
Datum: 20. 6. 2008
Místo: Bečov nad Teplou
Přítomni: Aleš Cieplý (AC), Tomáš Grosser (TG), Radek Nechanický (RN), 

Miloš Podpěra (MP), Václav Kijonka (VK)
Omluveni: Martin Kovařík (MK)
Hosté: Ivan Kostka, Ondřej Šilt, Jan Šimara, Marie Šimková
Výkonný výbor (VV) byl usnášeníschopný.

1. Kontrola plnění úkolů z minulé schůze:
2007/01/4a Změna přístupu k účtu (MK+MP) – trvá. (Bude vyřešeno na 

turnaji v Brně.)
2007/01/4d Propojení registrace goweb - prereg (VK) – dořeší VK spolu 

se S. Zmekem; kontrola plnění 08/2008.
2007/02/3b MR: změna systému – RN zjistí názor účastníků letošního MR 

v Bečově, AC připraví návrh změny systému; kontrola plnění 
08/2008. 

2007/02/9 Přestupový řád (OJ) – trvá, kontrola plnění 08/2008. 
2007/04/2a Předání pokladny (MP) – Výbor ukládá MP převzít pokladnu 

(+ razítko) od Jana Hory vč. originálů všech dokladů a 
hotovosti dle pokladního deníku. Termín splnění: nejpozději na 
kempu v Zadově

2008/05/5 Časopis IGO – VK nebyl schopen časopis rozběhnout, nemá 
k tomu dostatek času, odstupuje od realizace; VV bude 
pokračovat v hledání vhodného člověka, který by se vydávání 
Iga ujal, o nikom vhodném bohužel nevíme. Staré výtisky IGO 
převezme v Bečově MP od V. Panochy, dále budou odvezeny do 
skladu ČAGo u AC. Nabídneme je na turnajové ceny a budeme 
prodávat za symbolickou cenu 10 Kč za kus, při odběru čtyř 
kusů další jeden zdarma.

2008/06/6a Smlouva s Odyssea Brno (MK) – trvá, plnění posunuto do 
08/2008.

2008/06/6c Nová grafika gowebu (VK) – trvá, kontrola plnění 08/2008.
2008/06/7 Výroční zpráva (MK) – splněno
2008/07/2f Žádosti o granty na WMSG (MK) - podáno na MŠMT, 

Jihomoravský kraj a EON, výsledky jsou negativní.
2008/07/5a Zápis z Valné hromady ČAGo (VK) – splněno
2008/08/11 Revize účetnictví (MK) – po odstranění nedostatků bude 

předáno ke kontrole revizorům, termín 08/2008.

2. Řády a směrnice:
AC navrhuje, abychom se při  koncipování  úprav existujících  řádů a vytváření 
nových  řádů  inspirovali  tím,  jak  to  mají  zavedeno  šachisté.  Ti  např.  nemají 
samostatný  Reprezentační  řád  a  otázky  spojené  s  reprezentací  řeší  částečně
v jiných dokumentech (jako je např. Etický kodex přejatý od FIDE) a dále ve 
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směrnicích výboru a  komisí.  Proto AC navrhuje soustředit  se  v prvé řadě na 
přepracování Turnajového a Soutěžního řádu a Reprezentační  řád jako hlavní 
dokument  nevytvářet.  VV  ukládá  AC,  aby  svou  koncepci  předložil  v  písemné 
formě, termín 2008/08.

3. Materiál z EGF:
MK dohodl  s  EGF,  že  nám po  MEJ  v  Mikulově  zůstane  24  ingových souprav 
kamenů a 12 ingových hodin. Zbytek materiálu zapůjčeného EGF bude odeslán 
službou PPL do Lekslandu, dorazit  by měl do 5-ti  dnů na místo určení.  Cena 
dopravy: cca 25000,- na fakturu, budeme požadovat proplacení od EGF.

