ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ
Bělohorská 19, 160 17 Praha 6 – Strahov
Asociace volejbalových oddílů a klubů - ženy

Z Á P I S č. 03/2017
z 10. zasedání AVOK–Ž
konaného dne 12. října 2017 v Brně
Přítomni - členové:

Nepřítomni:
Host:

Program: 1.
2.
3.
4.
5.

Ing. Peter Goga, Michal Oborný, Mgr. Vladimír Pirunčík, Ing.
Štěpán Pospíšil, Ing. Lubomír Svoboda, Richard Wiesner, Mgr.
Miloš Matula, Ing. Jiří Zemánek, Jiří Zaoral, Josef Jadrný

Jiří Teplý, Libor Gálík, Vladimír Tabara, Jiří Carba, Mgr. Marek
Pakosta
Představení Jirky Carby jako redaktora webu ČVS a jeho záměry
Projednání problémů s předsedou ČVS
Příprava návrhu rozpočtu AVOK-Ž
Různé
Usnesení

1. Představení redaktora webu a jeho záměry
AVOK-Ž vyslechl Jiřího Carbu a jeho záměry jak zkvalitnit tuto službu veřejnosti. Po
následné rozpravě měl AVOK-Ž tyto podněty:
- zaktualizovat „kuchařku“ zasílání zpráv klubu po zápase a specifikovat další požadavky na lepší propagaci klubů na webu během týdne
- doplnit (vyměnit) fotky v soupiskách EX-Ž na webu ČVS nejlépe do 20.10.2017
2. Projednání problémů klubů EX-Ž s předsedou ČVS
AVOK-Ž nejdřív vyslechl odpovědi Marka Pakosty na otázky, které obdržel od předsedy AVOK-Ž mailem. Byly vysvětleny nové smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku a smlouvy o společném postupu při využívání majetkových práv ČVS, ale
stále nebylo ujasněno, jak bude ukončena loňská smlouva o společném postupu a
jak vyřešit poslední vystavenou fakturu na Volejbal 2011 s.r.o.
Smlouva o podpoře trenérské činnosti v roce 2017 byla vyřešena posláním smluv i za
první pololetí roku 2017, odměny za umístění v loňské EX-Ž by se snad mohly vyřešit
předáním papírového zápisu AVOK-Ž předsedovi ČVS (a následující den posláním
elektronickou formou), kde jsou tyto odměny přesně specifikovány.
Dále pan předseda ČVS slíbil zjistit, proč nám nebyly poslány peníze SCM a SpS za
měsíce červenec, srpen a září 2017 jakožto i motivační příspěvek za reprezentantky.
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3. Příprava návrhu rozpočtu AVOK-Ž
Po širší debatě AVOK-Ž dospěl k názoru, že jeho rozpočet by se mohl přiblížit
k mužské složce a zde předkládáme náš návrh:
- celková odměna za umístění v EX-Ž 1 950 000 Kč
- odměna pro finalisty ČP-Ž 300 000 Kč
- podpora pro účastníky evropských pohárů 300 000 Kč za každý venkovní zápas
v Champions League a 200 000 Kč za každý venkovní zápas v CEV poháru a Challenge poháru
- podpora trenérů EX-Z 1 000 000 Kč
- podpora televizních utkání 400 000 Kč, při čtvrtině počtu televizních utkání oproti
EX-M
- podpora projektu DATAVIDEO 300 000 Kč
- podpora administrace AVOK-Ž 240 000 Kč (administrativní pracovník 15 000,
předseda 5 000)
- podpora ročenky (buletin 2 x ročně) 200 000 Kč
- podpora réžie AVOK-Ž 150 000 Kč (cestovné, občerstvení při zasedáních AVOK)
- podpora medializace klubů 5 000 Kč/měsíc/klub
4. Různé
Vladimír Tabara upozornil na pozdní dodávaní materiálů k podpisu jednotlivým klubům a žádá o posílání smluv klubům v dostatečném časovém předstihu, aby byl čas
na případné připomínky, nebo úpravy.

5. Usnesení:
001/03

AVOK-Ž ukládá předsedovi zpracovat zápis z 10. zasedání a rozposlat ho jednotlivým klubům ke korektuře, nebo schválení
odpovídá: předseda
T: do 19.10.2017

002/03

AVOK-Ž ukládá předsedovi poslat schálený zápis AVOK-Ž předsedovi ČVS,
generálnímu sekretáři ČVS a mezinárodnímu sekretáři ČVS
odpovídá: předseda
T: do 31.10.2017

Příští zasedání: bude upřesněno později
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V Prostějově 16. října 2017

Ing. Peter G o g a, v.r.
předseda AVOK-Ž
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