Valná hromada České asociace go, z.s.
On-line, 13. března 2021

Ověření usnášeníschopnosti Valné hromady (dále VH)
Přítomno: 17 delegátů z možných 23. Dle platného jednacího řádu je valná hromada
usnášeníschopná. Seznam přítomných delegátů je k nalezení viz Příloha III. Schůze byla
zahájena v 13:05.

1.

Volba orgánů VH

Byl zvolen Jaroslav Kotowski (JK) pro zápis, Michal Timko (MT) a Petr Valášek jako
verifikátoři a Ondřej Bláha s Vojtěchem Sokolem jako skrutátoři. Schůze byla zahájena v
13:05 hod.
Hlasování o skrutátorech a verifikátorech: 17 pro, 0 proti, 0 zdržel
Hlasování o zapisovateli: 17 pro, 0 proti, 0 zdržel

2.

Schválení programu

Adriana Tomšů (AT) představuje pravidla hlasování a komunikace v neobvyklém online
prostředí. Hlasování probíhá skrze chat v aplikaci Google Meet. Delegát vždy napíše jednu
z následujících variant: “pro” , “proti” nebo “zdržel se”
Hlasování o programu VH: 17 pro, 0 proti, 0 zdržel

3.

Zpráva o činnosti za rok 2020

Jan Hora (JH) přednesl zprávu o činnosti za rok 2020, která byla zaměřena především na
výsledky jednotlivých turnajů a úspěchy našich reprezentantů na mezinárodní scéně.
Vyzdvihl také velmi úspěšný online turnaj pořádaný Lukášem Podpěrou - Corona Cup.
3.1.

Výsledky českých reprezentantů

JH děkuje za kvalitní reprezentaci České republiky na významných turnajích:
●
●
●
●
●
●

4th European Grand Prix Finale 2020 - 5.místo - Lukáš Podpěra
European Youth Go Championship 2020 U20 - 17. místo Dita Vášová
European Youth Go Team Championship 2020/21 - 5. místo
ME týmu 2020 - 3. místo
ME jednotlivců - 9.-16. místo - Lukáš Podpěra
ME žen - 13.-16. místo - Jitka Bártová
● MS žen - 17.-32, místo - Alžběta Kadlecová
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3.2.

Pořádané akce

Byl představen souhrn akcí, které se podařilo uskutečnit v roce 2020 naživo a i takové, které
přešly do online podoby.
● Živé
○ Olomouc, MR párů, MRŽaJ, Blansko, Finále České ligy 2020
○ Písek, Pardubice, Mikulov, Go Baron
● On-line
○ MR: jednotlivců a žen
○ Corona Cup 2x, Vánoční turnaj
Dále byly shrnuty činnosti Výkonného výboru (VV). Některým z nich se VH bude věnovat
blíže v další části jednání:
● Činnost výboru
● Účetnictví
● Mistrovství žáků a juniorů + podání grantu ve spolupráci s JH
● Práce s mládeží AT a Dušan Jánský (DJ)
● Rejstřík sportů
● Poděkování
Ondřeji
Krumlovi
za
jeho
projekt
Oh
my
go

4.

Účetní uzávěrka za rok 2020

● JH představil účetní uzávěrku za rok 2020.
● Došlo ke zrušení účtů u Raiffeisen bank.
● Do konce dubna bude zaplacen poplatek za sklad, který nebyl vyplacen v minulém
roce. Rozpočet se tedy bude blížit nule.
● Delegáti oceňují vyrovnaný rozpočet po několika letech
● Účetní uzávěrka za rok 2020 byla schválena, detaily hlasování viz. kapitola 16
Viz Příloha I: Účetní uzávěrka 2020

5.

