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Zápis z jednání valné hromady 

SOKRATES GOLF & COUNTRY CLUB, z.s. 

se sídlem Kořenec, č.p. 174, 680 01 Boskovice 

 

Datum konání:  13. června 2020 

Hodina a místo konání: 17:00 hod. kongresový sál v  Golf & Ski Resort Kořenec 

 

Program jednání: 
1. Zahájení a úvodní slovo 
 
2. Volba orgánů VH 
 
3. Zpráva mandátové a volební komise 
 
4. Schválení programu 
 
5. Zpráva SR o činnosti v roce 2019 
 
6. Zpráva revizora za rok 2019 
 
7. Návrh rozpočtu pro rok 2020 
 
8. Informace o činnosti STK a TCM za rok 2019 
 
9. Informace kapitánů reprezentací za rok 2019 
 
10. Informace o hřišti 
 
11. Volba tří volených členů Správní rady 
 
12. Volba Revizní komise 
 
13. Závěr 
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1. Zahájení a úvodní slovo prezidenta klubu Pavla Vláčila a víceprezidentky klubu Mgr. 
Blanky Vašicové. Minuta ticha za nedávno zemřelé členy klubu 
 
 

2. Volba orgánů VH 

Jako orgány řádné valné hromady navrhuje správní rada: 
 

- Předsedající VH: Mgr. Blanka Vašicová 

- Skrutátor: Ivana Doušková 

- Zapisovatel: Mgr. Martina Macková 

- Ověřovatel zápisu: RNDr. Milan Kazík 

- Mandátová a volební komise: Ing. Eva Roháčková, RNDr. Milan Kazík, 
Mgr. Karolína Jakubcová 

 

Hlasování: 

pro: 311 

proti: 0  

zdrželi se: 0 

Výsledek: orgány VH byly zvoleny. 

 
 

3. Zpráva mandátové komise  
 
Mgr. Blanka Vašicová konstatovala, že na valné hromadě je přítomno dle prezenční 
listiny osobně či prostřednictvím zástupců na základě plné moci 311 z celkových 521 
členů s hlasovacím právem, což činí 59,7 % všech členů spolku s hlasovacím právem. 
Nadpoloviční většinu z přítomných 311 hlasů tvoří 156 hlasů.  
 
 
4. Schválení programu  VH 

Návrh předsedající VH, aby v programu VH došlo k zařazení dalšího bodu projednání, a 
to udělení členství Mgr. Vlastimilu Šteflovi  

Body programu by byly přečíslovány následovně: 

11. Udělení čestného členství Mgr. Vlastimilu Šteflovi 
12. Volba tří volených členů SR  
13. Volba revizora  
 
Protinávrh nebyl předložen. 

Hlasování:  

pro: 311 

proti: 0 
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zdrželi se: 0 

Výsledek: program VH byl schválen. 
 
 

5. Zpráva SR o činnosti v roce 2019 
 
Přednesla Mgr. Blanka Vašicová 
 
Předsedající seznámila Valnou hromadu s hospodářským výsledkem a podrobně       
rozebrala důvody ztráty za rok 2019. Uvedla, že velkou část ztráty tvoří zvýšené náklady  
související s nájemným a dále propad na vybraných členských příspěvcích, kdy i přesto,  
že členská základna je stabilní, došlo k tomu, že členové byly nespokojeni s  
poskytovanými službami (restaurace a hřiště) a někteří zrušili svá členství a někteří  
nabídli členství k odprodeji, přičemž si požádali o udržovací poplatky.  
 
Dotaz VH: Kde jsou v příjmech započítány Green Fee? 
Předsedající odpověděla, že příjmy z Green Fee nejsou příjmem klubu. Tyto příjmy patří  
Pythagoru jakožto majiteli hřiště.  
 
