Český svaz mužského lakrosu
Vykoukových 622/2
153 00 Praha - Radotín
IČ 00406732
DIČ CZ00406732
www.lacrosse.cz

ZÁPIS z 5. schůze VV ČSML
konané dne 5. října 2017
Přítomni: Michaela Zvarová, Jan Přib, Petr Chmelař, Jiří Tilšer
Omluveni: David Plecháček, Martin Hodaň, Tomáš Žipaj
Místo: Vessan Reality, Vodičkova 41
Program
5.1 Úkoly z minulých schůzí
5.2 Dotace MHMP
5.3 Dotace ČLU
5.4 Výběrové řízení na účetní služby
5.5 Výběrové řízení na koordinátora trenérského úseku
5.6 Směrnice o povinnostech vedoucího ligy
5.7 Marketing lakrosu
5.8 Nákup vybavení pro pronájem
5.9 Uložení nepoužívaných peněz na nějaký úrok
5.10 Přihlášky do NBLL 2018
5.11 Rezignace Martina Hodaně a Davida Plecháčka na funkce členů VV
Jednání:
5.1 Úkoly z minulých schůzí
• (3.5) Dotace a příspěvky od velkých firem - probíhá, žádné výsledky
o JT podniká v této věci kroky
• (3.16) Jednotná prezentace č. reprezentace a další prezentace lakrosu (TŽ) – probíhá
o Prezentace lacrosse.cz – bannery lacrosse.cz na utkáních budou řešeny v rámci dotačních
smluv - povinnost příjemce dotace/grantu vyrobit banner a vyvěšovat na všech lakrosových
akcích (PCh zajistí grafický návrh banneru 2,7 x 0,8 m a plakátu na mantinel dle specifikací
příslušných klubů; nabídka radotínské tiskárny Zábroš s.r.o. na zhotovení banneru 1900 Kč +
DPH 21 %, kluby si ale mohou samozřejmě najít jiného dodavatele) – probíhá
• (4.3) PCh vytvoří podklad pro povinná hlášení při utkáních NBLL - probíhá
• (4.4) Prostředky uložené u LCC – probíhá (řeší PCh s Ondřejem Mikou)
• (4.7) JBLL/JFLL - probíhá
o JFLL – podrobnosti se dořeší na schůzce před valnou hromadou ČSML (konec února 2018)
o PCh řeší s KR otázku rozhodčích pro NFLL – probíhá
o Financování formou smluv o uspořádání turnaje JLL s jednotlivými kluby (viz dále bod 3)
• (4.8) Oživení soutěže Hráč roku – probíhá (PCh najde osobu, která by pořádala)
5.2 Dotace MHMP
• Viz bod 5.1 (4.4) výše, zbývající peníze (pokud jsou) použít na nákup výstroje pro výpůjčky
5.3 Dotace ČLU
• PCh připraví přehled, co vše by se mohlo do dotace vejít; JP si nechá upřesnit některé výrazy ze
smlouvy o dotaci, dá vědět ostatním
• Financování JLL z dotace
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o

o

Financování JLL formou smluv o uspořádání turnaje JLL s jednotlivými kluby
(nájem+rozhodčí+zapisovatelé, zápis do PointBenche, případně supervizor rozhodčích a
zdravotní služba; JP připraví co nejjednodušší smlouvu, možnost případných sankcí vůči
klubu za nedostatky /rozhodčí, zápisy apod./, možnost zápočtu pohledávek ČSML za klubem)
JT připraví vyčíslení ceny/nákladů jednotlivých turnajů JLL

