
Zápis ze zasedání AVOK – M 

Út 5. 9. 2017, 10:30 – Hotel Kotyza, Horní náměstí 5, Humpolec 

 

Přítomni: Roman Macek, Jakub Novotný, Dan Rosenbaum, Pavel Horák, Zdeněk Scheichl, Milan 
Fortuník, Miloš Kočka, Miroslav Přikryl, Václav Němeček, Pavel Šimoníček, Tomáš Zedník, Dušan 
Gerža. 

Hosté: Marek Pakosta (předseda ČVS), Milan Labašta (generální sekretář ČVS) 

Zapisovatel: Lukáš Kozáček 

 
1) Úvod 

Předseda AVOK M uvítal všechny účastníky zasedání a zahájil zasedání podle zaslaného 
programu. 

2) Finanční situace ČVS + Volejbal 2011 s.r.o. 
 

- ČVS 

Slovo převzal M. Labašta. Vysvětlil situaci ohledně financí. Finanční prostředky 
z programu V. dorazily na účet ČVS v pátek 1. 9. 2017. Převody finančních prostředků 
budou probíhat v průběhu následujících dní. Nová informace prostředky z programu V. 
musí být ve výši 25% použity na podporu mládeže. 

Prostředky za umístění v sezóně 2016/17 převod do spolku. Žádá kluby o součinnost a 
pokud možno snaha o vyúčtování na mládež.  

Do konce týdne (tj. 10.9.) by měly kluby sdělit kolik jsou schopny z peněz za umístění 
vyúčtovat uznatelnými výdaji na mládež (uznatelné výdaje v období leden až prosinec 
2017). Forma smlouvy o poskytnutí příspěvku.  

Trenérské smlouvy budou dopodepsány pro všechny kluby i za první polovinu roku a 
zároveň přijímány nové smlouvy na druhou polovinu roku. 

- Volejbal 2011 s.r.o. 

M. Labašta informoval o situaci se společností Volejbalu 2011 s.r.o. Stávající závazky (za 
sezónu 2016/17) Volejbalu 2011 s.r.o. budou uhrazeny z daru UNIQA v roce 2017. Nové 
prostředky na sezónu 2017/18 půjdou z daru UNIQA (130 000 Kč) a zbytek z obnovené 
společnosti Český volejbalový svaz s.r.o. (po načerpání sponzorských finančních 
prostředků). Finance kluby obdrží s výhledem do konce měsíce října 2017.  

Termíny distribuce míčů a sítí prověří L. Kozáček, podá informaci všem klubům. 

Připomenutí klubům, že Dar UNIQA z roku 2016 musí být vyúčtován do 30. 9. 2017. ČVS si 
může vyžádat kopii dokladů. Podmínky vyúčtování viz. smlouva (smlouvu k připomenutí 
rozešle L. Kozáček). 

 

 



3) Smlouvy 
- Projednáno viz předchozí bod. 

 

4) Soutěže 
 
- EX-M (TV přenosy) 

Problematika změny kvalifikace ME, dotkne se některých zahraničních hráčů v klubech 
(SVK, EST, apod). V případě nutnosti souhlas se změnami a p jednotlivých zápasů. 
Stanovisko klubů, které budou muset uvolnit hráče, po zveřejnění přesného programu 
kvalifikace klubů na ME 2019.  
 
R. Macek navrhuje hlasovat, aby v případě požadavku některého z klubů o přeložení 
utkání z důvodu uvolnění hráčů na kvalifikaci ME 2019, bylo po dohodě se soupeřem 
vyhověno a nalezen vhodný termín utkání.   
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se 
Návrh byl přijat. 
 
Předložený návrh přenosů ČT Sport na první polovinu sezony (do konce roku 2017). M. 
Přikryl požaduje vysvětlení, proč není zařazeno Ústí. Problematika byla diskutována a 
vysvětlena. 
R. Macek navrhuje hlasovat o schválení předložených TV přenosů (do konce roku 2017) 
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se 
Návrh byl přijat. 
 