4. Účetní uzávěrka 2007:
MK poslal účetní uzávěrku VV. Daňové přiznání bylo zasláno na FÚ.

5. Letní soustředění:
Obrátil se na nás Jindra Dvořáček s tím, že platba 1000 Kč za účast na programu 
pro děti je moc, že by byla adekvátní asi polovina. Potřebujeme alespoň 7000 na 
děti: 2 školitelé (ubytování, strava,  cesta) + drobný materiál.  VV souhlasí  se 
skupinovou slevou pro děti ve věku do 15-ti let ve výši 40% poplatku za účast na 
dětském programu, pokud z jednoho klubu budou na soustředění alespoň 4 děti 
z jednoho klubu. Sleva se netýká platby ubytování. MP bude o slevě informovat 
všechny vedoucí klubů.
MP informoval  VV o stavu přihlášených účastníků soustředění  (ke  dni  schůze
48 při celkové kapacitě 70). MP pojede osobně zkontrolovat místo (předběžně 
dohodnuto na 28.6.).

6. Členská základna, kluby:
MP by  měl  co  nejdříve  převzít  písemné  přihlášky  od  OJ  a  připravit  oslovení 
neplatičů členských příspěvků a těch, co nepodali písemnou přihlášku do ČAGo – 
termín 2008/08. 
VV přijal za členy ČAGo následující:
Markéta Gulašová, Josefa Kubitová

7. Kandidatura ČR na ME 2013 a další akce EGF:
Pro rok 2009 máme přiděleny ME žen a párů. Obě akce jsou bez výrazné dotace 
EGF. Je třeba zvážit, kde je uspořádáme, abychom našli podporu samosprávy
a případně sponzorů. Páry musí být odehrány do 07/2009. VV se bude snažit 
najít vhodné pořadatele. Jednu z těchto akcí předběžně přislíbila uspořádat Jana 
Hricová. Dalšími vhodnými místy by mohly být Mikulov nebo Brno.
ČAGo hodlá kandidovat na pořádání EGC v roce 2013, letos vyjádříme předběžný 
zájem.
Dále požádáme o přidělení Ing Memorialu 2010 a MEJ 2010.

8. DGP 2008:
a) RN má již připraveny úlohy na další kola DGP. 
b) VV odsouhlasil M. Šimůnkové (pořadatelka DGP Liberec) částku 2 000 Kč 

na ceny pro děti. Proplacení zajistí OJ, bude čerpáno z kapitoly DGP.
c) VV  pověřil  RN  získáním  fotografií  z  jednotlivých  DGP  (počínaje  DGP 

Liberec) a jejich zveřejněním na gowebu (zajistí VK).
d) Je potřeba stanovit koncepci cen a vůbec pořádání dalších kol. Zpracuje 

RN, termín 08/2008.

9. Světové hry duševních sportů:
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Výbor schválil nominace na WMSG, RN informoval VV o již zaplacených zálohách 
– viz příloha zápisu.  Všichni nominovaní, přítomní na MR v Bečově, se zavázali 
zúčastnit se soutěží, na něž byli nominováni a v případě letenky zajištěné přes 
ČAGo uhradit částku 20.500,- Kč do 17.7.2008. Všem českým účastníkům WMSG 
doporučujeme  uzavření  cestovního  pojištění  léčebných  výloh.  RN  pošle 
organizátorům definitivní soupisku a zajistí vše potřebné.

10. ME Leksland:
Podpora hráčů na letošním EGC v Leksandu se bude řídit stejnými pravidly jako
v loňském roce.

11. Registrace k evidenci osobních údajů:
MK poslal přihlášku, podle odpovědi se neregistrujeme.

12. Statut rozhodčích ČAGo:
AC  předložil  konečnou  verzi  dokumentu  Statut  rozhodčích  (nový  dokument)
a směrnice Pokyny pro zajištění rozhodčích na turnajích GP (nahrazuje document 
Delegování  rozhodčích  na  turnaje  GP)  –  viz  přílohy  k  zápisu.  Schváleno  bez 
připomínek.