Dotaz VH: O kolik se zvedly za posledních 5 let poplatky a proč se nezvedly o víc? 
K dotazu předsedající uvedla, že poplatky se zvýšily o 500 Kč v roce 2017. K dalšímu  
zdražení nedošlo kvůli situaci s restaurací a hřištěm. Správní rada o této možnosti  
opakovaně diskutovala nicméně rozhodla se s ohledem na situaci, kdy členové byli  
nespokojeni nepřikročit ke zdražení, aby nenastal nějaký větší odliv členů. Současně  
uvedla, že s ohledem na výši poplatků u okolních hřišť by bylo členství na Kořenci na  
úrovni Slavkova, přičemž kvalita hřiště by takové ceně nedopovídala. 
 
S příspěvkem vystoupil Ing. Zdráhala, který uvedl, že ačkoliv se za posledních 10 let  
nájemné zvedlo téměř o 1 milion Kč, že to není vidět na kvalitě hřiště. Zhodnotil finanční  
situaci klubu jako manažersky nezvládnutou s tím, že nelze situaci jen konstatovat, ale je  
nutné ji řešit. Uvedl, že novou správní radu čeká těžká práce. Položil dotaz na peníze,  
které pan Jízdný daroval klubu na toalety a dále na prostředky, které vybral na toalety  
Milan Štaud při turnajích.  Dále se zeptal, proč klub nemá pátého člena správní rady.  
Vyslovil názor, že Valná hromada by se měla konat dříve, že v dubnu je pozdě.  
 
Předsedající k položeným dotazům uvedla, že dle zápisu z Valné hromady z roku 2016 
měly být darované peníze použity pro dobudování toalet nebo pro extraligový tým 
mužů. Vzhledem k tomu, že nebylo možné peníze použít na toalety, byly peníze použity 
pro extraligovou reprezentaci. Tyto prostředky jsou rovněž řádně zúčtovány s 
rozpočtem. Peníze, které vybíral Milan Štaud byly použity pro děti na závěrečnou Players 
párty, přičemž se z nich zakoupily věcné ceny a čokoláda do fontány. Vše je možné řádně 
dohledat v dokladech. Pátým členem SR je v souladu se Stanovami manažer klubu. V 
současné době je manažerkou mimo výkon funkce Jana Šteflová, která má překážku v 
práci z důvodu čerpání rodičovské dovolené. K datu konání Valné Hromady předsedající 
uvedla, že tento termín je zakotven ve Stanovách, pokud by mělo dojít ke změně, je 
třeba nejprve změnit Stanovy. 
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Dotaz VH: Co se děje s ročními členy, kteří odejdou? 
Předsedající uvedla, že roční členové nejsou v klubu nijak vázáni. Propad ročních členů je 
způsoben zejména tím, že nabídka klubů okolo se rovněž postupem času zaměřila na 
roční členství a konkurence se tak značně zvýšila. Členové si tak více mohou vybírat, kde 
si roční členství pořídí.  
 
Dotaz VH: Zda se sbírají podněty od členů? 
Předsedající odpověděla, že SR členy pravidelně vyzývá k tomu, aby posílali a sdělovali 
své podněty a nápady a to buď kterémukoliv členovi SR nebo prostřednictvím klubové 
pošty. O zavedení diskuse na stránkách se neuvažuje. K podnětu na zavedení akce na 
sběr podnětů systémem od-do dále předsedající uvedla, že je to případně na zvážení 
nové správní rady.  
 
Dotaz VH: Zda se sleduje vývoj Feečkových hráčů? 
Předsedající k tomuto odpověděla, že tato otázka směřuje na Pythagor, klub takové 
statistiky nemá k dispozici.  
 
 

Hlasování: 

pro:  249 

proti:  0           

zdrželi se:  62 

Výsledek: Zpráva o činnosti správní rady SOGCC za rok 2019 byla schválena. 

 

 
6. Zpráva revizora SOGCC za rok 2019  
 
Přednesl RNDr. Milan Kazík. 
 
VH vzala Zprávu revizora SOGCC za rok 2019 na vědomí. 

