
Valná hromada
Google Meet 2022-2



Zahájení

Ověření 
usnášeníschopnosti Určení zapisovatelů

Určení verifikátorů & 
skrutátorůRegistrace

V: Jaroslav Kotowski & Thierry Defer

S: Michal Timko & Jana Hricová

Z: Jitka Bártová



Prezence
So Imba Brno 4+1 T. Defer, O. Kruml

Pražský klub go 3+1 J. Bártová, L. Daňková, J. Kotowski, J. Moudřík

PromoGo Praha 3+1 J. Hric, J. Hricová, D. Jánský, V. Sokol

China Tours Weiqi Club 2+1 F. Čáha, M. Timko

Karlovarský klub go 2+1 T. Grosser, K. Wälzer

TJ Union Plzeň 2+1

Frýdek-Místek 2 A. Tomšů, P. Valášek

Go klub Brno 2

Go klub Blansko 1

Go klub Písek 1

Jeseník 1

bez hlasovacího práva - J. Škrle



1. Řečníci mluví v pořadí, v jakém se přihlásili. 

2. Délka projevu je omezena na tři minuty, výjimečně na pět 
minut. Výjimky povoluje valná hromada. 

3. Mimo pořadí lze udělit slovo jen těm, kdo chtějí podat 
návrh na ukončení rozpravy či vyslovit faktickou poznámku 
(připomenutí ustanovení řádu či stanov apod.). Délka 
takovéhoto projevu nesmí být delší než jednu minutu.

Z jednacího řádu ČAGo…



1. Do diskuse se hlaste “packou”:

2. Nemluvíte-li, vypínejte si mikrofon:

Technická opatření



Hlasování se provádí pomocí “packy”:

Způsob hlasování



Program



Dokumenty VH
❏ program VH
❏ představení hospodaření
❏ návrh rozpočtu 2023
❏ nová směrnice k členským příspěvkům
❏ listina delegátů

https://goweb.cz/2022/11/pozvanka-na-mimoradnou-vh-spolku-a-usmerneni-diskuze-o-clenskych-prispevcich/program_vh-docx-1-3/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BBEoafqVh8HnUBM5gdgFa_B78TRcZuKK/edit?usp=sharing&ouid=105212655703429183430&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/18Om3vnSaakQb-kJqy2unm9eQq4J52-G03FG38NrqNkI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/13Y53LttloZEJcJwgeaM-rpGwybfr_z3K/edit?usp=sharing&ouid=105212655703429183430&rtpof=true&sd=true
https://goweb.cz/wp-content/uploads/2022/11/Deleg%C3%A1ti-na-VH-2022-2-1.pdf


(bod 3) Zpráva o hospodaření 
za rok 2022

https://docs.google.com/spreadsheets/d/15rCcODSerAK7Bis5YuDqsUvb2Flm_SVyoFwsgY0Ms7w/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/15rCcODSerAK7Bis5YuDqsUvb2Flm_SVyoFwsgY0Ms7w/edit?usp=sharing


(bod 4) Návrh rozpočtu 2023

https://docs.google.com/spreadsheets/d/18Om3vnSaakQb-kJqy2unm9eQq4J52-G03FG38NrqNkI/edit?usp=sharing


(bod 5) Členské příspěvky



Členské příspěvky - proč je řešit?

Nový systém příspěvků EGF

3 EUR (plánováno 5 EUR)
za každého hráče nad 10. kjú v ratingu, který se 

v posledních 3 letech zúčastnil turnaje, bez ohledu 
na členství v ČAGo.



Členské příspěvky - proč je řešit?



Členské příspěvky - proč je řešit?

42 %



Členské příspěvky - proč je řešit?



Členské příspěvky - proč je řešit?

69 nečlenů nad 10. kjú ČAGo stojí:

1 rok 3 roky

3 EUR 5 175 Kč 15 525 Kč

5 EUR 8 625 Kč 25 875 Kč

… aniž by ČAGo něco přispěli.



Členské příspěvky - návrh postupu…
Diskuse - nečlenové & příspěvky EGF1.

     Hlasování - nečlenové & příspěvky EGF2.

Diskuse - směrnice o ČP - sazby, parametry 3.

     Hlasování o pozměňovacích návrzích4.

     Hlasování o směrnici jako celku5.

EGF - systém výpočtu příspěvků (bod Různé)6.



Členské příspěvky - nečlenové & EGF

Poplatek
1x za tři roky

Nečlen ČAGo nad 
10. kjú by si 1x za tři 
roky zaplatil poplatek 
pokrývající příspěvky 
EGF (400 Kč). Poté 
by mohl hrát na 
libovolném počtu 
turnajů.

  

Poplatek na 
každém turnaji

Nečlen ČAGo nad 
10. kjú by platil na 
každém turnaji 
přirážku ke 
startovnému (200 
Kč). Organizátoři by 
vybrané peníze 
převedli ČAGo.
+ Modifikace J. 
Moudříka.

  

Jiné řešení?

J. Moudřík: 
organizátoři by 
odváděli 50 Kč za 
každého účastníka 
nad 10. kjú.

  

Povinné členství

Pokud by hráč nad 
10. kjú chtěl hrát na 
turnaji zařazeném do 
ratingu, musel by být 
členem ČAGo.

  



Členské příspěvky - schválení směrnice

Směrnice 2023/1 – Členské příspěvky

1. Sazby členských příspěvků České asociace go od roku 2023:

a) základní členství: 500 Kč;
b) VIP členství: 2 000 Kč;
c) rodinné členství (rodič(e) + děti do 15 let): 900 Kč;
d) děti do 15 let: 150 Kč;
e) studenti do 26 let, důchodci a mateřská/rodičovská dovolená: 300 Kč;
f) doživotní členství: 20 000 Kč.