Návrh rozpočtu 2021

● JH představil návrh rozpočtu pro rok 2021 (viz Příloha II).
● Rozpočet byl připraven s co nejnižšími výdaji, s tím, že nejvyšší výdajové položky
jdou na podporu MR republiky jednotlivců (položka V2.1) a podporu reprezentanta
na MS 2021 (položka V1.1). V3.1 až V5.2 byly zachovány, jelikož práce s juniory je
pro současná Výkonný výbor (VV) hlavní prioritou.
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● Bankovní poplatky jsou dané do rozpočtu “pro jistou”, kvůli poplatkům za
mezinárodní převody apod. V minulém roce nebyl čerpán.
Proběhla diskuze nad rozpočtem. Byl předložen návrh na formální úpravu v podobě
sloučení položek “členské příspěvky - zaplacené” a “členské příspěvky - předpokládané”.
Návrh rozpočtu na rok 2021 byl přijat, detaily hlasování viz. kapitola 16.
Viz Příloha II: Návrh rozpočtu 2021

6.

Návrh na úpravu stanov a organizačního řádu

Jedná se o úpravu týkající se zisku počtu delegátů za minimální počet členů klubu.
6.1.

Původně předložený návrh Michala Zubalíka (MZ):

Stanovy
Kluby získávají jednoho delegáta za každou pětici členů, kteří mají splněné členské
povinnosti. Dalšího delegáta získají za organizaci akce ČAGO v předešlém roce. V případě,
kdy klub neorganizoval žádnou akci ČAGO tak se stane delegátem vedoucí klubu, který má
aktuálně aspoň 3 zaregistrované členy se zaplacenými členskými příspěvky.
Organizační řád
Počet delegátů za jeden klub je dán takto: jeden delegát za každou uzavřenou pětici členů
klubu plus dalšího delegáta získají za organizaci akce ČAGO v předešlém roce. V případě,
kdy klub neorganizoval žádnou akci ČAGO tak se stane Delegátem vedoucí klubu, který má
aktuálně aspoň 3 zaregistrované členy se zaplacenými členskými příspěvky. Pro výpočet
počtu delegátů je rozhodný počet členů klubu se splněnými členskými povinnostmi
minimálně tři dny před konáním valné hromady.
Poznámka: započítává se pouze jedna uspořádaná akce.
6.2.

Návrh na úpravu návrhu předloženého MZ, která vyplynula z
diskuze o návrhu

Stanovy
Kluby získávají jednoho delegáta za každou pětici členů,
kteří mají splněné členské
povinnosti. Dalšího delegáta získají za organizaci alespoň jedné akce ČAGO v předešlém
roce. V případě, kdy klub neorganizoval žádnou akci ČAGO a zároveň nemá alespoň 5
členů, tak klub získá jednoho delegáta, pokud má aktuálně alespoň 3 zaregistrované členy se
zaplacenými členskými příspěvky.
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Organizační řád
Počet delegátů za jeden klub je dán takto: jeden delegát za každou uzavřenou pětici členů
klubu plus dalšího delegáta získají za organizaci alespoň jedné akce ČAGO v předešlém
roce. V případě, kdy klub neorganizoval žádnou akci ČAGO a zároveň nemá alespoň 5
členů, tak klub získá jednoho delegáta, pokud má aktuálně alespoň 3 zaregistrované členy se
zaplacenými členskými příspěvky. Pro výpočet počtu delegátů je rozhodný počet členů
klubu se splněnými členskými povinnostmi minimálně tři dny před konáním valné hromady.
6.3.

Protinávrh Tomáše Grossera (TG)

Klub, který má alespoň tři zaregistrované členy se zaplacenými členskými příspěvky, může
delegovat své zástupce na VH. Za každých započatých pět členů má nárok na jednoho
delegáta. Dalšího delegáta klub získá za zorganizování alespoň akce ČAGo.
Autoři původního návrhu i následné úpravy, která vyplynula z diskuze své návrhy stáhly po
předložení protinávrhu od TG.
Protinávrh TG o úpravě stanov a organizačního řádu byl přijat.
Hlasování o protinávrhu TG: 14 pro, 1 proti, 2 zdržel
Zanesení schválených úprav do příslušných dokumentů naleznete v externích přílohách II a
III. Úpravy jsou vyznačeny červeně.
Důsledek schválené změny je shrnut v následující tabulce:
Počty
členů
klubu

2

2

3-5

3-5

3-5

6-10

6-10

6-10

pořádaný
ch akcí

0

1

0

1

2

0

1

2

delegátů

0

1

1

2

2

2

3

3
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7.

