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Zápis z 5. schůze VV ČSML konané dne 16. 8. 2022 
 

 
Přítomni: Jiří Tilšer, Jakub Nováček, Daniel Bezecný, Adam Šerpán 
Omluven: Jan Přib 
Místo: Restaurace Antal, Antala Staška 2027/79, 14000 Praha 4 - Krč 
 
 
Program: 

1. Informace o aktuálním stavu financí ČSML  
2. Změna ve financování JLL  
3. Změna ve financování NBLL 2022 
4. Financování v následujících obdobích  
5. Odstoupení člena VV 

 
 
Jednání: 
1. Informace o aktuálním stavu financí ČSML  
 

JT informoval členy VV o aktuálním stavu financí, předpokládaných výdajích v následujícím období a 
návrhem řešení tohoto stavu. Vzhledem nižšímu příjmu z dotací od ČLU a zvýšeným výdajům (zejména 
u JLL) oproti původně předpokládanému rozpočtu, bude nutné zavést úsporná opatření. 
 
VV vzal informace na vědomí. 
 

2. Změna ve financování JLL 
 

JT informoval členy VV, že vzhledem ke zvýšenému počtu kategorií JLL a vyšším cenám za pronájem 
sportovišť došlo k vyčerpání prostředků na JLL určených v tomto roce již v prvním pololetí. Z tohoto 
důvodu je třeba dramaticky zvednout startovné za jednotlivé týmy, které se zúčastní těchto soutěží. 
Původní návrh na startovné pro JBLL až 20.000,- / tým, byl po diskusi snížen na 15.000,- / tým. Tato 
částka by měla pokrýt veškeré náklady spojené s organizací JBLL dle propozic soutěže (pronájem 
sportovišť, odměny rozhodčím, odměny pořadatelům…) bez odměn pro týmy a jednotlivé hráče. Ty by 
měly být zajištěny na základě dohody o spolupráci společností PROORMEDENT, s.r.o. Znění dohody je 
v současné době v řešení. 
 
VV vzal informace na vědomí. 
 

3. Změna ve financování NBLL 2022 
 

AŠ přislíbil minimalizovat výdaje na letošní NBLL při dodržení všech závazků vůči ostatním partnerům 
(kluby, sponzoři…). 
 
VV vzal informace na vědomí. 
 

4. Financování v následujících obdobích 
 

JT informoval členy VV, že bude nutné optimalizovat veškeré následující výdaje ve všech výdajových 
kapitolách a to jak do konce roku 2022, tak v letech následujících. Současně je potřeba pokusit se 
navázat či rozšířit spolupráci se sponzory a omezit tak závislost na financích od státu. 
 
VV vzal informace na vědomí. 
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5. Odstoupení člena VV 
 

JN informoval členy VV, že z osobních důvodů k 31.8.2022 odstupuje z pozice člena VV. V této 
souvislosti budou osloveni náhradníci zvolení na VH ČSML konané 5.3.2022. 
 
VV vzal informaci na vědomí. 

 
 
Shrnutí: 
 
Přijatá usnesení/rozhodnutí: 
 
5.1 VV pověřil JT dopracováním návrhu propozic JBLL 2022/2023 a jejich předání vedoucímu soutěže. 
5.2 VV pověřil JN dopracováním textu dohody o spolupráci se společnostmi PROORMEDENT a FOX 

LACROSSE SHOP na JBLL 2022/2023 
5.3 VV pověřil AŠ vypracováním rozpočtu na MSf 2023 San Diego včetně přípravy 
5.4 VV pověřil DB vypracováním rozpočtu na NFLL 2022/23 
5.5 VV pověřil JT oslovením Nikolase Adámka, jakožto 1. náhradníka za odstoupivšího JN. 
 
 
Zapsal Jiří Tilšer dne 17. 8. 2022 


