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Z Á P I S  č. 02/2018 
 

z 12. zasedání AVOK–Ž 
konaného dne 11. září 2018 v Prostějově 

 
Přítomni - členové: Ing. Peter Goga, Michal Oborný, Martin Gerža, Radim Vlček 

Richard Wiesner, Mgr. Miloš Matula, Jiří Teplý, Jiří Zaoral, Li-
bor Gálík 

  
 

Nepřítomni:  

Host: Ing. Lukáš Kozáček,  

 
 
Program:  1. Úvod 

                    2.   Problematika elektronického zápisu  
                    3.   Čerpání financí z ČVS 
                      4.   Návrh rozpočtu AVOK-Ž na rok 2019 
                    5.   Různé 
                    6.   Usnesení 
 
 
1. Úvod   
                                         

 Předseda AVOK-Ž přivítal všechny účastníky a představil nového organizačného 
pracovníka AVOK Ing. Lukáše Kozáčka. Vysvětlil členům AVOK-Ž, proč je společný 
organizační pracovník pro AVOK-Ž a AVOK-M, a ozřejmil výhody tohoto propojení. 

 
 
2. Problematika elektronického zápisu  
                                         

 Předseda AVOK-Ž obeznámil všechny přítomné členy o povinnosti dělat elektronický 
zápis v EX-Ž a do odvolání i papírový zápis. Dále předseda informoval o dodávce 
vybavení pro elektronický zápis (notebook, 4 tablety, tiskárna, router) pro všechny 
kluby EX-Ž, jakož i o povinnosti kabelového připojení notebooku na internet a zabez-
pečení pátého tabletu pro klub. 

                                                                                                               
  

 3. Čerpání financí z ČVS 
 

 Předseda informoval o schůzce s generálním sekretářem Ing. Milanem Labaštou 
ohledně čerpání pohárové podpory. Výsledkem schůzky je možnost čerpání poháro-
vé podpory i na letošní mezinárodní transfery, letošní náklady na evropské poháry 
(letenky, hotely).  
L. Kozáček informoval o připravených smlouvách o marketingovým plnění na sezonu 
2018-2019, daru Uniqa a povinnosti vyúčtování loňského daru, smlouvách o čerpání 
příspěvků pro SCM a Sps a příspěvku pro trenéra EX-Ž.                                                             
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4. Návrh rozpočtu AVOK-Ž na rok 2019 
 

L. Kozáček okomentoval návrh předloženého rozpočtu AVOK-Ž na rok 2019. M. Gerža pou-

kázal na výrazné navýšení rozpočtu v kolonce pohárová podpora, příspěvku pro trenéra EX-

Ž a neplacení rozhodčích v zápasech EX-Ž. Jedná se o společný postup s AVOK-M a proto 

by se měl sjednotit i vklad do soutěže na 50 000 Kč.  Návrh byl přijat 

. (Hlasování: 9 – 0 – 0) 

Předseda informoval o skutečnosti, že se jedná o návrh rozpočtu, který má sice podporu ve-

dení ČVS, ale je závislý na množství obdržených peněz z MŠMT pro příští rok a takto bude i 

předkládaný výboru ČVS na podzim 2018 ke schválení. 

Dále předseda navrhl změnu rozdělení odměn za umístění v EX-Ž jen mezi prvních šest tý-

mů. K tomu dal protinávrh M. Gerža, aby se tyto prostředky rozdělily jenom mezi prvních pět 

týmů. Tento návrh neprošel 

                                                                                                 (Hlasování: 4 – 4 – 1) 

Poté se hlasovalo o rozdělení odměn za umístění v EX-Ž jen mezi prvních šest týmů. Ten-

to návrh byl přijat  

                                                                                                          (Hlasování: 6 – 2 – 1) 

Na konec tohoto bodu bylo hlasování o celkovém rozpočtu AVOK-Ž s jednou změ-

nou (změna odměn za umístění pro prvních šest týmů) a návrh rozpočtu byl přijat 

                                                                                                  (Hlasování: 8 – 1 – 0) 

 

5. Různé 
 

 R. Wiesner informoval o snaze VK Královo Pole uspořádat Final Four ČP v Brně. Až bude 

vypsáno výběrové řízení, tak se přihlásí. Dále informoval o možnosti posunu finále ČP na 

pondělí 4.2.2019 kvůli možnému přenosu ČT.  

M. Gerža mluvil o problematice přenosů ČT a upozornil na podmínky, které vyžaduje ČT.  

AVOK-Ž doporučuje všem klubům nevyjadřovat se k výkonu rozhodčích v den utkání 

                                                                                                          (Hlasování: 8 – 0 – 1)     

                                                                                                        

5. Usnesení: 
 

 

 
001/12 AVOK-Ž ukládá předsedovi zpracovat zápis z 10. zasedání a rozposlat ho jed-

notlivým klubům ke korektuře, nebo schválení 
               odpovídá: předseda  T: do 18.9.2018 
 
 
002/12   AVOK-Ž ukládá předsedovi poslat schválený zápis AVOK-Ž předsedovi ČVS, 

generálnímu sekretáři ČVS a předsedovi STK 
               odpovídá: předseda  T: do 25.9.2018 
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003/12   AVOK-Ž ukládá předsedovi připravit návrh rozdělení odměn za umístění v EX-Ž 
(1 950 000 Kč) mezi prvních šest týmů a rozeslat ho klubům k diskuzi 

               odpovídá: předseda  T: do 25.9.2018 
 
004/12   AVOK-Ž ukládá organizačnému pracovníkovi L. Kozáčkovi zjistit podmínky pře  

              nosů ČT a zkusit navýšit počet přenosů EX-Ž v ČT 

              odpovídá: L. Kozáček  T: trvale 
 

 

  

Příští zasedání:  bude upřesněno později  
  

 
 
 
 
 
 
 
  
V Prostějově 18. září 2018 Ing. Peter  G o g a, v.r.  
      předseda AVOK-Ž 


