Pozvánka na schůzi AVOK – M
Po 3. září 2018, 14:00 – Jiráskova 94, Jihlava
Přítomni: R. Macek, J. Novotný, V. Němeček, M. Fortuník, M. Přikryl, P. Horák, M. Kočka, D. Rosenbaum, T.
Zedník, R. Mifka, J. Diviš, M. Gerža
Omluven: P. Šimoníček (VK Dukla Liberec)
Hosté: Marek Pakosta (předseda ČVS), M. Labašta (GS ČVS), J. Carba (ČVS), P. Goga (AVOK M), M. Hudík
(předseda KR ČVS – pouze v bodě Různé)
1) Úvod
R. Macek přivítal všechny zúčastněné a zopakoval program jednání.
2) Problematika rozhodčích pro EX-M
R. Macek a M. Gerža shrnuli informace o proběhlých krocích a vývoji souvisejícím s problematikou rozhodčích.
A sdělili snaha najít shodu ve spolupráci s komisí rozhodčích ČVS. Informace doplnil předseda ČVS.
M. Fortuník navrhuje k diskuzi možnost nasazování zahraničních rozhodčích od čtvrtfinále EX-M.
J. Diviš nechce více vykopávat příkop mezi AVOK M a komisí rozhodčích. Dle jeho názoru stojí v budoucnosti za
zvážení možnost zahraničních rozhodčích při utkáních EX-M.
M. Pakosta vnímá krok se zahraničními rozhodčími, jako projev nedůvěry.
Shoda nad postupným zavedením Video Challenge do EX-M.
R. Macek a M. Gerža jsou nadále pověřeni k dořešení problematiky rozhodčích ve vztahu k AVOK M.
3) Smlouvy, finance, ekonomika, vyrovnání
Shrnutí informací:
-

Kluby již obdržely smlouvy na podporu trenérů v roce 2018
S kluby je řešeno dofinancování pohárové podpory
Kluby obdrží k podpisu smlouvy o poskytnutí příspěvku UNIQA. Po podpisu možnost vyplácení
Kluby obdrží k podpisu smlouvy o společném podpisu s ČVS s.r.o.

Generální sekretář ČVS nabízí možnost setkání s představiteli klubů nad možnostmi financování a to ve čtvrtek
6. 9. 2018 od 16:00 v Brně (hotel Voroněž) a dne 12. 9. 2018(8:00 nebo 15:00) v sídle ČVS, potvrzení na mail
kozacek@cvf.cz.

4) Rozpočet AVOK M pro kalendářní rok 2019
L. Kozáček předložil v tištěné podobě návrh rozpočtu pro AVOK M 2019 a provedl komentář pro zúčastněné. J.
Diviš požaduje doplnění rozpočtu na základě připomínek. Následně bude předáno jako materiál pro podzimní
Výbor ČVS.
4.1. R. Macek navrhuje hlasovat o výše zmíněném postupu.
Hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 1
Návrh byl přijat.
V. Němeček se zdržel z důvodu malého dopadu finanční podpory na kluby nehrající play off. R. Macek mu
podal vysvětlení.
5) Sportovní oblast (kalendář EX-M, ČP 2018/19 – připomínky, návrhy)
Řešení problematiky zahraničních hráčů (mimo EU) působících v EX-M. Administrativní a časová náročnost
dotažení takovýchto přestupů a nevstřícnost ze strany státní správy.
M. Pakosta požádal o shrnutí problematiky a předložení podkladů, s kterými bude tuto problematiku řešit na
úrovni sportovních svazů. VK Jihostroj České Budějovice dodá podklady.
5.1. R. Macek navrhuje hlasovat o výše zmíněném postupu.
Hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0
Návrh byl přijat.
M. Fortuník otevřel diskusi nad ukončením soutěže EX-M vždy do konce dubna (z důvodu úspory na pojištění
zahraničních hráčů). V této diskusi se bude pokračovat v přípravě dalšího soutěžního ročníku (2019/20).
M. Přikryl vyjádřil nesouhlas s rozdělením TV utkání do konce roku 2018. Po vysvětlení ze strany R. Macka a
společné diskusi je R. Macek pověřen, aby bylo zachováno pokrytí všech klubů EX-M v základní části a provést
kroky ke splnění.
5.2. R. Macek navrhuje hlasovat o postupu při výběru TV utkání (všechny kluby v základní části) a úkol pro
předsedu AVOK M, aby podnikl související kroky s ČT Sport.
Hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0
Návrh byl přijat.

6) Postavení AVOK M v rámci struktur ČVS
Problematika transformace AVOK M na pobočný spolek (z.s.) související s distribucí finančních prostředků ze
strany ČVS. Otevřená diskuse nad touto problematikou.
R. Macek navrhuje, aby AVOK M zůstal v pozici statutu asociace ve strukturách ČVS (tak jako doposud) a
navrhuje se k této diskusi případně vrátit při změně vývoje podmínek financování sportu v ČR.
5.2. R. Macek navrhuje hlasovat o výše uvedeném postupu se zachováním stávajícího stavu.
Hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0
Návrh byl přijat.
R. Macek požádal předsedu ČVS, aby provedl kroky ke stažení tohoto úkolu z programu Výboru ČVS v listopadu
2018.
7) Marketing, ročenka (termíny, focení, realizace, distribuce)
Ročenka (oficiální program) bude ve stejném formátu jako v loňském roce. Formát A4, realizace + distribuce.
Termíny focení a získávání informací od klubů bude komunikováno ihned po zasedání AVOK M. Všechny
fotografie a podklady budou následně distribuovány všem klubům pro jejich použití.
Pro příští sezónu návrh udělat focení extraligových klubů na jednom místě (návrh Zlín Cup – 3 týdny před
začátkem soutěže).
7.1. R. Macek nechal hlasovat o postupu s realizací ročenky pro nový ročník extraligy.
Hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0
Návrh byl přijat.
Informaci o elektronických zápisech poskytl M. Labašta: každý klub obdrží notebook, 4 tablety a router; forma
zápůjční smlouva s ČVS. Distribuce proběhne včas. V aktuální sezóně se bude i nadále používat papírový zápis.

8) Různé
M. Kočka informoval o změně ve vedení klubu VK Lvi Praha.
J. Carba informoval o změně emailové adresy pro zasílání reportů z TV utkání a nově o realizaci reportů z
juniorské extraligy ze strany ČVS.
M. Pakosta představil nového předsedu komise rozhodčích ČVS Martina Hudíka. M. Hudík se zúčastněným
představil a ve stručnosti nastínil jeho další kroky k vyřešení stávající situace. Zároveň požádal všechny
zástupce klubů, aby byla respektována práce rozhodčích a v den extraligového utkání se jakýkoliv zástupce

klubu (hráč, trenér, a jiní zástupci klubu) nevyjadřoval do médií k výkonu rozhodčích, s čímž zúčastnění vyjádřili
shodu.
9) Závěr
R. Macek poděkoval za aktivní účast a diskusi k jednotlivým bodům.

Schválil: PaedDr. Roman Macek
Zapsal: Ing. Lukáš Kozáček