Přestávka

JH navrhl zařadit do programu přestávku.
Hlasování o zařazení přestávky na 15 min: 17 pro, 0 proti, 0 zdržel

8.

Nové směrnice a aktualizace

Prezentována směrnice: Směrnice 2020/12 - Trenérské třídy a jejich platnost. Zavedení
směrnice je nutné v důsledku registrace AGo v rejstříriku sportů (NSA). Z diskuse
vyplynulo, že jsou všichni pro přijetí takové směrnice. Padlo doporučení pro snížení I.
trenérské třídy pro 5. dan. Toto doporučení bude VV reflektovat.

9.

Pořadatelství MR 2021

Pokud to bude možné, tak se budou preferovat turnaje naživo před turnaji online. V případě
Pražského turnaje (KAC 2021) se zvažuje také varianta, kdy by menší část hráčů hrála
naživo a větší část online. VV si vyhrazuje právo provádět změny harmonogramu a formátu
turnajů s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci.
● Kvalifikační turnaje
○ 1. kvalifikační turnaj (5.-7.3.2021 On-line KGS)
○ 2. kvalifikační turnaj
■ živě: KAC 2021 nebo 5. Kameny v Písku (duben/květen)
■ on-line: 16.–18. 4. 2021 (KGS)
○ 3. kvalifikační turnaj
■ živě: Bečov nad Teplou- TG, (26.–27. 6. 2021)
■ on-line: 4.–6. 6. 2021 (KGS)
● MR Jednotlivců 2021
○ místo: Háj ve Slezsku, Smolkov (Slezký Grunt)
○ termín: 2. - 6.7.2021
○ v případě zakázání akcí se bude MR konat online ve stejném termínu
● MR Žen 2021
○ Háj ve Slezsku, Smolkov (2.-6.7.2021) - jedná se o předběžný termín
○ konání MR Žen společně s MR jednotlivců bude definitivně potvrzeno měsíc
před daným termínem.
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10.

On-line turnaje

Jednalo se o nejlepším formátu pro online turnaje Diskuze se opírala o dva nejpoužívanější
formáty. Prvním je odehraní turnaje během víkendu s pevně stanovenými časy kol a druhá
varianta je odehrání turnaje během celého týdne, přičemž hráči si domlouvají partie sami.Z
diskuze nevyplynula jednoznačná odpověď. Oba formáty mají své pro a proti. Každému
vyhovuje něco jiné.

11.

Práce s mládeží
11.1.

Juniorská liga

Již dva měsíce probíhá internetový kroužek pro děti s lektorkou J. Bártovou organizovaný
DJ. Dostupné informace jsou na odkaze: https://www.ljsgo.org/online-liga. Součástí
Juniorské Ligy je i doprovodný turnaj.
11.2.

Dětské soustředění

Bude se konat: 14 - 21.8. 2021 - během března budou aktualizovány webové stránky a
rozeslány pozvánky potenciálním zájemcům.
11.3.

Workshop lektorů

Usiluje se o zorganizování Workshopu lektorů při některém z turnajů, které se budou konat
naživo.

12.

Mistrovství Evropy žáků a juniorů 2022

ČAGo získalo pořadatelství této akce na rok 2021, z důvodu výskytu koronaviru a vládních
nařízení se však nekonala a byla odložena na rok 2022. Akce se měla konat v Praze v hotelu
Olympic na Karlíně. S hledáním místa pomohla Jana Hricová. Mistrovství je rozděleno do
dvou celků, v první části se junioři účastní školení, v druhé samotné soutěže.

13.

