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Zápis ze 4. schůze VV ČSML konané dne 23. září 2021  
(a záznam z hlasování per rollam do 23. září 2021)  

 
 
Přítomni: Michaela Zvarová, Jan Přib, Petr Chmelař, Jiří Tilšer, Tomáš Žipaj  
Místo: Vessan Reality, Vodičkova 41, Praha 1  
 
Program: 
4.1 Plnění zadaných úkolů 
4.2 Komplexní řešení odměňování (rozhodčí, zapisovatelé, vedoucí soutěží) 
4.3 Profesionalizace vedení ČSML 
4.4 Podmínky přidělování dotací MHMP a FR 
4.5 Spolupráce s KOPRR 
4.6 Skladové prostory pro ČSML 
4.7 Správa, řízení a rozvoj sociálních sítí ČSML – Adam Ondráček  
4.8 Další 
4.9 Přehled hlasování per rollam do 23. září 2021 
 
 
Jednání: 
4.1 Plnění zadaných úkolů 

3.1 PCh asistuje Adamovi Šerpánovi s přípravou NBLL 2021. - dokončeno 
3.2 PCh vypracuje návrh směrnice o vytvoření a činnosti komise pro pravidla. - odloženo 
3.3 PCh připraví technicky konání VH ČSML. - dokončeno 
3.4 PCh projedná s KR a vedoucími soutěže podrobnosti nulové tolerance nejednotných dresů. - 
 dokončeno 
3.5 PCh zajistí koordinaci změnu způsobu měření času s PointBenchem, úpravu manuálů pro 

zapisovatele a zavedení do propozic soutěží. - probíhá 
3.6 JP připraví možnost dotačního programu pro kluby na pořádání kempů. - zrušeno 
3.7 JP a PCh zařídí vytvoření datové schránky ČSML. - dokončeno 
3.8 PCh zapravuje návrh změny Stanov ČSML do pozvánky (programu) na VH ČSML. - dokončeno 

  
4.2 Komplexní řešení odměňování (rozhodčí, zapisovatelé, vedoucí soutěží, trenéři repre aj.) 
S ohledem na nutnost standardizovat odměňování rozhodčích, vedoucích soutěží, zapisovatelů apod. se budou 
od roku 2022 uzavírat dohody různých typů: 

- rozhodčí I. a II. třídy: dohoda o provedení práce 
- zapisovatelé NBLL: ústní smlouva o dílo 
- vedoucí soutěží: dohoda o provedení práce 
- trenéři reprezentací: dohoda o provedení práce 

 
Do konce roku je třeba připravit smlouvy na jména pro dotčené osoby. Na začátku roku 2022 dát k podpisům. 
- JP vypracuje podklady 
- PCh zjistí údaje (jméno, datum narození, adresa bydliště) a účetně řeší s Janem Měkotou.  
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4.3 Profesionalizace vedení ČSML 
Situace si vyžaduje, aby vedení ČSML bylo částečně profesionální. Základní myšlenkou bylo, aby prezident 
dostával plat/odměnu odpovídající cca 1/3 úvazku (180 000 Kč za rok). Byl by úkolován valnou hromadou 
a potažmo výkonným výborem; odpovídal by valné hromadě a VV. Kontrolu by prováděla KK. 
 
V průběhu diskuse VV vykrystalizovaly dvě varianty, které VV rozpracuje a předloží VH k úvaze: 
 
A) „společná odměna/odpovědnost“:  

- struktura zůstává 
- bude stanovena částka odměny pro celý VV, který ji rozdělí mezi své členy 
- zadání práce stanovuje VH 
- částku určuje VH v rámci rozpočtu 
- úkoly rozpracovává a realizuje VV 
- kontroluje KK   
- 240 000 Kč/rok 

 
B) „jedna osoba/jedna odpovědnost“:  

- nutná změna stanov  
- jedna osoba statutární orgán (té náleží odměna) 
- úkoly stanovuje VH 
- úkoly realizuje statutární orgán 
- výkon funkce kontroluje jiný orgán (KK, či něco, co bylo VV),    

 
Je třeba detailně rozpracovat obě varianty, příprava na VH: 
PCh varianta A, JP varianta B 
 
Zadání práce pro takovou osobu (varianta A i B) vypracují všichni členové VV do konce roku. 
 
4.4 Podmínky přidělování dotací MHMP a FR 
Je třeba, aby ČSML využíval dotace MHMP a FR k podpoře aktuálně relevantních cílů, tzn. momentálně 
vzdělávání trenérů – při rozdělování dotací je proto nutné kromě počtu hráčů do 18 let doplnit i parametr počet 
trenérů s třídou.  
 