13. Amnestie na členské příspěvky:
AC navrhuje, aby VV přijal následující usnesení:

Vzhledem k tomu, že v prvních měsících roku 2008 byly nedostatky v evidenci 
členských příspěvků a pro některé hráče bylo obtížné ověřit si, zda mají členský 
příspěvek zaplacen, Výkonný výbor ČAGo rozhodl, že všem členům ČAGo, kteří 
letos zaplatili členské příspěvky nejpozději při turnaji v Nymburku (tj. do 24. 5. 
2008) se počítá, jako by zaplatili na prvním českém turnaji, jehož se zúčastnili.
Tento krok je výjimečným řešením nastalé situace a nečekáme, že by se někdy
v budoucnu mohl opakovat.
Všem hráčům doporučujeme, aby si zaplacení svých členských příspěvků ověřili 
na internetových stránkách ČAGo (goweb.cz) a předešli  tak dalším případným 
sporům týkajících se výhod, které ze zaplacení členských příspěvků pro hráče 
vyplývají.
Platnost  tohoto  rozhodnutí  podléhá  dodatečnému  schválení  nejbližší  valnou 
hromadou ČAGo.
Schváleno poměrem 4 pro, 1 proti.

14. Účetní program STEREO:
Na  návrh  MK  VV  rozhodnul  o  zakoupení  účetního  programu  Stereo 
(www.stereo.cz). Cena 2368,10 bude uhrazena z příjmu 2000 za DVD přehrávač, 
zbytek dáme z rozpočtové položky vyhrazené na administrativu.

15. Různé:
a) RN  navrhuje  vytvořit  komisi  silných  hráčů,  členy  komise  by  mohli  být 

všichni  danoví  hráči,  názory  a  stanoviska  komise  by  byly  dobrým 
podkladem  pro  rozhodování  VV  o  problémech  souvisejících  s  MR, 
reprezentací apod. 

b) VK oznámil svou rezignaci na funkci ve VV. Nadále hodlá v rámci svých 
možností  pomáhat  s  realizací  grafické  podoby  gowebu.  VV  navrhne 
nejbližší valné hromadě kooptaci Marie Šimkové (MŠ), která při posledních 
volbách skončila na místě prvního náhradníka. Členové VV souhlasí s tím, 
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že do doby případné kooptace se MŠ bude účastnit schůzí VV a diskusí 
vedených prostřednictvím internetu, aby o práci ve VV získala přehled.

V Bečově 20. 6. 2008

Zapsal: Aleš Cieplý
Správnost odsouhlasili: všichni členové výboru

Příloha 1:

Nominace na WMSG, uhrazené zálohy na letenky

jméno 1.týden 2.týden letenka záloha

Martin Kovařík Team leader Team leader ČAGo 20.500,-
Ondřej Šilt Jednotlivci Týmy-muži ČAGo 5000,-
Jan Hora Jednotlivci Páry JPGA
Vladimír Daněk Open Týmy-muži WMSG
Jan Šimara Jednotlivci Týmy-muži ČAGo 5000,-
Zbyněk Dach Jednotlivci Týmy-muži ČAGo 20.500,-
Ondřej Kruml Jednotlivci Doprovod ČAGo
Martin Kužela Open Týmy-náhr. ČAGo
Ivan Kostka Doprovod Týmy-muži ČAGo 5000,-

Klára Žaloudková Jednotlivci Týmy-ženy ČAGo 5000,-
Martina Šimůnková Jednotlivci Týmy-ženy vlastní
Jana Hricová Jednotlivci Týmy-náhr. ČAGo 5000,-
Jitka Bártová ----- Páry JPGA
Anna Prokopová ----- Týmy-ženy ČAGo 20.500,-
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Příloha 2: Směrnice ČAGo č. 2008/4

Statut rozhodčích ČAGo

Článek 1 – Úvodní ustanovení
Tento  statut  upravuje  organizaci  rozhodčích  v  České  asociaci  go  (dále  jen 
„ČAGo“). 
K výkladu ustanovení tohoto statutu je oprávněna výhradně Komise rozhodčích 
ČAGo (dále jen „KR ČAGo“).