5.4 Výběrové řízení na účetní služby
• Vzhledem k rozrůstající se administrativě a výši částek bude vhodné zapojit profesionálního
účetního – ČSML vyhlásí výběrové řízení na profesionální účetní služby
• PCh vyvěsí poptávku na lacrosse.cz + zašle klubům při rozesílání zápisu, odpovědi do 10 dnů po
vyvěšení na web
• Poté výběrové řízení mezi vybranými firmami
5.5 Výběrové řízení na koordinátora trenérského úseku
• Výběrové řízení (JP připraví podklad)
5.6 Směrnice o povinnostech vedoucího ligy – odloženo, bude předmětem jednání per rollam (zajistí PCh)
5.7 Marketing lakrosu
• Pověřit externího poskytovatele služeb (výběrové řízení)
o První kroky:
 mapa lakrosu v ČR („Dobývání území“, „Lakros dobyvatel“) – na webu, propojení
individuálních zájemců, odstupňovaná podpora podle počtu zájemců v jednotlivých
krajích/okresech
 redesign webu/výroba nových stránek
• výběrové řízení na návrh a provedení redesignu – JP připraví podklad
• každý z nás zkusí oslovit potenciální zájemce
• buď v rámci redakčního systému Infonie, nebo pokud nebude možné dle
našich představ, převedení stránek jinam
 FB stránka – „influenceři“
 JB osloví Míši Kurkovou s požadavkem na rozpočet
o Nedotažená možnost lakrosového TV magazínu v Sport 5 – řeší PCh a JP
5.8 Nákup vybavení pro pronájem
• Captainlax: 2-4 branky, 12 měkkých míčů, 12 tvrdých míčů, 24 holí (cca 40000 Kč – z dotace u MAL
a staré dotace u LCC) – řeší PCh
5.9 Uložení nepoužívaných peněz na nějaký úrok
• Každý zjistí nějaké možnosti (cca 400 000 Kč na 6 měsíců)
5.10 Přihlášky do NBLL 2018
• Do 22. října kluby podají přihlášku do NBLL 2018. přihláška bude obsahovat název klubu, dvě kontaktní
osoby (jméno, příjmení, e-mail, telefon), označení domácího hřiště, hrací den (dny) a čas. Přihlášky
zasílejte na nbll@lacrosse.cz. (rozeslání přímo na kluby zajistí PCh)
5.11 Rezignace Martina Hodaně a Davida Plecháčka na funkce členů VV
Martin Hodaň a David Plecháček rezignovali na své funkce členů VV. Jejich místa nemusí být obsazena, ale JME
a RAD mají právo nahradit oba odstupující členy jinými osobami – kooptace, kterou dodatečně schválí VH. (PCh
zjistí u Karla Poupěte, jaké náležitosti jsou třeba pro vyškrtnutí obou z rejstříku spolků)
Shrnutí:
Přijatá usnesení/rozhodnutí:
1. VV schválil nákup vybavení pro zapůjčení zájemcům – Tábor, Mariánské Lázně (zatím cca 34 000 Kč)
2. VV ČSML schválil provedení výběrového řízení na účetní služby
3. VV ČSML schválil provedení výběrového řízení na marketingové služby
4. VV ČSML schválil provedení výběrového řízení na redesign webu
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5. VV ČSML schválil provedení výběrového řízení koordinátora trenérského úseku

Úkoly:
1. JT podniká kroky ve věci oslovování velkých firem – potenciálních partnerů
2. PCh zajistí grafický návrh banneru 2,7 x 0,8 m a plakátu na mantinel (www.lacrosse.cz)
3. PCh vytvoří podklad pro povinná hlášení při utkáních NBLL
4. PCh řeší otázku peněz uložených u LCC
5. PCh řeší s KR otázku rozhodčích pro NFLL
6. PCh vyhledá osobu, která bude ochotná pořádat Hráče roku
7. PCh připraví přehled, co vše by se mohlo do dotace ČLU vejít (čili podklad pro vyúčtování 80 % do 30.10)
8. JP si nechá upřesnit některé výrazy ze smlouvy o dotaci ČLU
9. JP připraví co nejjednodušší smlouvu o pořádání turnaje JLL
10. JT připraví vyčíslení ceny/nákladů jednotlivých turnajů JLL
11. PCh vyvěsí poptávku na účetní služby, marketingové služby a designové službyna lacrosse.cz + rozešle
klubům
12. PCh předjedná kandidáty na pozici koordinátora trenérské skupiny (komise)
13. PCh zajistí hlasování per rollam o směrnici o povinnostech vedoucího soutěže (NBLL/NFLL)
14. JP připraví podklady pro výběrová řízení (účetní služby, marketing, webdesign)
15. PCh a JP dál řeší propagační prostor v TV Sport 5
16. PCh zajistí nákup vybavení dle schváleného návrhu
17. Každý člen VV se pokusí najít výhodnou možnost uložení částky cca 300000 až 400000 Kč na 6 měsíců.
18. PCh (vedoucí NBLL) zajistí informování klubů o podání přihlášek do NBLL 2018
19. PCh zjistí u Karla Poupěte, jaké náležitosti jsou třeba pro vyškrtnutí rezignujících členů VV z rejstříku spolků
Jednání ukončeno 21.00 hod.
V Praze 5. října 2017
Zapsal: Petr Chmelař
Ověřil: Jan Přib
Přílohy:
Výběrové řízení – marketing
Výběrové řízení – trenérský úsek
Výběrové řízení – účetnictví
Výběrové řízení – webdesign
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Český svaz mužského lakrosu
Vykoukových 622/2, Radotín, 153 00 Praha 5
IČO 00406732
DIČ CZ00406732
www.lacrosse.cz

