Zápis ze zasedání AVOK – Ž
Út 2. 4. 2019, 11:00 – Hotel Tenis Club, Za Kosteleckou 4161/49, 796 01 Prostějov
Přítomni: Jiří Zaoral, Lubomír Svoboda, Michal Oborný, Jiří Zemánek, Jindřich Martinec, Vladimír Pirunčík,
Miloš Matula, Martin Gerža, Richard Wiesner, Peter Goga
Hosté: Lukáš Kozáček (AVOK Ž)

1) Úvod
Předseda AVOK Ž Peter Goga přivítal všechny zúčastněné a zahájil jednání dle zaslaného programu zasedání.

2) Informace o financování ČVS + nové partnerství ČVS
P. Goga z pověření předsedy ČVS informoval o situaci ohledně možného nového partnera ČVS v oblasti
automobilů zn. Hyundai Motors. Informaci doplnil L. Kozáček a byly odpovězeny všechny dotazy. Omezení se
bude týkat pouze televizních přenosu.
2.1. P. Goga nechává hlasovat o návrhu usnesení, AVOK Ž souhlasí, aby byla podepsána smlouva ČVS s
Hyundai Motors na 1+1 rok, která bude mít za následek částečné omezení kategorie automobilů pro kluby EX
(omezení pouze pro televizní utkání).
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 1
Návrh byl přijat.
L. Kozáček informoval o průběhu a stavu plnění závazků ze strany ČVS a ČVS s.r.o. ve vztahu ke klubům,
včetně výhledu do konce aktuální sezóny.

3) Rozpis soutěží + Sportovní kalendář 2019/20 – připomínky, návrhy, změny
P. Goga a L. Kozáček okomentovali zaslané podklady k tomuto bodu. Dále byly předneseny informace o
zaslaných materiálech od dalších klubů. P. Goga upozornil na pozdní dodání návrhů a připomínek ze strany
klubů.
Pro soutěžní ročník 2019/20 se bude vycházet a upravovat původní zaslaný kalendář připravený P. Gogou a L.
Kozáčkem.
Hlasování o změnách v předloženém návrhu:
3.1. Z důvodu kolize s evropskými poháry přesunout plánované kolo z 14. 11. 2019 na 26. 9. 2019.
Pro: 7, Proti: 2, Zdržel se: 1
Návrh byl přijat.

3.2. Hrát utkání ve vánočním termínu 28. 12.2019.
Pro: 3, Proti: 7, Zdrželo se: 0
Návrh nebyl přijat. Termín plánovaného kola 28. 12. 2019 bude přesunut na 20. 2. 2019.
3.3. Přesunutí termínu prvního čtvrtfinále play off z 17. 3. 2020 na 16. 3. 2020.
Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0
Návrh byl přijat.
Na základě diskuse o hracích dnech extraligy, nechává P. Goga hlasovat:
3.4.1. Rozšíření hracích dní pro utkání hraná v pracovní dny na středu a čtvrtek (termín hracího dne určuje
domácí družstvo).
Pro: 7, Proti: 3, Zdržel se: 0
Návrh byl přijat.
3.4.2. Rozšíření hracích dní pro utkání hraná o víkendu na sobotu a neděli (termín hracího dne určuje domácí
družstvo).
Pro: 4, Proti: 6, Zdržel se: 0
Návrh nebyl přijat.
3.5. P. Goga dále informoval a předložil návrh na rozlosování utkání pro 3. kolo soutěže (tj. hrací kola 19.-27.),
který zpracovala STK ČVS (P. Kvarda). P. Goga nechává hlasovat o daném bodě.
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
Návrh byl přijat.
Úkol pro P. Gogu a L. Kozáčka předat STK ČVS veškeré změny a návrhy pro zapracování do rozpisu soutěží a
sportovního kalendáře na soutěžní období 2019/20.

4) Přestupní řád

4.1. P. Goga informoval o zaslaném materiálu od M. Provazníka. Materiál doplnil R. Wiesner. Na základě
společné diskuse. Na návrh P. Gogy hlasování o schválení předloženého návrhu přestupového řádu
vytvořeného Radou mládeže s následujícími připomínkami:
- rozložení splátek na 3 roky (pro extraligu) a 2 roky (ostatní soutěže)
- se zachováním stávajících tabulkových hodnot odstupného pro šestkový volejbal
- vyzývá ČVS k zajištění úhrady odstupného při přestupu do zahraniční (viz. Slovenský model)
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel: 0
Návrh byl přijat.

5) Marketing, propagace

L. Kozáček informoval zúčastněné o proběhlých aktivitách a výhledu pro další soutěžní ročníky.

6) Vzdělávání
L. Kozáček informoval o semináři pro trenéry a manažery EX, který se uskuteční v úterý 14. 5. 2019 v CPM
v Praze. Dopolední blok manažerský (Černošek, Hamza, Pakosta) – 15 kreditů; odpolední blok trenérský
(Antiga) 15 kreditů. Pro každý EX klub jsou rezervovaná 2 účastnická místa. Oficiální pozvánka a upřesňující
informace budou zaslány v nejbližším možném termínu.
L. Kozáček upozornil, že všichni EX trenéři musí splnit 100 kreditových bodů.

7) Diskuse
J. Zaoral se dotázal, jak to bude s plánovanou změnou věkových kategorií. Na otázku odpověděli R. Wiesner a
M. Gerža. O účinnosti rozhodne SR ČVS.
Na základě diskuse zúčastněných o poplatku za změnu termínu utkání v play off navrhuje P. Goga hlasovat o
následujícím usnesení.
7.1. Návrh na změnu v rozpisu soutěží pro nové soutěžní období, změna termínu utkání v play off bude zdarma
z důvodu zvýšení diváckého zájmu.
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel: 0
Návrh byl přijat.

8) Závěr
P. Goga poděkoval všem za účast a konstruktivní jednání.

Zapsal: L. Kozáček
Schválil: P. Goga