Článek 2 – Rozhodčí
Rozhodčím se pro potřeby tohoto statutu rozumí osoba, jejíž jméno je uvedeno
v platném seznamu rozhodčích ČAGo.
Ustanovení statutu se přiměřeně vztahují  i  na další  osoby vykonávající  funkci 
rozhodčího ve smyslu Turnajových pravidel EGF a Soutěžního řádu ČAGo.
Každý rozhodčí musí být registrovaným členem ČAGo.

Článek 3 – Povinnosti rozhodčích
Rozhodčí  je  povinen alespoň jednou za  5  let  se  zúčastnit  školení  rozhodčích 
organizovaného ČAGo, případně EGF, a splnit na něm stanovené podmínky.
Rozhodčí  by měl  alespoň jednou za 2 roky rozhodovat na turnaji  pořádaném 
ČAGo, případně EGF.
Rozhodčí  je  povinen  řídit  se  při  rozhodování  na  turnaji  platnými  soutěžními
a turnajovými dokumenty ČAGo, případně EGF, a sporné situace řešit dle svého 
nejlepšího svědomí v duchu fair play.

Článek 4 – Seznam rozhodčích ČAGo
Seznam rozhodčích ČAGo slouží pro potřeby organizátorů turnajů a KR ČAGo.
KR zařazuje osoby na Seznam rozhodčích ČAGo poté, co se tito zúčastní školení 
rozhodčích a splní na něm podmínky stanovené KR ČAGo.
KR může vyškrtnout jméno hráče ze Seznamu rozhodčích ČAGo, pokud
rozhodčí nenaplňuje své povinnosti stanovené v článku 3 statutu.
v  rozhodování  a  činnosti  rozhodčího  při  turnajích  byly  opakovaně  shledány 
nedostatky, případně byly proti jeho rozhodnutím opakovaně vzneseny námitky, 
které KR ČAGo pokládá za oprávněné.
rozhodčí porušil pravidla ČAGo a byl za to potrestán Disciplinární komisí ČAGo.
Proti  rozhodnutí  o  vyškrtnutí  ze  Seznamu  rozhodčích  ČAGo  je  možné  se  do
14 dnů odvolat k Výkonnému výboru ČAGo. 

Článek 5 – Delegování rozhodčích
Na turnaje organizované ČAGo mohou být jako rozhodčí určeny pouze osoby, 
které mají buď akreditaci mezinárodního rozhodčího EGF, nebo jejichž jméno je 
uvedeno v platném Seznamu rozhodčích ČAGo.
Rozhodčí mistrovských akcí ČAGo deleguje KR ČAGo.
Rozhodčí nemistrovských akcí si vybírá pořadatel.
Ve výjimečných případech (např. když určený rozhodčí na turnaj nedorazí nebo 
je nucen ho opustit) může funkci rozhodčího zastávat osoba určena pořadatelem 
přímo na místě akce. Takto určený rozhodčí nemusí splňovat podmínku danou 
bodem a) tohoto článku.
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Článek 6 – Komise rozhodčích
Agendu spojenou s realizací tohoto statutu vykonává KR ČAGo.
Komisi rozhodčích jmenuje Výkonný výbor ČAGo na návrh STK.
Členy  komise  rozhodčích  mohou  být  pouze  osoby,  jejichž  jméno  je  uvedeno
v platném Seznamu rozhodčích ČAGo.

Schváleno na schůzi Výkonného výboru ČAGo v Bečově nad Teplou 
dne 20. 6. 2008.

