
Datum: 22. 8. 2008
Místo: soustředění Zadov
Přítomni: Martin Kovařík (MK), Aleš Cieplý (AC), Radek Nechanický (RN), 

Miloš Podpěra (MP), Ondřej Jurásek (OJ)
Omluveni: Tomáš Grosser (TG)
Hosté: Václav Kijonka (VK)
Výkonný výbor (VV) byl usnášeníschopný.

1. Kontrola plnění úkolů z minulé schůze:
Výbor odsouhlasil zápisy ze schůzí 08 (Nymburk) a 09 (Bečov).
2007/01/4a Změna přístupu k účtu (MK+MP) – trvá.
2007/01/4d Propojení registrace goweb - prereg (VK) – dořeší VK spolu 

se Z.Dvořákem v nových webových stránkách; kontrola plnění 
30.9.2008.

2007/02/3b MR: změna systému – V Bečově proběhla diskuze se silnými 
hráči, z které vyplynulo: zachovat hrací systém, zkátit MR 
o 1 den (vynechání volného dne), ošetřit povinnost hráče hrát 
všechna kola v řádných termínech. Změny zapracuje AC do 
Turnajového řádu a předloží výboru k diskuzi do konce 9.2008.

2007/02/9 Přestupový řád (OJ) – pozastaveno – viz samostatný bod 
schůze.

2007/04/2a Předání pokladny (MP) – Výbor nařizuje Janu Horovi předat 
pokladnu (+ razítko) vč. originálů všech dokladů a hotovosti dle 
pokladního deníku do 13.12.2008. Do doby předání budou 
pozastaveny JH všechny platby od ČAGo. Nedojde-li k předání 
pokladny v daném termínu, bude případ předán Disciplinární 
komisi a případně bude předání vymáháno právní cestou.

2008/05/5 Časopis IGO – na návrh MK byl osloven Bohumil Kopáč 
(Příbram), který se ujme vydávání časopisu. Spolupracovat 
s ním bude VK. Číslo bude připraveno ke korekturám do 
30.9.2008. Korektůry provede TG.

2008/06/6a Smlouva s Odyssea Brno (MK) – předán text smlouvy k 
podpisu. Realizace 09/2008.

2008/06/6c Nová grafika gowebu (VK) – grafika je připravena ke 
spuštění na serveru. VK se dohodne na termínu se Zdeňkem 
Dvořákem. Vzhledem k tomu, že se předpokládá odstavení 
serveru cca na 1 – 2 dny, výbor ukládá VK provést vlastní 
realizaci a spuštění po turnaji v Brně (tj. v týdnu 
8.-14.9.2008).

2008/08/11 Revize účetnictví (MK) – účetnictví je připraveno k předání, 
fyzicky bude předáno Ivo Pavlíkovi na turnaji v Brně.

2008/08/23 Realizace Newsletteru trvá (TG).
2008/08/24 Členské karty – viz samostatný bod schůze.
2008/09/03 Materiál z EGF – odesláno, v majetku ČAGo zůstalo 

24 Ingových souprav a 6 Ingových hodin.
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2. Členská základna, kluby:
Výbor ukládá MP rozeslat  neplatičům a členům bez podané členské přihlášky 
dopis  s  upozorněním  na  nedostatky  a  pokud  jsou  členy  klubu,  informovat
o tomto i vedoucí klubů.  
Termín splnění: do 30.09.2008.

Výbor ukládá MP projít členskou databázi klubů a ve spolupráci s vedoucími klubů 
odstranit všechny nedostatky (duplicity apod.).  
Termín splnění: do 30.09.2008.

VV přijal za členy ČAGo následující:
Albert  Filip;  Kruml  Pavel;  Mero  Csaba;  Pieglová  Jindřiška;  Trávníčková  Jana; 
Ukraintsev Egor.

