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Z á p i s  

 
z valné hromady České Lakrosové Unie, z.s. 

konané dne 7.9.2020 v 17.00 hod. 
na adrese Zátopkova 100/2, Praha 6 - Břevnov 

________________________________________________________________ 
 
 
V 17:10 hod. bylo zahájeno Ing. Romanem Pokorným, prezidentem ČLU jednání valné 
hromady České Lakrosové Unie, z.s. 
 
Na valné hromadě České Lakrosové Unie, z.s.,  bylo přítomno 7 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 1 člen revizní komise (viz shora uvedená prezenční listina).  
 
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. Financování v roce 2019 a rozpočet v roce 2020 
 

- Ing. Roman Pokorný zopakoval celkový průběh získávání financí na rok 2019 
(podávání žádostí, akceptace přidělení výše dotace, úpravy rozpočtů, vyúčtování 
dotací v lednu 2020) 

 
- Informoval o podaných žádostech o dotace na rok 2020 (podány 3 žádosti - Repre, 

Talent, Organizace sportu - sportovní svazy) a vyzval všechny ke společné 
spolupráci ohledně podání změn v rozpočtech na MŠMT (musí být podáno do 
15.9.2020) 

 
- Předložil návrh rozpočtu na rok 2020 (viz příloha, která je uložena v sekretariátu 

ČLU) a současně informoval o finanční situaci Unie na rok 2020 
 

 
Rozpočet byl jednomyslně schválen. 
 
 



2. Volba nového Výkonného výboru ČLU, generálního sekretáře ČLU a Kontrolní 
komise ČLU 

 
VH ČLU jednomyslně zvolila na tříleté funkční období  : 
 

- VV ČLU ve složení : Ing. Roman Pokorný  (ČSML) 
 
Iveta Drbohlavová (ČŽL) 
 
Martin Nešpor (ČSI) 
 
 

- Prezidentem ČLU byl jednomyslně zvolen     Ing. Roman Pokorný 
 
 

VH ČLU dále jednomyslně zvolila na tříleté funkční období  :  
 
- KK ČLU ve složení :  Adam Šerpán (ČSML) 

 
     Adéla Blahovcová (ČŽL) 
 
     Zdeněk Sedmík (ČSI)  
 

- Předsedou KK byl jednomyslně zvolen  Zdeněk Sedmík 
  
Dále se VH ČLU zabývala sekretariátem ČLU. Pro další období bude působit jako generální 
sekretář ČLU JUDr. Karel Poupě, sekretářem pro mezinárodní činnost bude Ing. Pavel 
Semerák.  
 
Valná hromadu ČLU zmocňuje k zastupování ČLU v zahraničí Ing. Pavla Semeráka (pokud 
nebude přítomný Ing. Roman Pokorný) a k zastupování ČLU v ČR Ing. Romana Pokorného, 
s právem hlasovat na jednáních orgánů, kde bude zástupce pozván k účasti.  
 
V sekretariátu ČLU budou dále působit paní Andrea Vokatá, sekretář pro administrativu a pan 
Jan Měkota, účetní. 
 
 
3. Diskuse 
 

 
 

Valná hromada ČLU byla zakončena v 18. 35 hod. 
 

 
 
Zapsala : Andrea Vokatá 
 
 
Příloha :  
 
- Prezenční listina 
- Pozvánka 
- Rozpočet 2020 


