obou komisích zaujme zvolený náhradník Pavel Došlý 
 
16) Diskuse 
Komunikace mezi ČSML a ČSI – apel Lívie Šavelkové na součinnost při stanování termínů zejména juniorských 
soutěží. Antonín Gottwald jako vedoucí JBLL bere na vědomí s komentářem, že interkros jako halový sport by se 
nemusel hrát do června, ale více přes zimu. 
 
V diskusi toto bylo označeno jako obecný problém a bylo doporučeno, aby vedoucí soutěží a šéfové 
reprezentace spolu více komunikovali a připravili systém rozebírání termínů v dostatečném předstihu. 
 
Z řad zástupců klubů rovněž vzešel požadavek na to, aby byly hledány a zaváděny modely pomoci novým 
klubům se získáváním, ale i výstavbou hřišť s mantinely vhodných pro boxlakros. K tomu lze využít know-how 
klubů, kterým se to v nějaké formě podařilo. 
 
15) Ukončení VH 
Valná hromada ČSML ukončena ve 13.00 hod. 
 
Dne 5. března 2022 zapsal: 
Petr Chmelař 
 
Ověřil:  
Jan Přib 