Návrh klíče vypracuje JT. 
 
4.5 Spolupráce s KOPRR 
Pro akce KOPRR vyčleněno 400 000 Kč, zatím není jasné, na základě čeho bude činnost financována. Členem 
KOPRR je JT, dále se řeší přes něho. 
 
4.6 Skladové prostory ČSML 
Nabídka sdílení kanceláře a skladu s ČŽL za 2 000 Kč měsíčně.  
 
VV rozhodl, že by sklad využil, ovšem za cenu max. 1 500 Kč měsíčně. 
 
4.7 Správa a rozvoj sociálních sítí ČSML – Adam Ondráček 
VV akceptuje nabídku Adama Ondráčka na vedení všech sociálních sítí ČSML. ČSML s ním uzavře dohodu (podle 
bodu 4.1), odměna dle ceníku, který VV vypracoval před nedávnem. 
 
JP zašle PCh vypracovaný ceník, PCh smluvně dotáhne do úspěšného konce. 
 
4.8 Další 
TŽ informoval o koordinační schůzce šéfů reprezentací (plán na rok 2022). 
 
JT zkontaktuje trenéry a T. Gottwalda, zda by mělo nějaký význam rozšíření U15 na U16. 
 
Miniliga – stejný přístup jako k JBLL, rozhodčí ½ standardní sazby, požadujeme výsledky a zprávy na webu – řeší 
JT. 
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4.9 Přehled hlasování per rollam do 23. září 2021 
 
 Hlasování o 

propozicích NBLL 
2021 (vč. zvýšení 
startovného) 

Platnost úprav 
pravidel 
boxlakrosu WL 
20-22  
od 1. srpna 2021 

Platnost úprav 
pravidel 
fieldlakrosu WL 
21–23  
od 1. srpna 2021 

Hlasování VV o 
odměně pro 
vedoucího NFLL 
J. Přiba 5000 Kč 

Mimořádná 
odměna 5000 Kč 
pro rozhodčí NQ 
a III. třídy, kteří 
do konce roku 
2021 řídí alespoň 
5 utkání NFLL 

Hlasování o 
přijetí klubu LC 
Benešov do 
ČSML 

Hlasování o 
streamu z JBLL 
(8000 Kč) 

Hlasování VV o 
odměně pro 
vedoucího JBLL 
T. G. 8000 Kč 

   –   –   –   –   –   –   –   – 
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Shrnutí: 
 
Přijatá usnesení/rozhodnutí: 
4.5 VV schválil vyčlenění 400 000 Kč pro aktivity KOPRR. 
4.7 VV pověřil Adama Ondráčka vedením profilů ČSML na sociálních sítích. 
4.9.1 VV schválil propozice NBLL 2021. 
4.9.2 VV schválil platnost úprav pravidel boxlakrosu od 1. srpna 2021. 
4.9.3 VV schválil platnost úprav pravidel fieldlakrosu od 1. srpna 2021. 
4.9.4 VV schválil vyplacení odměny 5 000 Kč vedoucímu NFLL 2021.  
4.9.5 VV schválil odměnu 5 000 Kč pro rozhodčí NQ a III. třídy, kteří do konce roku 2021 řídí alespoň 5 utkání 
NFLL. 
4.9.6 VV schválil přihlášku nového klubu LC Benešov do ČSML. 
4.9.7 VV schválil dodatečné pořízení streamu z turnaje JBLL 19. září. 
4.9.8 VV schválil vyplacení odměny 8 000 Kč vedoucímu JBLL 2020/21. 
 
Úkoly: 
 
3.5 PCh zajistí koordinaci změnu způsobu měření času s PointBenchem, úpravu manuálů pro zapisovatele 
a zavedení do propozic soutěží.  
4.2 JP vypracuje smluvní podklady, PCh zjistí údaje do smluv. 
4.3 PCh rozpracuje variantu A, JP variantu B. Všichni členové VV vypracují popis povinností placeného šéfa 
ČSML. 
4.4 JT vypracuje návrh klíče na rozdělování dotací MHMP a FR. 
4.5 JT spolupracuje s KOPRR. 
4.6 PCh se obrátí s nabídkou ceny na ČŽL. 
4.7 PCh ve spolupráci s JP uzavře smlouvu s Adamem Ondráčkem. 
4.8.1 JT ověří možnost zvýšení věkového limitu u JBLL U15.   
4.8.2 JT řeší proplácení nákladů na pořádání turnajů miniligy (JBLL U9. 
 
 
 
Zapsal Petr Chmelař dne 23. září 2021 


