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Zápis z distančního jednání VV ČSML (3. schůze)  
konaného dne 14. dubna 2021 

 
 

Místo: jednání probíhalo distančně pomocí nástroje Google Meet 
Přítomni: 
 

Petr Chmelař, Michaela Zvarová, Jiří Tilšer, Jan Přib, Tomáš Žipaj 

1) Jmenování vedoucího NBLL, diskuse o dalším postupu NBLL a NFLL 
Program jednání: 

2) Návrh na vytvoření komise pro pravidla 
3) Určení termínu distanční valné hromady ČSML 
4) Nulová tolerance nejednotných dresů v NFLL a NBLL 
5) Odčítání času v NFLL a NBLL 
6) JBLL a JFLL po zrušení opatření bránících konání amatérského sportu 
7) Zřízení datové schránky ČSML 
8) Návrh úpravy stanov 
 

 
Jednání: 

1) Jmenování vedoucího NBLL, diskuse o dalším programu NBLLa NFLL 
 
Přihlášku do výběrového řízení vyhlášeného VV ČSML v souladu s podmínkami zaslal Adam Šerpán. 
 
Adam Šerpán schválen všemi hlasy do pozice vedoucího NBLL. 
 
Další postup: 
NBLL: 
a) Zachová se časové vymezení soutěží dle MVH 2020. 
b) Podrobnosti s vedoucím soutěže řeší PCh, časový harmonogram (možnost hrát přes prázdniny) připraví 
Adam Šerpán na základě ochoty týmů (jednání s týmy), už s předstihem lze připravit administrativu 
(PointBench, soupisky, propozice, herní plán bez dat). 
 
NFLL: 
a) Zachová se časové vymezení soutěží dle MVH 2020. 
b) Dokončení soutěže nejpozději do července, dojde-li k uvolnění opatření, soutěž se případně dohraje, ať už 
jako standardní soutěž, nebo turnajově, případně pouze Final Four. 
 
2) Návrh na vytvoření komise pro pravidla 
 
PCh navrhuje vytvořit komisi pro pravidla v tomto rámci: 
a) Jejím úkolem by bylo sledovat vývoj pravidel WL, zajišťovat aktualizace a překlady úprav, případně přispívat 
k úpravám na úrovni WL. 
b) Komise by rovněž připravovala návrhy lokálních úprav pravidel v soutěžích ČSML na základě podnětů 
vedoucích soutěží, VV, komise rozhodčích, ale i vlastních návrhů. 
c) Komise by měla tři členy pro field a tři členy pro box, přičemž se může jednat o stejné osoby. Do boxové 
sekce by jednoho člena komise navrhoval vedoucí NBLL, jednoho člena vedoucí JBLL a jednoho člena komise 
rozhodčích, ve fieldové sekci by to bylo obdobně (NFLL, JFLL, KR).  
d) Obsazení komise a jí navržené změny, překlady či úpravy pravidel schvaluje VV. 
 
Návrh schválen všemi hlasy. 
 
PCh vypracuje směrnici upravující zřízení a činnost komise v intencích výše uvedených podmínek a její návrh 
předloží ke schválení VV ČSML. 
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3) Určení termínu distanční valné hromady ČSML 
 
VV ČSML se shodl na termínu konání VH ČSML ve čtvrtek 29. dubna od 19.00 hod. pomocí nástroje Google 
Meet. 
 
VH by měla skončit nejpozději ve 24.00 hod., případně bude pokračovat v pátek 30. dubna od 19.30 hod. 
 
PCh technicky připraví místnost na Google Meet. 
 
4) Nulová tolerance nejednotných dresů v NFLL a NBLL 
 
VV projednal problematiku nejednotných dresů, vyjádřil nespokojenost s přístupem některých klubů 
a s okamžitou platností vyhlašuje nulovou toleranci nejednotných dresů v soutěžích NFLL a NBLL. Je ostuda, že 
je třeba se vůbec takovouto otázkou zabývat. Dresem se pro tento účel rozumí trenky + triko. Ostatní dle 
pravidel. 
 
PCh projedná s KR a vedoucími soutěží podrobnosti. 
 
5) Odčítání času v NFLL a NBLL 
 
VV projednal změnu způsobu měření herního času a schválil všemi hlasy přechod na odečítání času (tj. perioda 
začíná např. v 15:00 a končí v 0:00). 
 
- NFLL od ročníku 2021/2022 
- NBLL od ročník 2022 
 
PCh zajistí koordinaci s PointBenchem , úpravu manuálů zapisovatelů a zavedení do propozic soutěží. 
 
6) JBLL a JFLL po zrušení opatření bránících konání amatérského sportu  
 
Podle toho, kdy dojde k uvolnění opatření, jsou otevřené všechny možnosti – dohrání soutěží, zrušení soutěží, 
nahrazení hracích dnů otevřenými kempy – v této souvislosti VV ČSML připraví dotační program pro kluby, 
který by je motivoval k pořádání otevřených kempů pro děti, včetně prázdninových měsíců. 
 
7) Zřízení datové schránky ČSML 
 
PCh a JP se dohodnou a zřídí spolu. 
 
8) Návrh úpravy stanov 
 
Vzhledem k nejednoznačnosti znění Stanov ČSML (čl. IV odst. 4h a čl. VI odst. 2; a rovněž čl. VI odst. 5) VV 
schválil všemi hlasy návrh na tuto úpravu Stanov ČSML (pro valnou hromadu): 
 
a) znění čl. VI odst. 2 se upravuje takto: 
„Výkonný výbor je výkonným orgánem, který je volen a odvoláván valnou hromadou. Vykonává všechny 
funkce, které nepatří do výlučné pravomoci valné hromady. Výkonný výbor je nejméně pětičlenný
 

.“ 

b) znění čl. VI odst. 5 se upravuje takto: 
„Jménem spolku jedná prezident a jeden člen výkonného výboru, nebo viceprezident a člen výkonného 
výboru.
 

“ 
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Shrnutí: 
 

3.1 VV schválil jmenování Adama Šerpána vedoucím NBLL. 
Přijatá usnesení/rozhodnutí: 

3.2 VV schválil návrh na vytvoření komise pro pravidla. 
3.3 VV určil termín konání distanční VH ČSML (29. dubna 19.00 hod.). 
3.4 VV vyhlásil nulovou toleranci nejednotných dresů v soutěžích NBLL a NFLL, s okamžitou platností. 
3.5 VV schválil změnu způsobu měření času v NBLL a NFLL. 
3.7 VV rozhodl o zřízení datové schránky ČSML. 
3.8 VV schválil návrh úpravy Stanov ČSML. 
 

3.1 PCh asistuje Adamovi Šerpánovi s přípravou NBLL 2021. 
Úkoly: 

3.2 PCh vypracuje návrh směrnice o vytvoření a činnosti komise pro pravidla. 
3.3 PCh připraví technicky konání VH ČSML. 
3.4 PCh projedná s KR a vedoucími soutěže podrobnosti nulové tolerance nejednotných dresů. 
3.5 PCh zajistí koordinaci změnu způsobu měření času s PointBenchem, úpravu manuálů pro zapisovatele 

a zavedení do propozic soutěží. 
3.6 JP připraví možnost dotačního programu pro kluby na pořádání kempů. 
3.7 JP a PCh zařídí vytvoření datové schránky ČSML. 
3.8 PCh zapravuje návrh změny Stanov ČSML do pozvánky (programu) na VH ČSML. 
 
 
Zapsal Petr Chmelař dne 14. dubna 2021 
Ověřil: Jan Přib 


