
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

Zápis ze zasedání AVOK – M 

ÚT 3. září 2019, 10:30 – Bělohorská 19, Praha 6 - Břevnov (zasedací místnost ČVS) 

Přítomni: Macek (Zlín), Gerža (Brno), Zedník (Ostrava), Provazník (Beskydy), Přikryl (Ústí n/L), Mifka (České 

Budějovice), Horák (Odolena Voda), Šimoníček (Liberec), Rosenbaum (Příbram), Meruna (Karlovarsko), 

Hudeček (Karlovarsko), Pomr (Praha), Kočka (Praha), Fortuník (Kladno) 

Hosté: Kozáček (AVOK M), Pakosta (předseda ČVS), Haník (ÚV ČVS), Foltýn (ÚV ČVS), Hudík (KR ČVS), Labašta 

(GS ČVS) 

 

1) Úvod 

 

Předseda AVOK M uvítal všechny zúčastněné. Okomentoval předem zaslaný program, ke kterému nepřišly 

k termínu zasedání žádné připomínky, tudíž bude postupováno dle předloženého programu. 

 

2) Problematika vzdělávání – I. třída 

 
Problematiku vzdělávání představili pracovníci ÚV ČVS. Následovala diskuse jednotlivých klubů nad daným 
tématem, kde byly odpovězeny dotazy. Kolečko odpovědí jednotlivých klubů. Byla sdělena předběžná 
informace o konání podzimního semináře pro trenéry EX (po skončení ME mužů 2019). 
 
Stanovisko AVOK M v oblasti vzdělávání trenérů: 
- Nesvazovat povinnost hlavní trenéra EX na držení licence trenéra I. třídy 

- Ponechat vzdělávání I. třídy a průběžné kreditové vzdělávání trenérů 

- Iniciovat kroky procesu změny souvisejících předpisů ČVS pro následující soutěžní ročník 2020/21 

2.1. R. Macek nechává hlasovat o takto formulovaném stanovisku AVOK M: 
Pro: 12; Proti: 0; Zdržel se: 0 
Návrh stanoviska byl přijat. 

 

3) Streaming utkání EX-M 

 

Předseda ČVS M. Pakosta informuje o možnostech nového dodavatele streamování utkání EX-M.  

Informace a shrnutí k případné realizaci: 

- Vybavení všech klubů 1 kamerovým systémem, dva kluby 3 kamery (výhledově pak celá EX). 

- Prostor pro kluby prezentace partnerů klubů – ANO 

- Možnost dokoupení více kamer – ano (1000 EUR/kamera) 

- Nelze použít vlastní stávající kamery  

- Požadavky na připojení: upload 0.256 MBit/s, download 2,0 MBit/s. 

- Možnost klubů pracovat se streamem  



 
 
 

 
 
 

 

- Možnost poskytnutí linku před domácím utkáním pro potřeby klubů 
- Realizace nezasáhne rozpočet AVOK  

3.1. Návrh usnesení: AVOK M schvaluje záměr ČVS a doporučuje zavedení nového systému streamování 

přenosů EX-M. 

Pro: 12; Proti: 0; Zdržel se: 0 

Návrh byl přijat. 

 

V případě schválení záměru ze strany SR ČVS, požadavek klubů na neprodlené sdělení o dalším postupu 

zavedení systému, včetně instalace a souvisejících náležitostí. 

 

M. Pakosta dále informoval o pokračování projektu „Podpoř svůj klub“. 

 

 

4) Čároví rozhodčí 2019/20 

 

M. Hudík (předseda KR ČVS) představil stávající situaci s nedostatkem lajnových rozhodčích při utkáních EX a 

souvisejících problémech při delegacích. V této souvislosti navrhuje M. Hudík navýšení odměny čárovým 

rozhodčím o 100 Kč/utkání. Zároveň navrhuje snížení počtu 4 čárových rozhodčích na 2 čárové rozhodčí pro 

utkání play off EX-M (utkání PO, v nichž nebude použit systém Video Challenge). 

