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Zápis ze schůze VV ČSML

konané dne 18.12.2014

Přítomni: Jan Barák (JB), Michaela Zvarová (MZ), Pavel Semerák (PS), Matěj Řezníček 

(MŘ), Karel Poupě (KP)

Omluveni: Ondřej Mika (OM)

Místo: Vykoukových 622, Praha - Radotín

Na pořadu:

1. NFLL – hvizdné: MZ realizovala platbu rozhodčím. Zpoždění bylo způsobeno opožděným 

dodáním přehledu rozhodčích jednotlivých utkání.

2. Evidence členské základny: OM dokončil evidenci členské základny tak, aby byla kompatibilní 

s elektronickou verzí ČLU a rozeslal jednotlivým týmům. Platbu členských příspěvků je třeba

realizovat do konce roku, PS rozeslal maily všem týmům.

3. NBLL 2015: omylem rozeslána neaktuální verze propozic, PS opraví a s omluvou pošle všem 

týmům. Přihlášky do konce roku, poté je třeba urychleně připravit rozpis utkání. Podle počtu 

přihlášených týmů bude určen počet utkání, pravděpodobně 3x-4x každý s každým, poté play-

off. Finále bude v sobotu 20.6.2015. Potvrzeny hrací dny v hale JM: 21.2., 28.2. a 28.3. (vždy 

3 utkání). ČSML uhradí pronájem, týmy zajistí personál. 

4. Granty MHMP: OM připravil podklady a rozeslal jednotlivým týmům. Na základě informací od 

týmů ČSML připraví žádost na MHMP (uzávěrka 15.1.2015).

5. Vyúčtování MS v Denveru 2014: PS dokončil vyúčtování celé akce. Celkové náklady účasti byly 

ve výši 1,311 mil. Kč. Všem hráčům bude vrácena adekvátní část záloh (přeplatek) – zajistí 

PS. K dispozici (k odprodeji) stále ještě 5 ks helem.

6. Dopingový nález: během finále NFLL měl jeden hráč pozitivní nález na marihuanu. Situaci řeší 

disciplinární komise, hráč má zastavenou činnost. Výbor ČSML se jednomyslně shodl na 

nutnosti zamezení opakování podobného prohřešku. Budou prováděny namátkové kontroly 

během závodní sezóny a v případě pozitivních nálezů budou uplatněny postihy.

7. Stanovy ČSML: dle sdělení KP jsou nové zaregistrované stanovy ČSML k dispozici on-line:  

https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=17884036&subjektId=737915&spis=323143

8. Dotace ČLU: Podepsán dodatek ke smlouvě mezi ČLU a ČSML o poskytnutí neinvestiční dotace 

na organizaci sportu pro rok 2014 ve výši 694.000,-Kč. Vyúčtování musí být provedeno do 

konce roku. Zajistí OM.

9. European Boxlacrosse Invitational: turnaj reprezentačních týmů se bude konat v Praze 17.-

20.4.2015. Přihlášeny týmy Finska, Irska, Israele, Švýcarska, Německa (neofic. tým), ČR A a 

ČR B. OM a PS finalizují rozpočet.



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

10. NFLL 2015: Byla diskutována zpráva vedoucího NFLL. PS se sejde s P.Chmelařem a osobně 

probere vize a návrhy do příštích let.

11. Berlin Open: dle sdělení prezidenta D-lax bude BO v termínu 4.-6. 6. 2015.

12. Hrací systémy dalších let: požadavek na konsolidaci a stabilizaci soutěží (NBLL a NFLL) trvá a 

návrhy je třeba probírat v klubech. Následně výbor připraví návrhy a bude hlasováno na valné 

hromadě na jaře 2015.

13. Byla schválena platba za specializovanou zdravotní péči o reprezentanty podle platné smlouvy 

s Centrem zdravotnického zabezpečení sportovní reprezentace.

14. Komise rozhodčích: MS v Buffalu se budou účastnit i rozhodčí ČSML na základě nominace VV.

Bude snaha zajistit účast 3-4 CZ rozhodčích, ale pouze za podmínky kvalitní přípravy a výkonů 

během jarní sezóny. Výbor zváží finanční příspěvek na jejich účast.

15. Týden sportu zdarma: PS informoval, že TJ Malešice se zúčastní akce MHMP, která otevře 

hřiště veřejnosti.

16. Další schůze výboru proběhne 13. 1. 2015 v 19:00 v sídle Svazu.

Zaznamenali: M.Řezníček, P.Semerák

20.12.2014




