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Datum: 22. 2. 2008 

Místo: Blansko 

Přítomni: Aleš Cieplý (AC), Tomáš Grosser (TG), Ondřej Jurásek (OJ), 
Václav Kijonka (VK) a Martin Kovařík (MK) 

Omluveni: Radek Nechanický (RN), Miloš Podpěra (MP) 
 

Výkonný výbor byl usnášeníschopný. 
 

 1. Kontrola plnění úkolů z minulé schůze 
 

02/09 Přestupový řád – posunuto do 31. 3. 2008. OJ pošle do tohoto 
termínu emailem. 

02/10 Směrnice pro akreditaci rozhodčích – posunuto do 31. 3. 2008. AC 
pošle do tohoto termínu emailem.  

04/02a Předání pokladny ČAGo J. Horou – Jan Hora je v zahraničí. Posunuto 

do 31. 3. 3008. 

05/02a Předání pokladny a starých výtisků časopisu Igo J. Ďurovičem – 
zvláštní bod schůze. 

05/03a Vyplacení odměn za GPČR 2007 – zvláštní bod schůze. 

05/03ba Vyplacení odměn za Soutěž reprezentantů 2007 – připraveno. OJ 
sežene čísla účtů odměňovaných a převede jim peníze. Termín: 
29. 2. 2008. 

05/03bb Změna systému Soutěže reprezentantů – RN předložil, 
prodiskutováno a schváleno prostřednictvím internetové diskuse. 
Pravidla soutěže jsou přílohou zápisu. 

05/04 MEJ 2008 v Mikulově – trička – splněno. 

05/05 Časopis Igo – posunuto do 29. 2. 2008. VK pošle do tohoto termínu 
emailem. 

05/07b ME týmů v Cannes – ČAGo s ohledem na náklady tým nevyslala. 

05/07ca Světové hry duševních sportů 2008 – průzkum mezi silnými hráči – 
splněno. 

05/07cb Světové hry duševních sportů 2008 – medailonky reprezentantů – 
posunuto do 6. 3. 2008. 

05/10a DGP na gowebu – splněno. 

05/10b Spamfilter na gowebu – splněno, bude si každý řešit individuálně. 

 

 2. Kauza Jiří Ďurovič 
 

MK informoval výkonný výbor, že Jiří Ďurovič nepředal pokladnu a účetní doklady 
v dohodnutém termínu do 31. 1. 2008 (pouze převedl na účet ČAGo 5.635 Kč). 

Proto mu byla advokátkou poslána výzva, aby tak učinil do 29. 2. 2008. Pokud 
tak neučiní, bude se záležitost řešit soudní cestou. 
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Staré časopisy převzal Vít Panocha. MK se s ním spojí a dohodne převzetí. 
 

O kauze bude informována valná hromada. MK zároveň zveřejní informace o ní 
na gowebu. 
 

MK bude informovat o dalším vývoji kauzy. Termín: do 6. 3. 2008. 

 

 3. Vyhlášení a vyplacení Grand Prix 2007 
 

OJ doposud nepřipravil k vyplacení Grand Prix 2007. OJ urychleně zkonzultuje 
s Davidem Holečkem správnost výsledků a vyplatí odměny. Termín: do 25. 2. 
2008. 

 

 4. MEJ 2008 v Mikulově 
 

MK podal výkonnému výboru informace o přípravách MEJ 2008 v Mikulově. 
Výkonný výbor uložil MK poslat pozvánku Kobayashi Chizu. 

 

 5. Světové hry duševních sportů v Číně 
 

Výkonný výbor projednal způsob kvalifikace na Světové hry duševních sportů 
v Číně. Rozhodl, že kvalifikací bude mistrovství republiky konané ve dnech 17.-
22. 6. 2008 v Bečově nad Teplou. 