VÝZVA

k podání nabídky do výběrového řízení na dodávkou reklamních, marketingových a
propagačních služeb
Český svaz mužského lakrosu, z.s. tímto vyhlašuje výběrové řízení na dodávku reklamních,
marketingových a propagačních služeb spočívajících v přidávání a obsluze příspěvků na
sociálních sítích, internetových stránkách vyhlašovatele a dalších marketingových
a reklamních činnostech.
PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
1. Účastnit výběrového řízení se mohou fyzické i právnické osoby podnikající i nepodnikající
na území ČR starší 18 let způsobilé k právnímu jednání se zkušeností se správou
sociálních sítí.
2. Účastníkem výběrového řízení se stává ten, kdo vyhlašovateli doručí písemnou nabídku
(emailem na adresu cmla@lacrosse.cz či v listinné podobě na adresu Vykoukových 622/2,
Radotín, 153 00 Praha 5), a to nejpozději do dne 30. října 2017 23:59 hod.
3. Nabídka musí obsahovat:
• identifikační údaje uchazeče: jméno a příjmení, datum narození/identifikační
číslo, adresu bydliště/místa podnikání, telefonní kontakt, e-mail (má-li ho uchazeč
zřízen)
• průměrnou účtovanou odměnu – v Kč za hod.
4. Jedním z hlavních kritérií výběrového řízení je nabídnutá výše hodinové odměny.
5. S vybranými účastníky výběrového řízení Výkonný výbor vyhlašovatele projedná
podmínky spolupráce ve lhůtě 30 dnů ode dne konečného termínu pro příjem nabídek.
6. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a výběrové řízení zrušit.

V Praze dne 6. října 2017
Výkonný výbor Český svaz mužského lakrosu, z.s

Český svaz mužského lakrosu
Vykoukových 622/2, Radotín, 153 00 Praha 5
IČO 00406732
DIČ CZ00406732
www.lacrosse.cz

VÝZVA

k podání nabídky do výběrového řízení na pozici koordinátora/ky trenérské skupiny
Český svaz mužského lakrosu, z.s. tímto vyhlašuje výběrové řízení na pozici koordinátor/ky
trenérské skupiny. Obsahem činnost koordinátora/ky trenérské skupiny je zejména příprava
a realizace školení trenérů, vypracování systému trenérských tříd včetně stanovení
požadavků v jednotlivých soutěžích a vedení příslušné evidence.
PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
1. Účastnit výběrového řízení se mohou fyzické i právnické osoby podnikající i nepodnikající
na území ČR starší 18 let způsobilé k právnímu jednání.
2. Účastníkem výběrového řízení se stává ten, kdo vyhlašovateli doručí písemnou nabídku
(emailem na adresu cmla@lacrosse.cz či v listinné podobě na adresu Vykoukových 622/2,
Radotín, 153 00 Praha 5), a to nejpozději do dne 30. října 2017 23:59 hod.
3. Nabídka musí obsahovat:
• identifikační údaje uchazeče: jméno a příjmení, datum narození/identifikační
číslo, adresu bydliště/místa podnikání, telefonní kontakt, e-mail (má-li ho uchazeč
zřízen)
• průměrnou účtovanou odměnu – v Kč za hod.
4. Jedním z hlavních kritérií výběrového řízení je nabídnutá výše hodinové odměny.
5. S vybranými účastníky výběrového řízení Výkonný výbor vyhlašovatele projedná
podmínky spolupráce ve lhůtě 30 dnů ode dne konečného termínu pro příjem nabídek.
6. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a výběrové řízení zrušit.

