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Z á p i s  
 

z valné hromady České Lakrosové Unie, z.s. 
konané dne 14.5.2018 v 17.00 hod. 

na adrese Nad Santoškou 27, Praha 5 - Smíchov 
________________________________________________________________ 
 
 
V 17.15 hod. bylo zahájeno Ing. Romanem Pokorným, prezidentem ČLU jednání valné 
hromady České Lakrosové Unie, z.s. 
 
Na valné hromadě České Lakrosové Unie, z.s.,  je přítomno 6 delegátů (viz prezenční listina), 
kteří byli zvoleni svými svazovými valnými hromadami. Dále je na valné hromadě České 
Lakrosové Unie, z.s., přítomen generální sekretář, sekretář pro administrativní činnost a 2 
členové revizní komise (viz shora uvedená prezenční listina). Zástupce za SK SALH je 
nepřítomen, ale omluven. 
 
Valná hromada ČLU je tak v souladu se Stanovami ČLU usnášeníschopná. 
 
Valná hromada ČLU jednomyslně schválila bez doplňujících návrhů program jednání 
uvedený v pozvánce. 
 
 
1. Změna stanov ČLU 
 

- Návrh změny stanov a jeho důvody nejdříve uvedl Ing. Roman Pokorný a následně 
předal slovo JUDr. K. Poupěti, který změnu stanov zpracovával (viz příloha, která 
je uložena v sekretariátu ČLU) 

- Proběhlo doplnění, upřesnění některých formulací ve stanovách a zodpovězení 
dotazů (vysvětlení pojmů, praktických věcí, atd.) 

- Změna stanov byla jednomyslně schválena 
 
2. Informace o nových postupech při přidělování financí 
 

- Ing. Roman Pokorný vysvětloval celkový průběh získávání financí na rok 2018 
(podávání žádostí, akceptace přidělení výše dotace, úpravy rozpočtů, atd.) 

 
3. Rozpočet 2018 
 

- Návrh rozpočtu předložil Ing. Roman Pokorný (viz příloha, která je uložena 
v sekretariátu ČLU) a současně informoval o finanční situaci Unie na rok 2018 



- Rozpočet byl jednomyslně schválen 
 
4. Diskuse 
 

- Probírání změny webu, rozvoj lakrosu do dalších měst 
 
 

 
Valná hromada ČLU byla zakončena v 19. 35 hod. 

 
 
 
 
 
Zapsala : Andrea Vokatá 
 
 
 
 
 
Příloha :  
 
- Prezenční listina 
- Pozvánka 
- Změna stanov ČLU 
- Rozpočet 2018 


