
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

Zápis zasedání AVOK – Ž 

ÚT 10. 9. 2019 v 11:00 – Národní sportovní centrum, Za velodromem 7, 796 01 Prostějov 

Přítomni: Goga (předseda AVOK Ž), Zaoral (Frýdek Místek), Oborný (Šternberk), Zemánek (Olomouc), 

Svoboda (Přerov), Vlček (Přerov), Čada (Prostějov), Pirunčík (Olymp), Wiesner (VK Královo Pole), Gerža (VK 

Brno), Matula (Ostrava), Gáliková (Liberec) 

Hosté: Kozáček (AVOK Ž), Foltýn (ÚV ČVS) 

1) Úvod 

 

Peter Goga přivítal zúčastněné, informoval o zaslaném programu zasedání, ke kterému nepřišly žádné 

písemné připomínky či doplnění. 

 

2) Volba předsedy AVOK Ž 

 

P. Goga informoval o stávající situaci a okomentoval svoje působení ve funkci předsedy AVOK Ž. Diskuse mezi 

jednotlivými zástupci klubů na dané téma.  

 

2.1. P. Goga dává návrh hlasování, zda zástupci klubů projevují zájem, aby P. Goga i nadále pokračoval ve 

funkci předsedy AVOK Ž.  

Pro: 3; Proti 3; Zdrželi se: 4. 

 

2.2. M. Čada (VK Prostějov) navrhuje Jiřího Zemánka (VK UP Olomouc) jako kandidáta na post předsedy 

AVOK Ž. 

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se: 4 

Jiří Zemánek je zvolen předsedou AVOK Ž. 

 

Ad 7 D) Předřazení bodu programu Různé - vzdělávání.  

J. Zemánek dává hlasovat, zda jednotlivé kluby souhlasí s předřazením bodu Různé – vzdělávání. 

Pro: 10; Proti: 0; Zdržel se: 0. 

Bod programu je předřazen. 

O. Foltýn (ÚV ČVS) okomentoval a vysvětlil problematiku vzdělávání v souvislosti s I. třídou. Proběhla diskuse 

jednotlivých klubů na dané téma. 

 

Stanovisko AVOK Ž v oblasti vzdělávání trenérů: 
- Nesvazovat povinnost hlavního trenéra EX na držení licence trenéra I. třídy (povinnost II. třída)  

- Ponechat vzdělávání I. třídy a průběžné kreditové vzdělávání trenérů (směřovat semináře do letních 

měsíců – červen, červenec) 



 
 
 

 
 
 

 

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

7.1. J. Zemánek nechává hlasovat o takto formulovaném stanovisku AVOK M: 
Pro: 8; Proti: 1; Zdržel se: 1. 
Návrh stanoviska byl přijat. 

 

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

 

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

 

4) Rozpočet AVOK Ž pro kalendářní rok 2020 

 

L. Kozáček předložil a okomentoval návrh předběžného rozpočtu AVOK Ž na kalendářní rok 2020 

 

4.1. Návrh usnesení: AVOK Ž bere na vědomí předložený návrh rozpočtu AVOK Ž na kalendářní rok 2020, 

který bude dále předložen k zapracování ekonomickému úseku ČVS. 

Pro: 10, Proti: 0, Zdržel: 0 

Návrh byl přijat. 

 

5) Sportovní oblast (ČP 2019/20) 

 

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

zájem o pořadatelství VK Královo Pole. 

 

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

 

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

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

 

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

Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Návrh byl přijat. 

 

7) Různé (Streaming utkání EX-Ž, TV přenosy, čároví rozhodčí 2019/20, vzdělávání I. třída) 

 

Streaming utkání EX-Ž 

L. Kozáček předal informace o novém dodavateli streamování utkání EX-Ž.  

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 

7.2. AVOK Ž bere na vědomí záměr ČVS pro zavedení nového systému streamování přenosů EX-Ž a požaduje 

neprodlené sdělení informací o dalším postupu před blížícím se startem soutěžního ročníku. 

Pro: 10; Proti: 0; Zdržel se: 0 

Návrh byl přijat. 

 

TV přenosy 

 

L. Kozáček informoval o termínu jednoho televizního přenosu do konce roku 2019. Přesné utkání bude 

upřesněno v následujících dnech. 

  

Čároví rozhodčí 2019/20 

 

L. Kozáček za nepřítomného M. Hudíka (předsedu 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 při utkáních EX-Ž.  

 

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

aktualizaci této změny do aktuálního Rozpisu soutěží ČVS. 

Pro: 10; Proti: 0, Zdržel se: 0 

Návrh byl přijat. 

 

Přestupní řád 

 

J. Zaoral (Frýdek Místek) a M. Matula (Ostrava) se dotázali, zda byla nějakým způsobem řešena problematika 

kompenzace vzniklých vícenákladu souvisejících se změnou věkových kategorií dívek.  

Viz jednání AVOK Ž z 27. 2. 2019: bod 4.2. AVOK Ž žádá SR ČVS o vyřešení kompenzací vzniklých vícenákladů 

(dřívější úhrada výchovného) v souvislosti se změnou věkových kategorií dívek. 

 

Úkol pro předsedu AVOK Ž J. Zemánka prověřit a informovat o dané problematice.  

 

 

8) Závěr 

 

 

 

Schválil: J. Zemánek 

Zapsal: L. Kozáček 

 