 

4.1. Návrh usnesení: AVOK navrhuje navýšení odměn čárových rozhodčích o 100 Kč/utkání a zároveň 

aktualizaci této změny do aktuálního Rozpisu soutěží ČVS. 

Pro: 12; Proti: 0, Zdržel se: 0 

Návrh byl přijat. 

 

4.2. Částečná revokace a doplnění usnesení 3.3.1. z 27. 3. 2018: 

- pro utkání ČF, SF a F play off + FF ČP (ve kterých nebude použit systém Video Challenge) vždy delegovat 2 

čárové rozhodčí 

Pro: 12; Proti: 0; Zdržel se: 0 

Revokace a doplnění usnesení 3.3.1. bylo přijato. 

 

 

5) Smlouvy, finance, ekonomika, vyrovnání pro aktuální ročník 2019/20  

 

L. Kozáček předal informace o stavu smluv a administrativních náležitostech před začátkem sezóny 2019/20. 

 

6) Návrh rozpočtu AVOK M pro kalendářní rok 2020 

 

L. Kozáček ve spolupráci s R. Mackem předložil a okomentoval návrh předběžného rozpočtu AVOK M na 

kalendářní rok 2020. 

 

 

 



 
 
 

 
 
 

 

6.1. Návrh usnesení: AVOK M bere na vědomí předložený návrh rozpočtu AVOK M na kalendářní rok 2020, 

který bude dále předložen k zapracování ekonomickému úseku ČVS. 

Pro: 12, Proti: 0, Zdržel: 0 

Návrh byl přijat. 

 

7) Sportovní oblast (ČP 2019/20) 

 

L. Kozáček informoval o vypsání výběrového řízení na Final Four ČP-M. Dle předběžné informace projevilo 

zájem o pořadatelství Kladno volejbal cz. 

 

8) Televizní přenosy EX-M do konce roku 2019 

 

L. Kozáček předložil návrh televizních přenosů do konce roku 2019. Vyřešit zbývá termín 11.11.2019, kde 

dochází ke kolizi s EP. Utkání bude upřesněno. 

 

8.1. Návrh usnesení: AVOK M bere na vědomí předložený plán TV přenosů do konce roku 2019. 

Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Návrh byl přijat. 

 

9) Marketing, ročenka (termíny, focení, realizace, distribuce) 

 

L. Kozáček informoval o probíhající přípravě a realizaci ročenky před začátkem EX-M. Informoval o termín 

focení a natáčení, vč. následné distribuce. Všechny kluby požádal o maximální součinnost s realizací. 

 

9.1. Návrh usnesení: AVOK M bere na vědomí přípravu a realizaci ročenky před začátkem EX-M.  

Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Návrh byl přijat. 

 

 

10) Různé 

 

- Přestupní řád 

10. 1. Návrh usnesení: AVOK navrhuje vytvoření pracovní komise: M. Pakosta, M. Provazník, M. 

Kočka, která do termínu 30. 9. 2019 předloží návrhy dalšího postupu v této problematice. 

Pro: 12; Proti: 0; Zdržel se: 0 

Návrh byl přijat. 

 

- Jestřábí oko 

Návrh doporučení AVOK M pro použití jestřábího oka (systému Video Challenge) na všechna 

semifinálová utkání EX-M. Nutnost zjištění reálných možností. 

 

 

 



 
 
 

 
 
 

 

- Hyundai  

M. Pakosta podal klubů informace o průběhu jednání s Hyundai. Kluby budou dále informovány o 

seznamu oslovených lokálních dealerů. 

 

- Investiční dotace 

M. Pakosta přednesl informace o průběhu a realizaci investičních dotací ze strany ČVS 

prostřednictvím MŠMT.  
 

- Kauza Benátky n/J 

M. Pakosta informoval o průběhu a vývoji v této kauze. 

 

11) Závěr 

 

 

Zapsal: L. Kozáček 

Schválil: R. Macek 

 


