
ZÁPIS ze schůze výboru ČSGA ze dne 25.4.2010, konané na GR Kunětická Hora 
 
 
Přítomni : R.Matolín, J.Nečas, I.Valtr, J.Svoboda, J.Císař, L.Budínová, M.Keplová 
 
�M.Keplová předala I.Valtrovi vyúčtování ST , konané v Cihelnách dne 17.-18.4.2010. 
Částka je za 107 hráčů ve výši 5.350.- Kč 

Hlavním tématem bylo probrat zprávu účetní Hanky Popelkové k účetnictví za rok 2009. 
Výbor uložil I.Valtrovi níže uvedené dohody s H.Popelkovou probrat a najít nejvhodnější 
řešení. Bylo dohodnuto následující : 
�od roku 2010 bude účtováno v podvojném účetnictví 
�jednotlivé zápisy musí důsledně obsahovat jasný text a ne jen „druh činnosti“ 
�zrušit termínovaný účet, vedený v CZK 
�běžný účet EUR- H.Popelková sestaví účetní předpis pro přepočet z EUR na CZK 

s použitím denního kurzu,platného v den platby. 
�totéž se týká spořícího účtu v EUR.U tohoto účtu bylo dále dohodnuto, že I.Valtr bude 

sledovat výnosy tohoto účtu do 30.6.2010 a podle výhodnosti bude rozhodnuto o dalším 
postupu 

�u účetních dokladech pokladen bude důsledně uváděn popis položky, aby je bylo možno 
zařadit do jednotlivých kapitol rozpočtu. ( pro rok 2010) 

�přehled zahraničních turnajů pro potřeby účetní a webu zpracuje J.Nečas a předá 
I.Valtrovi, H.Popelkové a zveřejní na webu (pro jistotu na novém i starém) 

�ostatní doklady, týkající se zahraničních cest do Švýcarska a Maďarska již nelze vyřešit 
�na výdajových dokladech z pokladny nesmí být uváděny čísla faktur, hrazených převodem 
�úhrada faktury od p. Plhoně bude doplněna výdajovým dokladem, který připraví 

H.Popelková a poštou zašle J. Svobodovi, který zařídí podpis p. Plhoně 
�výdajové doklady za občerstvení na konferencích byly R. Matolínem vysvětleny a cestovní 

výlohy nelze zpětně řešit 
�vklady v hotovosti do banky, provedené R. Matolínem ve výši 40.000.- Kč a 31.000 Kč 

(tato částka není přesná) se musí dodatečně zdokladovat. H.Popelková připraví smlouvu o 
půjčce mezi ČSGA a R. Matolínem. Jakmile tato smlouva bude podepsána, bude možné 
provést vrácení vkladu R. Matolínovi 

�nezdokladované úhrady J. Moučkovi (web) doloží R. Matolín předáním smlouvy s J. 
Moučkou I.Valtrovi 

 
R.Matolín předal I.Valtrovi seznam dokladů za rok 2010 . Vlastní doklady si zatím ponechal a 
předá je kompletní I.Valtrovi na jejich schůzce, kde proberou seznam dokladů a způsob 
doložení. I.Valtr pak členům výboru sdělí výsledek schůzky. 
R.Matolín v souvislosti se zvolením I.Valtra hospodářem vystaví plnou moc na přístup 
k účtům s podpisovým vzorem. 
 
Na rok 2010 bylo po diskusi rozhodnuto,že bude jednotná sazba za cestovné vlastním autem 
pro všechny členy ČSGA stejná a to 2,40 Kč/km. Proplacení bude možné pouze na základě 
cestovního příkazu. Týká se všech členů výboru i hráčů, reprezentujících ČSGA. K této 
problematice J.Nečas ve spolupráci s I.Valtrem sestaví dokument dle kategorie turnajů 
s uvedením co bude ČSGA proplácet. Výbor se přiklonil k návrhu J. Svobody, aby bylo 
proplácení ubytování předřazeno proplácení cestovného. 
Výbor bude cestovné čerpat pouze v případě, že se současně nezúčastní turnaje. 
 



J.Nečas předložil škrty v rozpočtu na rok 2010 dle usnesení výroční konference.Tyto škrty 
byly projednány a odsouhlaseny. 
J.Svoboda předložil seznam regionálních výborů a výbor ČSGA tyto výbory schvaluje. 
 
Nové stránky ČSGA www.csga.cz jsou funkční. Členové výboru zkontrolují své údaje v nich 
uvedené a rozdíly sdělí administrátorovi. 
 
Schůze byla ukončena v 21 hod. 
 
Zapsala: M.Keplová 
 


