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ZÁPIS ze 2. schůze VV ČSML  
konané dne 10. ledna 2017 

 
Přítomni:  Michaela Zvarová, Jan Přib, Petr Chmelař, Tomáš Žipaj , Jiří Tilšer; hosté Ondřej Mika a Pavel 
Semerák 
Omluveni: Martin Hodaň, David Plecháček 
 
Místo: TJ Sokol I. Smíchov, Plzeňská 27, Praha 5 
 
Jednání: 
 
1. Předání dokumentů (orig. stanov, orig. zápisy z dřívějších VH, smlouvy; centrální úložiště dokumentů v sídle 

ČSML v Radotíně (OM)). 
2. Dodělat co nejdříve zápis z VH (PS), připravit smlouvy pro dotaci za juniory za rok 2016 (PS) + zajistit 

od klubů včas účetní doklady (PS) (PCh pošle PS fakturu Eurolax SIS). 
3. Dotace MHMP 2016 – zajistit od klubů včas vyúčtování (PCh), zajistit od PS podklady (PCh); vyúčtování na 

webu Praha EU (PCh s pomocí OM) – do 15. května. 
4. Dotace MHMP 2017 – termín podání cca do 15. února (PS pošle podklady z minulých let, které bude možné 

po aktualizaci použít i letos; zajišťuje JP; připraveno do konce ledna) 
5. Podpořit možnosti čerpání dotací v Plzni, Pardubicích atd. – aby kluby zjistily, kdo může žádat na jejich 

městech/krajích – zda kluby, nebo ČSML (ČSML jako poskytující podporu v oblasti čerpání grantů a dotací), 
prověřit možné programy velkých firem (ČEZ, mobilní operátoři apod.)  

a. mimopražské kluby osloví TŽ 
b. programy velkých firem prověří JT a MH 
c. vše do konce února 

6. Změny účtů: 
a. PCh a MZ založí nový („provozní“) účet u Fio (transparentní, přístup prezident a viceprezident) 

– do konce ledna   
b. PS a MZ zruší „provozní“ účet u RB (po zřízení účtu Fio) 
c. Ponechá se účet repre-box u RB – aktuálně přístup MZ, PS a Roman Pokorný – zruší se přístup 

PS (PS v rámci rušení „provozního“ účtu RB; přístup zůstane MZ) 
d. Ponechá se účet repre-field u Fio – aktuálně přístup PS, Jan Barák – zruší se přístup PS a Jan 

Barák, zřídí se přístup pro PCh a MZ (zajistí PCh a MZ) – do konce února 
7. Účetnictví – povede dále OM, číslování faktur jednou řadou, zjednodušení a zpřehlednění faktury, podání 

daňového přiznání zajistí OM. 
8. Pokladnu vede dále MZ. 
 
Nově zvolený výbor poděkoval zástupcům předchozího výboru za dosavadní činnost a obětavou práci.  
 
Jednání dále pokračovalo pouze za přítomnosti členů VV. 
 
  



9. Volba prezidenta  
a. Kandidát PCh  
b. Hlasování: pro 4, zdržel se 1, proti: 0 

Petr Chmelař zvolen prezidentem ČSML 
10. Volba viceprezidenta 

a. Kandidát MZ  
b. Hlasování: pro 4, zdržel se 1, proti: 0 

Michaela Zvarová zvolena viceprezidentkou ČSML. 
11. Volba šéftrenéra MEb 2017  

a. Kandidát: Roman Pokorný 
b. Hlasování: pro 5, zdržel se: 0, proti: 0 

Roman Pokorný je jmenován hlavním trenérem reprezentace ČR pro MEb 2017 
12. Volba šéftrenéra MSf 2018 – nabídnout pozici v klubech (P. Procházka, M. Knotek; Bill Kaden aj.), 

rozhodnout po příjezdu z Turku   
13. Volba šéftrenéra MSb 2019 – po příjezdu z Turku 
14. VH za rok 2016 proběhne v červnu, PCh připraví podklady (cca do konce května) 
15. Rozdělení práce: 

a. MZ – účty, fakturace, administrativa 
b. JP – projekty („profi zakladatel“, „Finsko“) 
c. JT – JBL, rozvoj mládeže 
d. TŽ – komunikace (zahraničí, kluby atd. na úrovni soutěží apod.; koordinuje s PS na úrovni ČLU)  
e. Média – MH? (prověřit možnosti „oustsourcování“ prezentace lakrosu, cena?)  

16. Manuál jednotné prezentace české reprezentace – MH ve spolupráci s TŽ  
a. loga, trika, umístění, použití log; plus návrh log NFLL, NBLL, JBL + prezentace ČSML 

a lacrosse.cz na utkáních NBLL a NFLL (banner či polep) 
b. probíhají jednání se studiem Mowshe ohledně log NBLL, NFLL – čili koordinovat s PS 
c. koordinovat s manažerem reprezentace (prostor na dresech reprezentace) 

17. Propojení webu s fundraisingovou stránkou (PCh)   
18. Jednání ukončeno ve 22.30 hod.  
 
 
 
V Praze dne 10. ledna 2017 
 
Zapsal: Petr Chmelař 
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