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Zápis ze 13. Schůze VV ČSML 
konané dne 25.4.2012 

 
Přítomni: P. Sedlák, M. Zvarová, R. Košťál, A. Oulehla, P. Semerák, P. Poupě 
 
Místo a čas: Restaurace Sokolovna, Vykoukových 622/2, Praha 16 – Radotín, 17:30 hod 
 
Na pořadu: 

1. Příprava VH ČSML 
2. Předběžný návrh rozpočtu ČSML 
3. Návrh na změnu příspěvků v rámci  
4. Diskuze a závěr 

 
Jednání: 

1) VV výbor se sešel za účelem přípravy podkladů pro VH ČSML, která se bude konat 
dne 16.6.2012 (sobota) na Slávii v rámci turnaje Prague Cup od 10.00 hod. VV bude 
informovat příslušné orgány o potřebě vyhotovení výročních zpráv, které budou 
součástí výroční zprávy ČSML. V rámci VH se budou řešit zásadní otázky, proto se 
všechny týmy vyzývají k maximální účasti. Mimo jiné bude na programu řešení nové 
podoby placení příspěvků (viz níže), systému placení rozhodčích a cestovného, 
zavedení sankcí za neplnění povinností týmů a jejich důsledného vymáhání aj. 
 

2) Byl projednán předběžný návrh rozpočtu ČSML na další rok. Do rozvahy jsou zahrnuty 
očekávané výdaje na rozhodčí NBLL a NFLL, odměny vedoucích lig NBLL a NFLL, dále 
požadované dotace a dětské liga. Výše předpokládaných výdajů se pohybuje v částce 
159.000,- Kč. Očekávané příjmy spočívají pouze ve smluvní odměně za udělení 
licence Prague Cup ve výši 40.000,- Kč. Vzhledem k nepříznivé situaci ohledně 
financování lakrosu a současného stavu nejsou předpokládány žádné další příjmy jak  
tomu bylo v minulých letech. Z toho důvodu je potřeba pokrýt očekávané výdaje 
ČSML v rámci změny systému příspěvků, viz bod č.3. 
 

3) Navrhuje se změna systému placení příspěvků ze současného na tento model: v rámci 
NBLL a NFLL se bude vybírat startovné pro každou soutěž zvlášť. Startovné v soutěži 
NBLL bude činit 500,- Kč/osoba, startovné v soutěži NFLL bude činit 300,- Kč/osoba. 
Při odhadované účasti týmů a jejich členů bude očekávaný přijem do svazu v přibližné 
výši 111.000,- Kč, což by s měnší ztrátou pokrylo očekávanou výši výdajů svazu. 
 

4) Na závěr nebyly vzneseny žádné námitky a schůze byla v 18:30 hod. ukončena. 
 
V Praze dne 25.4.2011 
 
Zapsal: Pavel Poupě 