 

 6. Goweb 
 

a, Výkonný výbor schválil smlouvu s firmou Odysea na umístění reklamního 
banneru na gowebu za cenu 1.000 Kč + 4.000 Kč sponzoring goistických akcí. 
 

b, TG připraví pravidla pro zveřejňování sponzorů ČAGo na gowebu. Termín: do 
15. 3. 2008. 
 

c, VK navrhne novou grafiku gowebu, aby lépe splňovala nároky na umístění 
reklamních banneru, odkazů apod. Termín: do 15. 3. 2008. 
 

d, Výkonný výbor souhlasí s tím, aby na serveru goweb byly umístěny stránky 
s ratingy profesionálních hráčů ProGoR. 

 

 7. Výroční zpráva 2007 
 

MP připraví koncept Výroční zprávy ČAGo za rok 2007. Kontrola plnění: 6. 3. 
2008. 

 

 8. Revizní komise ČAGo 
 

Výkonný výbor navrhuje jako kandidáty do Revizní komise ČAGo Ivo Pavlíka a 

Marii Šimkovou. Bude předloženo Valné hromadě ČAGo 23. 2. 2008. 
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 9. Přijetí nových členů 
 

Výkonný výbor přijal za členy ČAGo:  
 

Petr Baudiš, Alena Cieplá, Lenka Cieplá, Peter Kaško, Milan Kučera, Jiří Stavinoha  
 

OJ připraví seznam členů, kterým hrozí zrušení členství, protože v posledních 
dvou letech nezaplatili členské příspěvky nebo nepodali písemnou přihlášku. Tito 

členové budou osloveni, aby příspěvky zaplatili, případně podali písemnou 
přihlášku. Termín: do 30. 6. 2008. 

 

 10. Registrované kluby ČAGo 
 

Výkonný výbor konstatuje dle §10, odst. 6 Stanov ČAGo a §3, odst. 4 
Organizačního řádu ČAGo vznik těchto klubů ČAGo: 
 

 Blansko (vedoucí Jaroslav Jiruše) 

 Brno (Bohuslav Zmek) 

 České Budějovice (Petr Mazal) 

 Go klub Frýdek-Místek (Ivo Pavlík) 

 Go klub Jeseník (Jindřich Dvořáček) 

 Karlovarský klub go (Tomáš Grosser) 

 TJ Slovan Karlovy Vary, oddíl go (Václav Panocha) 

 Go klub Lovosice (Jan Kladiva) 

 TJ Pálava Mikulov, klub go (Karel Jurek) 

 Dango Nové Město na Moravě (Jaromír Šír) 

 Go klub Ostrava (Martin Cieplý) 

 TJ Union Plzeň, oddíl go (Josef Gulaši) 

 Česko-japonská společnost Praha (Vladimír Daněk) 

 China Tours Weiqi Club Praha (Miloš Podpěra) 

 Go klub Řevnice (Martin Válek) 

 Go klub Říčany (Anna Prokopová) 
 

TG zveřejní databázi registrovaných klubů ČAGo na gowebu. Termín: do 15. 3. 
2008. 
 

Výkonný výbor předloží valné hromadě návrh na úpravu Organizačního řádu 
ČAGo tak, aby delegáty klubů mohli být pouze členové ČAGo starší 18 let, kteří 
jsou ke dni konání valné hromady členové ČAGo. 

 

 11. Hospodaření 2007 
 

Výkonný výbor projednal plnění rozpočtu na rok 2007. O plnění rozpočtu bude 
výkonný výbor informovat valnou hromadu 23. 2. 2008 s tím, že zpráva o 
hospodaření se kvůli kauze Jiří Ďurovič zatím schvalovat nebude. Kvůli této 

kauze také bude posunuto podání daňového přiznání do 30. 6. 2008. 

 

 

 



4/6 

 12. Rozpočet 2008 
 

Výkonný výbor projednal návrh rozpočtu, který předloží 23. 2. 2008 valné 
hromadě ke schválení. 

 

 13. Přerozdělení agend 
 

MP připraví návrh na přerozdělení agend mezi jednotlivé členy výkonného 
výboru. Termín: do 6. 3. 2008. 