3. Kandidatura ČR na ME 2013 a další akce EGF:
MK informoval výbor o tom, že ČAGo projevilo zájem o uspořádání ME 2013, MEJ 
2010 (nominaci má Rumunsko, ČAGo je náhradníkem).
ME žen 2009: výbor rozhodl o konání ME v termínu 19-20.9.2009 v Mikulově 
(hlasování 4-0-1).
ME párů 2009: termín konání 03-04/2009. Výbor vypíše výběrové řízení na 
pořadatele, uzávěrka přihlášek do 15.10, výběr pořadatele do 30.11. Zajistí MK
v termínu do 5.9.2007.

4. DGP 2008 -9:
Ceny  pro  děti  bude  zajišťovat  pořadatel,  výbor  stanoví  v  rozpočtu  limity  na 
jednotlivá kola a 1 účastníka.
Výbor uvolnil na DGP v Bečově a vyhlášení celoroční soutěže 2007-8 částku na 
ceny ve výši max. 4000 Kč, na DGP v Praze částku na cen ve výši 2000 Kč.
DGP 2008-9 se bude konat v Praze, Brně, Liberci a na dětském soustředění.
Pro  MRŽaJ  výbor  pověřil  RN  výběrem  pořadatele  (Říčany  nebo  Brno).  RN 
současně osloví všechny pořadatele dohodne s nimi temíny jednotlivých kol DGP. 
Termín splnění: 30.9.2008.
Soustředění pro děti 2009: MK navrhl výboru oddělení dětského soustředění 
od  soustředění  dospělých.  MK  připraví  případné  detaily  a  předloží  je  výboru
k diskuzi do 30.9.2008.

5. Světové hry duševních sportů:
Výbor rozhodl o doplacení rozdílu ceny letenek (cca 7000 Kč) – bude uvolněno
z položky „ME 2008“, kde došlo k úspoře).
Výbor rozhodl o uvolnění částky 6000 Kč na nákup dárků (z položky „propagace 
go“).
RN bude informovat všechny účastníky o nutnosti mít s sebou společenský oděv.
AC jede na druhý týden WMSG jako oficiální host za EGF.

6. ME Leksland:
Podporu získal Ondřej Šilt ve výši 6000 Kč. MK proplatí tuto čásku převodem na 
účet do 15.09.2008.
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7. Komise silných hráčů:
RN  byl  pověřen  zpracováním  statutu  komise  (účel,  pravomoci,  počet  členů, 
způsob volby členů apod.), který předloží výboru k diskuzi do 30/09/2008.

8. Sklad:
AC informoval výbor o stavu jednotlivých položek ve skladu (viz příloha 1).
výbor odsouhlasil nákup 10-ti souprav kulatých plastových dóz.

9. Soustředění 2009:
MP byl pověřen výběrem místa a organizací soustředění.
Termín konání: 3. týden 08.2009.

10. Valná hromada ČAGo:
VH se bude konat po WMSG při turnaji v Ostravě (11.2008). Organizátor turnaje 
zajistí místo a podmínky pro její konání (sobota). Před ní se bude konat schůze 
výboru (pátek).

11. Členské karty:
Ondřej Dlouhý předložil výboru kalkulaci na členské karty – tisk na papír 300 g, 
zalaminování, rozměr kreditní karty. Výbor se seznámil s kalkulací a pověřil VK 
vypracováním  grafického  návrhu.  Výbor  zváží  náklady  tisku  (tiskárna  nebo 
vlastní tisk) a individualizaci údajů (tisk na kartu, případně samolepka nalepená 
před laminací). Z individuálních údajů by měly být na kartě: jméno, příjmení, PIN 
hráče, čárový kód, event. číslo průkazu).
Výbor se k této problematice vrátí na příští schůzi.

12. Řády ČAGo:
Výbor bude pokračovat v revizi stávajících řádů, jejich aktualizaci a přepracování 
– odpovídá AC. AC doporučil  výboru prostudování řádů a předpisů Šachového 
svazu
Výbor stanovil tyto priority:

● Turnajový a Soutěžní řád (kompletní přepracování) - zajistí AC. 
Termín předložení k diskuzi: 31.12.2008.