Příloha 3: Směrnice ČAGo č. 2008/5

Pokyny pro zajištění rozhodčích na turnajích GP
1. Pořadatel  turnaje  přihlášeného  do  GP  zajistí  nehrajícího  rozhodčího 

s příslušnou kvalifikací v souladu s ustanoveními Statutu rozhodčích ČAGo. 
Pořadatel  je  povinen  zajistit  rozhodčímu  cestu  a  ubytování,  proplatit 
přiměřené náklady na cestu a proplatit příspěvek za řízení turnaje.

2. Pořadatel může od výboru ČAGo dostat dotaci ve výši 500,- Kč na turnaj 
zařazený do GP na náklady spjaté se zajištěním nehrajícího rozhodčího. 
Žádost  o  dotaci  uvede  v přihlášce  nebo  zašle  hospodáři  ČAGo 
(hospodar@goweb.cz), který zajistí její proplacení v termínu do 30-ti dnů 
po skončení turnaje, nedojde-li k jiné dohodě.
Dotace náleží pořadateli jen v případě splnění všech podmínek uvedených 
v bodě 1) tohoto dokumentu.
Je věcí pořadatele, v jaké výši proplatí rozhodčímu jeho náklady (cesta, 
ubytování,  příspěvek  za  řízení  turnaje  apod.).  Další  náhrady  spjaté 
s výkonem rozhodčího nebudou ze strany ČAGo propláceny.

3. V případě, že pořadatel není schopen nebo ochoten zajistit si rozhodčího, 
může požádat o delegování rozhodčího Komisi rozhodčích ČAGo (dále jen 
“KR”).  V tom  případě  KR  deleguje  rozhodčího,  kterému  je  pořadatel 
povinen zajistit ubytovaní a zaplatit přiměřené náklady na cestu na daný 
turnaj  a  příspěvek za  řízení  turnaje  ve  výši  200,-  Kč.  O delegovaném 
rozhodčím bude pořadatel informován včetně předpokládaných nákladů na 
cestu.  Pořadatel  nemá  právo  delegovaného  rozhodčího  bezdůvodně 
odmítnout.
Pokud dojde k porušení povinností ze strany pořadatele (pořadatel bude 
bránit  rozhodčímu  ve  výkonu  funkce,  neposkytne  ubytování,  neuhradí 
přiměřené náklady na cestu a příspěvek za řízení turnaje), může být daný 
turnaj vyřazen ze série turnajů GP přímo v roce konání se všemi následky 
(tj. výsledky nebudou započteny do soutěže GP a pořadatel ztrácí nárok na 
veškeré dotace od ČAGo pro tento turnaj. Dříve již obdržené dotace musí 
vrátit v plné výši). Návrh na vyřazení turnaje může podat rozhodčí nebo 
alespoň 3 účastníci turnaje, a to nejpozději do 3 dnů od skončení turnaje. 
Návrhem se  bude  zabývat  STK,  která  musí  rozhodnout  do  14  dnů  od 
podání návrhu. Proti rozhodnutí STK je možno se odvolat dle ustanovení
o námitkovém řízení v Soutěžním řádu ČAGo.

4. Pořadatel,  který  takto  závažným  způsobem  ovlivnil  sérii  turnajů  GP, 
nemůže v následujícím roce žádat o zařazení svého turnaje do soutěže GP.
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5. KR si  vyhrazuje v případě vážných důvodů (náhlá omluva již  určeného 
rozhodčího  nebo  jiná  výjimečná  situace)  nahradit  delegovaného 
rozhodčího  jiným  rozhodčím,  případně  se  s  pořadatelem  domluvit  na 
řešení  vzniklé  situace  v  souladu  s  platnými  sportovně-technickými 
dokumenty ČAGo.

Schváleno na schůzi Výkonného výboru ČAGo v Bečově nad Teplou 
dne 20. 6. 2008.
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