Zápis ze zasedání AVOK – M
Út 26. 3. 2019, 10:00 – zasedací místnost ČVS, Bělohorská 19, Praha
Zahájení jednání v čase 10:18.
Přítomni: R. Macek, P. Šimoníček, T. Zedník, M. Přikryl, M. Gerža, D. Rosenbaum, J. Meruna, Vladimír
Němeček, Václav Němeček, M. Kočka, T. Pomr, R. Mifka, P. Horák
Pozdní příchod: M. Fortuník (příchod 10:32), J. Novotný (příchod 10:57)
Hosté: M. Pakosta (předseda ČVS), L. Kozáček (AVOK), J. Celerýn (právní zástupce VK Benátky n/J – k bodu
Žádost Benátek n/J)

1) Úvod
R. Macek přivítal všechny přítomné a omluvil ohlášené pozdní příchody M. Fortuníka a J. Novotného. Předseda
AVOK M dále okomentoval předložený program zasedání a obdržené podkladové materiály.
1.1. R. Macek nechává na návrh Vladimíra Němečka hlasovat o možnosti zúčastnění se právního zástupce VK
Benátky n/J k projednání souvisejícího bodu programu Žádost Benátek n/J.
Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 1
Návrh byl přijat.
1.2. R. Macek na návrh Vladimíra Němečka nechává hlasovat o předsunutí bodu Žádost Benátek n/J po bodu
Problematika financování + nové partnerství ČVS.
Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 1
Návrh byl přijat.

2) Problematika financování + nové partnerství ČVS (Pakosta)
Předseda svazu M. Pakosta informoval informace o financování ČVS a vývoji situace ze strany MŠMT.
Dále přednesl jeho pohled na financování extralig a přednesl střednědobý výhled financování, upozornil na
možné vývojové trendy.
M. Pakosta informoval o připravovaném marketingovém partnerství ČVS s importérem automobilů Hyundai.
Hlavní plnění dotýkající se extraligových klubů se týká TV utkání (injektáže, sponzorský vzkaz). Možná
komplikace se stávajícími partnery extraligových klubů. R. Macek vyzval jednotlivé kluby, aby se k této
problematice a jejich situaci vyjádřili.

Diskuse nad danou problematikou.
2.1. R. Macek nechává hlasovat, zda AVOK M souhlasí, aby byla podepsána smlouva s Hyundai Motors na 1+1
rok, která bude mít za následek částečné omezení kategorie automobilů pro kluby EX.
Pro: 7, Proti: 2, Zdrželi se: 3
Návrh byl přijat.
Kluby, které se zdrželi hlasování musí danou problematiku detailně probrat s lokálním partnerem v návaznosti
na stávající smlouvy. Budou informovat do termínu konání Správní rady ČVS (10. 4. 2019).

3) Žádost Benátky n/J
R. Macek informoval o problematice žádosti Benátek n/J. K bodu byl přizván právní zástupce VK Benátky n/J
pan J. Celerýn, který přednesl pohled a názor klubu.
Na situaci reagoval předseda ČVS M. Pakosta, že tato situace bude řešena v souladu s předpisy a řády ČVS.
Náměty byly předání k posouzení Legislativní komisi ČVS.
R. Macek vyzval, aby se jednotlivé kluby k situaci vyjádřili.
VK Benátky n/J navrhují změnu systému soutěže a rozšíření soutěže na 13 družstev.
3.1. R. Macek nechává hlasovat o návrhu, zda zahájit jednání o změně systému soutěže pro nadcházející
soutěžní ročník.
Pro: 1, Proti: 7, Zdržel se: 4
Návrh nebyl přijat.

4) Rozpis soutěží + Sportovní kalendář 2019/20 – připomínky, návrhy, změny
R. Macek informoval o zaslaném sportovním kalendáři a termínech. Sportovní kalendář jednotlivých kol ČP M
bude řešen ve spolupráci s STK ČVS a v provázanosti na přihlášené týmy z nižších soutěží. Otázka společného
Final Four ČP, většina klubů se přiklání k variantě „tradiční FF ČP M“ + ve finálový den hrát případně i finálový
zápas ČP Ž.
4.1. R. Macek nechává hlasovat o termínu konání 13. kola v termínu mezi Vánočními svátky a Novým rokem.
Pro: 6, Proti: 6, Zdržel se: 0 (v případě rovnosti hlasů, je rozhodný hlas předsedy AVOK M)
Návrh byl přijat.

4.2. R: Macek nechává hlasovat o doplnění do Rozpisu soutěží ČVS o následující: Hrací dny EX-M jsou
v příslušném kole pátek, sobota, neděle dle preference domácího družstva (vždy se zohledněním družstev
účastnících se evropských pohárů).
Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 1
Návrh byl přijat.
4.3. Poslední soutěžní kolo (22. kolo) odehrají všechny týmy v jeden hrací den tj. sobotu 14. 3. 2020.
Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0
Návrh byl přijat.

5) Marketing, propagace
L. Kozáček odprezentoval projekty a činnosti které byly realizovány v dané oblasti pro AVOK. Dále nastínil vývoj
a směr, kterým by se měl produkt EX-M vyvíjet.

6) Různé
- 6a) Přestupní řád (beach x šestky)
R. Macek informoval o zasláním podkladů od M. Provazníka. Danou problematiku dále vysvětluje J.
Meruna a M. Kočka. Diskuse nad daným tématem a předloženými materiály.
6a.1. R. Macek nechává hlasovat o schválení návrhu se zachováním stávající (platné) tabulky výší
odstupného ve vztahu pro přestupy šestky x beach, šestky x šestky, beach x šestky.
Pro 11 Proti: 0, Zdržel se: 0
Návrh byl přijat.
V daném bodě o přestupním řádu byla diskutována a komentována možnost „slovenského modelu
transferů“ (stanovená maximálně možná výše).
Úkol pro M. Pakosta a L. Kozáček zjistit a představit bližší informace a případnou aplikovatelnost pro
ČVS.
- 6b) Vzdělávání
Lukáš Kozáček informoval o semináři pro EX trenéry a představitele klubů. Termín úterý 14. května
2019, ranní blok (Černošek, Hamza, Pakosta) a odpolední blok (Antiga). Pro každý EX klub jsou
rezervována účastnická 2 místa. Ohodnocení 15 kreditů za dopolední blok a 15 kreditů za odpolední
blok. Bude ještě zaslána oficiální pozvánka.

- 6c) TV přenosy
Lukáš Kozáček informoval o přenosech TV utkání do konce play off.
7) Závěr
M. Kočka pozval všechny zúčastněné na finále MČR kadetů v termínu 4. – 7. 4. 2019 v Praze.

Zapsal: L. Kozáček
Schválil: R. Macek