Členské příspěvky - schválení směrnice
2. Omezení účasti na turnajích: 

Varianta C – příplatek na každém turnaji:

Hráči, kteří splňují tyto podmínky:

a) nemají zaplaceny členské příspěvky ČAGo na daný rok,
b) jsou silnější než 10. kjú včetně,
c) podle evropské databáze go hrají za Českou republiku,

se mohou účastnit turnajů hraných v České republice započítávaných do ratingu EGF pouze v případě, že 
před každým turnajem uhradí ČAGo příplatek ke startovnému 150 Kč.

Není-li domluveno jinak, tyto příplatky od nečlenů vybere organizátor turnaje při registraci a následně je 
vloží na účet ČAGo. Toto ustanovení nevylučuje, že organizátor turnaje bude od nečlenů ČAGo vybírat 
i vlastní přirážku ke startovnému.



Členské příspěvky - schválení směrnice

Varianta C2 (J. Moudřík) – příplatek na každém turnaji - turnajový příplatek si ale řeší organizátor

2. Poplatek za nečleny ČAGo hrající na turnajích: 

Pokud chce organizátor turnaje nahrát turnaj do EDG, musí zaplatit ČAGo 100 Kč za každého hráče, 
který splňuje tyto podmínky:

a) nemá zaplaceny členské příspěvky ČAGo na daný rok,
b) je ke dni turnaje silnější než 10. kjú včetně,
c) podle evropské databáze go hraje za Českou republiku.



Členské příspěvky - schválení směrnice

3. Pouze člen ČAGo ze zaplacenými členskými příspěvky na daný rok má právo:

a) Být nominován na mistrovství světa a mistrovství Evropy všech kategorií, na které nominaci provádí 
ČAGo, popř. na další významné světové a evropské soutěže, a na případnou finanční a jinou 
podporu na těchto soutěžích. 

b) Hrát na mistrovstvích republiky všech kategorií.
c) Účastnit se kvalifikací na výše uvedené soutěže. Jsou-li hrány jako otevřené, tak na kvalifikaci z nich 

nebo na započtení kvalifikačních bodů z nich.
d) Být započten do počtu členů svého klubu při výpočtu delegátů na valné hromady ČAGo a být zvolen 

svým klubem delegátem na valnou hromadu ČAGo. 

Členský příspěvek musí mít člen uhrazen před provedením nominace, před mistrovskou akcí, před 
kvalifikací, před započtením kvalifikačních bodů, delegováním na valnou hromadu apod.



Členské příspěvky - schválení směrnice

4. Výhody základního a zlevněného členství:

a) sleva na turnajích 
b) knihovnička
c) pravidelné informační emaily o dění v go,
d) informační servis – goweb.cz,
e) vybavení na turnajích,
f) sleva 100 Kč na lekce od Lukáše Podpěry,

g) sleva 7,5 % na nákupy v internetovém obchodě go-shop.cz,
h) sleva 10 % v internetovém i kamenném obchodě Franck&Thierry (www.franck-thierry.cz), 
i) sleva 20 % v e-shopu sillons-traces.fr/ s věcmi s go tématikou ,
j) sleva v e-shopu www.etsy.com/shop/murugandi,

k) jednou ročně tombola o věcné ceny s tématikou go. 

http://www.franck-thierry.cz/
https://sillons-traces.fr/
https://www.etsy.com/shop/murugandi


Členské příspěvky - schválení směrnice

5. Výhody VIP členství (zahrnuje výhody i základního členství):

a) min. 6 online skupinových lekcí s Lukášem Podpěrou (vč. záznamu),
b) sleva 15 % na nákupy v internetovém obchodě go-shop.cz,
c) pozvání na večírek  k výročí mezinárodního dne stolních her (28. 4.) - první ročník (2023) nabídl  

zorganizovat Thierry Defer 
d) jméno zmíněné na stránkách gowebu mezi sponzory + sponzorský certifikát,
e) dárek pro nové VIP členy.

Doživotní členové ČAGo si mohou přikoupit VIP členství za 1500 Kč na rok. 



Členské příspěvky - schválení směrnice
6. Ostatní ustanovení

a) Členské příspěvky se platí vždy na kalendářní rok. Povinnost člena zaplatit členské příspěvky vzniká 
1. ledna daného roku. Pro nové členy tato povinnost nastává vstupem do ČAGo.

b) Členům, kterým byl valnou hromadou udělen titul čestného předsedy, zaniká povinnost platit členské 
příspěvky.

c) Členové mohou zaplatit členské příspěvky:
● hotově hospodáři ČAGo; 
● převodem na účet ČAGo č. 2001135934/2010; jako variabilní symbol bude uvedeno identifikační 

číslo hráče (PIN) uváděné v ratingu. Pokud člen toto číslo nemá přiděleno, hospodář ČAGo 
přidělí náhradní V.S. Obdobně se bude postupovat u rodinných plateb.

Tato směrnice byla přijata valnou hromadou 3. prosince 2022 a je účinná od 1. ledna 2023.



Valná hromada dává výkonnému výboru pravomoc v 
případě mimořádných příjmů nad rámec rozpočtu 

rozhodovat o výdajích odpovídajícím těmto příjmům v 
souladu s jejich určením. Se zachováním principu 

správného hospodáře.



(bod 6) Různé



Členské příspěvky - EGF & příspěvky

Diskuse:
● Je systém výpočtu příspěvků EGF správný?
● Měla by ČAGo iniciovat změnu? (Dopis O. Kruml)



Propagace go: hra-go.cz



Propagace go: propagační tiskoviny



Propagace go: propagační tiskoviny



Prostor pro diskuzi :-)



Usnesení a závěr VH