Mistrovství Evropy 2023

Zatím nebylo o akci zažádáno. Návrhy by měly být předloženy na AGM (doplnit název) při
kongresu 2021 na Ukrajině. Jsou indikace, že o akci mají zájem také Poláci.

14.

Knihovna

V provozu jsou dvě knihovny, Brněnská a Plzeňská/Pražská. JK přesunul většinu knihovny
do Plzně k MT. U Miroslava Mockazůstávají časopisy Go World a jiné čistě japonské
časopisy o go. Ty budou převezeny, až to situace umožní. VV pracuje na digitalizaci
časopisu iGo, tak aby byl dostupný na stránkách Gowebu
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15.

Různé
15.1.

Kniha o českém go

Na počátku roku 2021 vznikl nápad na sepsání knihy. Je rozpracovaná kniha o českém go,
na které současně pracuje několik autorů. Na VH byl poskytnut odkaz pro nahlédnutí obsah
knihy.
15.2.

Změna ratingu

O změně ratingu referoval Aleš Cieply. Změna ratingu optimalizuje skutečnost, že
dlouhodobě dochází k devalvaci tříd v důsledku odlivu ratingových bodů. Na základě
statistických údajů z databáze EGD byly provedeny určité změny. Některé změny jsou
vyznačeny níže:
●
●
●
●

budou zavedeny přepočty ratingu
budou automaticky resety třídy
hráče pro rating pro 30 kyu
Implementace do EGD zatím nenastala, měla nastat do 1. 1. 2021

ČAGo není nucena zavádět třídy menší než 20k, ale budeme muset akceptovat, pokud
někdo ze zahraniční přijede s nižší třídou. Do konce dubna bude zveřejněn článek popisující
podrobněji ratingové změny.
15.3.

Doplnění účetní uzávěrky

Na VV přišla od soudu výzva o doložení účetních uzávěrek za období 2015 - 2020. VV (JH)
se snaží ve spolupráci s paní účetní dodat potřebné materiály.
15.4.

Ostatní

● Pardubice v létě budou kvalifikací na MR 2022.
● Mistrovství Evropy žáků a juniorů proběhne na Ukrajině, pokud kongres bude.
● EGF - nový formát členských příspěvků, pravděpodobně budou zavedeny placené
úrovně členství.
● Sklad EGF byl přesunut do Karlových Varů k TG.
● Zbývající materiál EGCC by měl být rozprodán formou burzy. Evropská federace go
zatím bohužel neposkytla více informací o této záležitosti.
● Na Olomoucké univerzitě proběhl c-čkový předmět. 7 studentů, závěrečná zkouška,
všichni uspěli, vedoucí Chen Zhong.
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Hlasování - shrnutí
Hlasování o skrutátorech a verifikátorech: 17 pro, 0 proti, 0 zdržel
Hlasování o zapisovateli: 17 pro, 0 proti, 0 zdržel
Hlasování o programu VH: 17 pro, 0 proti, 0 zdržel
Hlasování o protinávrhu TG: 14 pro, 1 proti, 2 zdržel
Hlasování o zařazení přestávky na 15 min: 17 pro, 0 proti, 0 zdržel
Hlasování o schválení uzávěrku na rok 2020: 16 pro, 0 proti, 1 zdržel
Hlasování o schválení rozpočtu na rok 2021: 15 pro, 0 proti, 2 zdržel
Zapsal: Jaroslav Kotowski.
Revize: Adriana Tomšů
Verifikace: Michal Timko & Petr Valášek

Přílohy:
Příloha I: Účetní uzávěrka 2020
Příloha II: Návrh rozpočtu 2021
Příloha III: Listina přítomných delegátů ČAGo 2021
Externí příloha I: Prezentace k Valné hromadě
Externí příloha II: Úprava stanov
Externí příloha III: Úprava organizačního řádu
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Příloha I: Účetní uzávěrka 2020
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Příloha II: Návrh rozpočtu 2020
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Příloha III: Listina delegátů 2021

Bylo přítomno 17 delegátů z možných 23.
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