V Praze dne 6. října 2017
Výkonný výbor Český svaz mužského lakrosu, z.s

Český svaz mužského lakrosu
Vykoukových 622/2, Radotín, 153 00 Praha 5
IČO 00406732
DIČ CZ00406732
www.lacrosse.cz

VÝZVA

k podání nabídky do výběrového řízení na dodávku účetních služeb
Český svaz mužského lakrosu, z.s. tímto vyhlašuje výběrové řízení na dodávku účetních
služeb, zahrnujících mj.: vedení podvojného účetnictví vyhlašovatele, vypracování
podvojného účetnictví za rok 2017, poradenství v řešení účetních případů v souvislosti
s vyúčtováním dotací včetně vyúčtování dotací, příprava účetní závěrky pro výroční zprávu,
příprava přiznání k dani, sledování účetních operací vyhlašovatele.
PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
1. Účastnit výběrového řízení se mohou fyzické i právnické osoby podnikající s předmětem
podnikání Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence.
2. Účastníkem výběrového řízení se stává ten, kdo vyhlašovateli doručí písemnou nabídku
(emailem na adresu cmla@lacrosse.cz či v listinné podobě na adresu Vykoukových 622/2,
Radotín, 153 00 Praha 5), a to nejpozději do dne 30. října 2017 23:59 hod.
3. Nabídka musí obsahovat:
• identifikační údaje uchazeče: jméno a příjmení, datum narození/identifikační
číslo, adresu bydliště/místa podnikání, telefonní kontakt, e-mail (má-li ho uchazeč
zřízen)
• průměrnou účtovanou odměnu – v Kč za hod.
4. Jedním z hlavních kritérií výběrového řízení je nabídnutá výše hodinové odměny.
Výhodou je problematiky sportovních dotací.
5. S vybranými účastníky výběrového řízení Výkonný výbor vyhlašovatele projedná
podmínky spolupráce ve lhůtě 30 dnů ode dne konečného termínu pro příjem nabídek.
6. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a výběrové řízení zrušit.

V Praze dne 6. října 2017
Výkonný výbor Český svaz mužského lakrosu, z.s

Český svaz mužského lakrosu
Vykoukových 622/2, Radotín, 153 00 Praha 5
IČO 00406732
DIČ CZ00406732
www.lacrosse.cz

VÝZVA

k podání nabídky do výběrového řízení na re-design internetových stránek
www.lacrosse.cz
Český svaz mužského lakrosu, z.s. tímto vyhlašuje výběrové řízení na dodávku služeb
spočívajících v provedení re-designu oficiálních internetových stránek www.lacrosse.cz,
jakož i k další dodávce webdesignových služeb.
PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
1. Účastnit výběrového řízení se mohou fyzické i právnické osoby podnikající i nepodnikající
na území ČR starší 18 let způsobilé k právnímu jednání.
2. Účastníkem výběrového řízení se stává ten, kdo vyhlašovateli doručí písemnou nabídku
(emailem na adresu cmla@lacrosse.cz či v listinné podobě na adresu Vykoukových 622/2,
Radotín, 153 00 Praha 5), a to nejpozději do dne 30. října 2017 23:59 hod.
3. Nabídka musí obsahovat:
• identifikační údaje uchazeče: jméno a příjmení, datum narození/identifikační
číslo, adresu bydliště/místa podnikání, telefonní kontakt, e-mail (má-li ho uchazeč
zřízen)
• průměrnou účtovanou odměnu – v Kč za hod.
4. Jedním z hlavních kritérií výběrového řízení je nabídnutá výše hodinové odměny.
5. S vybranými účastníky výběrového řízení Výkonný výbor vyhlašovatele projedná
podmínky spolupráce ve lhůtě 30 dnů ode dne konečného termínu pro příjem nabídek.
6. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a výběrové řízení zrušit.

V Praze dne 6. října 2017
Výkonný výbor Český svaz mužského lakrosu, z.s

