
Pozvánka na mimořádnou schůzi AVOK – M 

Út 04. 06. 2019, 10:00 – Hotel D1, Veveří 260, Ostrovačice (D1 EXIT 178) 

 

Přítomni: D. Rosenbaum, T. Zedník, R. Mifka, P. Horák, J. Novotný, M. Přikryl, R. Macek, 

Vladimír Němeček, M. Fortuník, J. Pomr, M. Gerža, P. Obdržálek, J. Neumann, M. Kočka 

 

Omluven: P. Šimoníček 

 

Hosté: M. Pakosta (předseda ČVS), M. Hudík (předseda KR ČVS), L. Kozáček (AVOK M)   

 

 

1) Úvod 

R. Macek přivítal všechny přítomné a okomentoval zaslaný program, včetně přizvání předsedy ČVS M. 

Pakosty a předsedy komise rozhodčích ČVS M. Hudíka. 

 

2) Problematika baráže EX-M (Benátky) 

Vladimír Němeček předložil dodatečné materiály a okomentoval návrh VK Benátky nad Jizerou. 

Diskuse všech zúčastněných nad danou tématikou. Všechny zúčastněné kluby vyjádřily svoje názory 

na řešení situace. Diskusi uzavřel svým pohledem předseda ČVS M. Pakosta.  

R. Macek nechává hlasovat o návrhu usnesení M. Přikryla: 

2.1. Návrh odehrát ročník 2019/20 s ohledem na platný licenční řád AVOK M a podřídit tomu soutěžní 

ročník EX-M s okamžitou platností s účastí 13 oddílů (vč. Benátky a SK Volejbal Brno z.s.; nebo 

Beskydy), při splnění závazných podmínek licenčního řádu EX-M.  

Pro: 5, Proti: 3, Zdržel se: 2  

Návrh nebyl přijat.  

 

3) Požadavky na losování EX-M 2019/20 

R. Macek a L. Kozáček informovali o losování programu EX-M prostřednictvím STK ČVS (11.06.2019) a 

zároveň byly jednotlivými kluby doplněny požadavky na termíny utkání. Veškeré požadavky budou 

předány STK ČVS. 

 

4) Omezení počtu zahraničních hráčů v klubech EX-M 

R. Macek otevřel diskusi a vysvětlil důvody nad možností omezení počtu cizinců v týmech EX-M. 

Diskuse všech zúčastněných nad daným tématem, kde každý klub vyslovil svůj pohled a stanovisko. 

Na základě diskuse byla většina klubů pro zachování stávajícího stavu bez omezování.    

V daném bodě byla opětovně otevřena a připomenuta související problematika transferů českých 

hráčů (úkol z minulého zasedání AVOK) 03/2019 6a). 

 



5) Různé 

5.1. Rozhodčí 

5.1.a) R. Macek předal slovo předsedovi komise rozhodčích M. Hudíkovi, který okomentoval situaci a 

problematiku rozhodčích. M. Hudík požádal o úpravu v nasazování rozhodčích, kterou klubům 

představil a okomentoval. 

R. Macek nechává hlasovat o daném návrhu a požadavku předsedy Komise rozhodčích ČVS. 

Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Návrh byl přijat. 

M. Hudík dále otevřel téma kvalifikačního turnaje pro rozhodčí EX-M, kde by měli být dva delegáti 

ČVS nominováni AVOK M. 

Po diskusi mezi kluby byl zvolen turnaj ve Chlumci. Nutnost zajištění minimálně 5-6 klubů EX-M. 

Úkol pro L. Kozáčka kontaktovat p. Zborníkovou a dohodnout náležitosti. 

5.1.b) Po diskusi mezi zástupci klubů nechává R. Macek hlasovat o návrhu M. Fortuníka:  

V mediálních výstupech oficiálních zpráv ze soutěžních utkání EX-M, za které jsou odpovědné 

jednotlivé kluby (a jejich mediální pracovníci), nebudou bezprostředně po utkání zveřejňovány 

komentáře k hodnocení výkonů rozhodčích a to jak ze strany hráčů, trenérů, tak představitelů klubů.  

Pro: 10, Proti: 0, Zdrželo: 0  

Návrh byl přijat. 

 

5.2. Profesionální trenéři EX-M 

R. Macek otevřel problematiku trenérských licencí pro trenéry EX-M a jejich případné sankcionování 

v případě, že trenér nemá licenci I. třídy. 

Z diskuse jednotlivých zástupců byl vznesen požadavek na získání aktuální informace ohledně vypsání 

I. třídy a případně zjištění stávajícího stavu. 

Všechny kluby EX-M se zavázaly dodržovat směrnici dle přílohy č. 14 Rozpisu soutěží 2019/20, včetně 

plateb za trenéry, kteří nesplňují požadavek a nezískali licenci trenéra I. třídy.  

Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Návrh byl přijat. 

5.3. Nedodržování rozpisu soutěží 

Zástupci extraligových klubů při nedodržování platného rozpisu soutěží budou tyto skutečnosti 

neprodleně hlásit řídícímu soutěže nebo představitelům AVOK M. 

Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Návrh byl přijat. 

 

5.4. Kolize při zápasech Evropských pohárových soutěží 

V případě termínové kolize s utkáními evropských pohárů jsou zástupci daných klubů povinni se 

dohodnout a „vyjít si vstříc“ v termínu utkání. 

Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Návrh byl přijat. 



6) Závěr  

 

Schválil: R. Macek 

Zapsal: L. Kozáček 