Diskuse na časovým termínem televizních přenosů, většina zúčastněných se shoduje, že 
ve 20:10 je pozdě a ubírá divácké návštěvnosti. M. Pakosta probere možnosti termínů a 
časového posunu při jednání s vedením ČT.  
 
 

- Final Four Českého poháru 
Výběrové řízení proběhlo do konce srpna. Nikdo se nepřihlásil. 
AVOK navrhuje na příští jednání SR ČVS uspořádání turnaje finále FF na neutrální půdě při 
pořadatelství ČVS. Bráno jako propagace volejbalu a oslovení široké sportovní veřejnosti. 
R. Macek navrhuje hlasovat o usnesení AVOK, které předloží na jednání SR ČVS 
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se 
Návrh byl přijat. 

 

- DataVideo 
Problematiku okomentoval Roman Macek předložený materiál ze SR ČVS. R. Macek 
navrhuje zrušení finančních sankcí. Sankce za neplnění ze strany klubu – vyřazení ze 
systému na tři kola. Nahrání videa klubem do 12 hodin ráno následujícího. Navrhuje 
odměnu statistikům za zpracování do 48 h (do 24h při play off) odměna 800 Kč (1000 Kč 
při play off). Sledování po měsíci.  
R. Macek navrhuje hlasovat o výše popsané změně v systému DataVideo a jeho 
předložení na SR ČVS. 
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se 



Návrh byl přijat. 

 

5) Informace o vzdělávání trenérů 

Z důvodu omluvy bod přesunut na příští jednání AVOK. 

 

6) Různé 
 
- Návrh rozpočtu AVOK pro rok 2018  

R. Macek okomentoval předložený návrh rozpočtu AVOK pro rok 2018. Snaha najít řešení 
pro přechodné období. Nutnost najít řešení financování klub hrajících poháry na podzim 
2017. Projednat na příští SR ČVS. Byly okomentovány a vysvětleny jednotlivé položky 
rozpočtu. Podpora televizních utkání, předložit shrnující zprávu o počtech podpořených 
TV utkáních a co vše je obsaženo v uvedené podpoře. Diskuse nad tímto tématem.  

R. Macek navrhuje hlasovat o schválení předloženého rozpočtu AVOK pro rok 2018.  
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 2 se zdrželi 
Návrh byl přijat. 

- Připomínka k financování 
 
V. Němeček má připomínku k financování. Chce prošetřit prostřednictvím SR ČVS 
smlouvy od roku 2012/13 ze společnosti Volejbal 2011 s.r.o. a důvody ponížení podpory 
ze strany Volejbalu 2011 s.r.o. M. Pakosta přislíbil, že se danou problematikou bude 
zabývat. 
 

- Ročenka  
 
L. Kozáček předložil návrh vzhledu ročenky. Vysvětlil průběh doby sběru materiálu a 
následující distribuci klubům. Kluby potvrdily, že s případnému focením vyjdou na 
základě požadavku vstříc. Náklad pro jednotlivý klub 300 ks. Distribuce před prvním 
domácím utkáním. L. Kozáček bude v nejbližší době oslovovat jednotlivé kluby s termíny 
a požadavky. 

 
- Zasedání AVOK  

P. Šimoníček navrhuje, aby se zasedání AVOK konala v následujících termínech v Praze, 
v sídle ČVS. 

R. Macek navrhuje hlasovat o návrhu změny místa zasedání AVOK. 
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 2 se zdrželi 
Návrh byl přijat. 

 

 



- Připomenutí o použití barvy dresů z minulého jednání AVOK a jeho zakomponování do 
Rozpisu soutěží 

M. Kočka navrhuje možnost hostujícího týmu se předem dohodnout po emailové 
komunikaci s domácím týmem o použití barvy dresů. 

R. Macek projedná na SR ČVS, aby schválená změna byla součástí Rozpisu soutěží. 

 
7) Závěr 

Termín příštího zasedání bude upřesněn emailovou komunikací. 

 

 

Zapsal: L. Kozáček 
Schválil: R. Macek  

 

Příloha č. 1 - Prezenční listina 