 

 14. Aktualizace řádů a pravidel 
 

TG projde všechny řády, pravidla, zápisy a další dokumenty a zjistí, které řády a 
pravidla platí. Termín: do 6. 3. 2008. 

 
 

Příští schůze výkonného výboru se bude konat v Mikulově 8. března 2008. 
 

 

V Blansku 22. 2. 2008 

 

Zapsal:   Tomáš Grosser 

Správnost odsouhlasili: všichni členové výboru 
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Příloha 1: Pravidla Soutěže reprezentantů 
 

 

Článek 1 – Základní ustanovení 
 

1. Cílem je podpora silných a talentovaných hráčů při účasti na významných 

mezinárodních turnajích se snahou napomoci jejich hráčskému  růstu a udržení 
kontaktu se světovou a evropskou špičkou. 

2. Do bodování nemohou být zařazeny turnaje, které již mají podporu ČAGo, EGF 
nebo IGF (např. MS, ME, Ing Memorial). 

3. O zařazení jednotlivých turnajů do soutěže rozhoduje Výkonný výbor ČAGo.  

Podnět k zařazení dalších turnajů do soutěže může podat kterýkoliv  člen ČAGo. 

4. Soutěž se vyhlašuje vždy na jeden kalendářní rok. 

  

Článek 2 – Bodování 
 

1. Body do této soutěže jsou započítány pouze hráči, který splní následující 
podmínky: 

a, je členem ČAGo se zaplacenými příspěvky nejpozději v den zahájení 
turnaje 

b, hraje v nejvyšší MM skupině nebo má EGF rating v den zahájení turnaje 
minimálně: 

 2400 bodů 

 2000 bodů, je-li mladší 18 let 

 1500 bodů, je-li mladší 12 let 

c, odehraje všechna kola turnaje 

 

2. Počet bodů, které hráč na daném turnaji do soutěže získá, se vypočítá podle 
vzorce: 
 

body = A x B x C 
 

kde A, B a C jsou koeficienty za vzdálenost, kategorii turnaje a úspěšnost hráče, 
podle bodu 3. 

3. Koeficienty 

 a, podle vzdálenosti*): 

 A=1 – turnaj na území ČR 

 A=2 – zahraniční turnaj do vzdálenosti 700km 

 A=3 – zahraniční turnaj nad 700km 

 b, podle kategorie: 

 B=2 – vyšší kategorie turnajů 

 B=1 – nižší kategorie turnajů 

 c, podle úspěšnosti hráče v turnaji 

 C=1 – při zisku minimálně 50% bodů 
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 C=2 – při zisku minimálně 80% bodů 

 C=3 – při zisku 100% bodů 

 

Článek 3 – Hodnota bodu, vyplácení výher 
 

1. Hodnota jednoho bodu v Kč je rovna podílu částky schválené v rozpočtu pro 
daný rok a celkového počtu bodů přidělených v soutěži za kalendářní rok, 

zaokrouhlenému na celé desetikoruny dolů. 

2. Maximální hodnota jednoho bodu činí 500 Kč. 

3. Výsledky soutěže budou zveřejněny nejpozději 30 dní po ukončení  soutěže. 

4. Výhry budou vyplaceny obvyklým způsobem, a to neprodleně po zveřejnění 
výsledků soutěže. 

 

Článek 4 – Závěrečná ustanovení 
 

1. Seznam turnajů včetně kategorií a vzdáleností zařazených v daném roce do 

soutěže je uveden v samostatném dokumentu. 

2. Výklad těchto pravidel provádí Výkonný výbor ČAGo 

3. Tato pravidla schválil Výkonný výbor ČAGo 1. února 2008. 

 

*) pro výpočet vzdálenosti se bere v úvahu minimální vzdálenost z Prahy do cílové 

destinace dle www.viamichelin.com 

 

http://www.viamichelin.com/