● Disciplinární řád (kompletní přepracování) - zajistí David Holeček. 
Termín předložení k diskuzi: 31.12.2008.

● Přestupový řád (nový) - zajistí MK ve spolupráci s OJ a MP. 
Termín předložení k diskuzi: 31.12.2008.

● Ekonomické směrnice (aktualizace) – zajistí MK ve spolupráci s Marií 
Šimkovou. Termín předložení k diskuzi: 31.12.2008.

Ostatní bude řešeno v r. 2009.

13. Různé:
● Výbor přijal směnici č. 2008.6 – Ukončení platnosti 50 haléřových mincí 

(viz příloha 2).
● MK informoval výbor o zaplacení příspěvků IGF (120 EUR) a EGF (24000 

YEN) v termínu 08-09.2008 (při převodu dotace na turnaj v Brně – 
důvodem je úspora bankovních poplatků).

● Studium v Koreji: ČAGo dostalo nabídku na vyslání 1 studenta do Koreje 
(s plnou podporou nákladů), případně dalších (s částečnou podporou). 
Výbor vypíše podmínky rozhodne o kandidatuře na základě zájmu členů. 
Zajistí MK v termínu do 5.9.2007.
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V Zadově 22.8.2008

Zapsal: Martin Kovařík
Správnost odsouhlasili: všichni členové výboru

Příloha 1:

Inventura skladu:
V inventuře jsou uvedeny funkční položky, nefunkční budou vyřazeny.

Gobany:
● překližka 5 mm, 13/9 97 ks
● dřevo 50 mm, 19/19 20 ks
● dřevo 14 mm, 19/19 137 ks

Kameny:
● dřevěné dózy + kameny 10 mm 5 spr
● dtto – poškozená dóza 1 spr
● Ing soupravy 73 spr
● Ing soupravy, plastové neorig. dózy 5 spr

Hodiny:
● Ingové hodiny 60 ks
● šachové hodiny – bílý plast 35 ks
● šachové hodiny – dřevo 3 ks

Ostatní materiál:
● trička a polokošile 22 ks
● hrníčky EGC 31 ks
● časopis IGO – staré výtisky nespecifikováno

Inventuru provedl k 15.8.2008 Aleš Cieplý

Schváleno na schůzi Výkonného výboru ČAGo v Zadově dne 22.8.2008.
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Příloha 2: Směrnice ČAGo č. 2008/6

Ukončení platnosti 50 haléřových mincí

Článek 1 - Ukončení platnosti 50 haléřových mincí
Na základě vyhl. č. 174/2008 Sb., se ukončuje 31.8.2008 platnost 50 haléřových 
mincí. S platností od 1.září 2008 se při konečném účtování prodávaných výrobků 
a poskytovaných služeb v hotovosti bude zaokrouhlovat celková částka vždy na 
nejbližší měnovou jednotku v oběhu.
Pro srozumitelnost uvádíme:

● od částky 50 haléřů na celé koruny nahoru
● do částky 49 haléřů na celé koruny dolů.

Článek 2 – Daňové doklady při hotovostním platebním styku
U  daňových  dokladů  při  úhradě  v  hotovosti  bude  základem  daně  z  přidané 
hodnoty  vždy  cena  po  zaokrouhlení  vč.  daně.  Rozdíl  vzniklý  ze  zaokrouhlení 
celkové částky za zboží a služby při úhradě v hotovosti je součástí ceny včetně 
daně a plátce vypočte částku daně z konečné ceny po zaokrouhlení s využitím 
koeficientu, který vyjaduje sazbu daně přepočtenou včetně daně, tj. sazbě daně 
9% z ceny bez daně odpovídá koeficient 0,0826 a sazbě daně 19% z ceny bez 
daně koeficient 0,1597.
Zrušení  50  haléřových  mincí  nemá dopad  na  zaokrouhlování  bezhotovostních 
plateb.

Schváleno na schůzi Výkonného výboru ČAGo v Zadově dne 22.8.2008.
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