 

 
7. Návrh rozpočtu SOGCC pro rok 2020 
 
Přednesla Mgr. Blanka Vašicová 
 
K dotazu VH: Proč je rozpočet plánován jako ztrátový? Co se stane, když bude ztráta 
mnohem vyšší než je plánována? To přijde správní rada za členy, aby ztrátu zaplatili? Co 
se stane, když by klub zanikl? 
Předsedající k položeným dotazům uvedla, že rozpočet je postaven na reálných číslech, a 
i přesto, že jsou v něm všechny výdajové položky "osekány" na naprosto nezbytné 
minimum, tak současný stav vybraných poplatků nepokrývá ani základní výdaje, jako 
jsou nájemné, mzdy a povinné poplatky. Situace se pochopitelně intenzivně řeší, žádá se 
o dotace a klub hledá možnosti dalšího financování. Předsedající dále uvedla, že by 
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rozpočet tabulkově SR mohla navrhnout jako vyrovnaný, ale pokud by tak učinila, tak by 
členy a VH uváděla v omyl, což nikdy předtím SR neudělala a nebude to dělat ani teď jen 
proto, aby prošlo schválení "nějakého" rozpočtu. Z hlediska ztráty klubu je třeba 
vycházet z občanského zákoníku, podle nějž členové klubu, jakožto spolku, neručí za 
závazky spolku a nikdo po nich tedy nemůže chtít uhradit ztrátu. V případě, že by klub 
neměl peníze a nebyl by schopen hradit své závazky, musel by na sebe podat insolvenční 
návrh.  
 
K tomuto dotazu dále vystoupil prezident klubu s tím, že SR si je vědoma všech 
problémů, ale je třeba, aby si toho byli vědomi i členové. Vyzval proto členy, aby v době, 
kdy to klub potřebuje projevili solidaritu a klubu darovali peníze, aby se klub mohl 
finančně "oklepat" s těch posledních dvou let, které byly nejhorší v jeho historii.  
 
S podnětem vystoupil Jan Hovězák. Uvedl, že chápe vysvětlené důvody ztráty, kterými 
jsou zejména špatně fungující restaurace v minulosti, zvyšující se nájemné a kvalita 
hřiště s tím, že ale je třeba si položit základní otázku. A tou je, co s tím může udělat klub? 
Odpověď by ovšem zněla : nic. Klub může pouze tlačit na majitele hřiště a resortu, aby 
zjednal nápravu, pokud ovšem na druhé straně nebude snaha o řešení, tak klub nemůže 
udělat nic. Navrhl správní radě, aby jednala ohledně výše nájemného např. v tom směru, 
aby bylo stanovováno dle skutečně vybraných poplatků.  
K tomu předsedající uvedla, že situaci ohledně nájemného již delší dobu SR s 
Pythagorem řeší. Tato otázka se opakovaně otevírala na jednání SR s tím, že ovšem 
nájemní smlouva je dvoustranná dohoda, a za situace, kdy není otevřen prostor k 
dohodě, tak toto nelze změnit.  
 
Návrh z pléna VH, aby byl rozpočet schválen jako provizorní s tím, že nová správní rada 
bude zavázána svolat Valnou hromadu co nejdříve, tak aby byl rozpočet znovu 
projednán.  
 
Po provedené diskusi bylo hlasováno o schválení rozpočtového provizoria, a to 
podmíněně ve znění níže uvedeného usnesení.  
 

Hlasování: 

pro: 299 

proti: 0 

zdrželi se: 12 

Výsledek:  Návrh provizorního rozpočtu SOGCC pro rok 2020 byl schválen s podmínkou 
konání nové VH nejpozději do 30. 9. 2020. 

 
Po uzavření hlasování byl položen dotaz VH Dotaz: Proč se současní členové správní rady 
rozhodli kandidovat do SR? Co z toho mají, berou za to peníze? Nebo proč to dělají, když 
se pak setkávají s takovým nepochopením a kritikou ze strany členů.  
 
Předsedající k dotazu uvedla, že dle Stanov je členství v SR čestnou funkcí, což znamená 
bez nároku na jakoukoliv odměnu. Jedinou výhodou je odpuštěné ročního hracího 
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poplatku. Členové správní rady kandidovali do funkcí proto, aby pomohli klubu, aby pro 
něj udělali, co je v jejich silách. O to se také 5 let ve svých funkcích snažili. To, že na závěr 
svého funkčního období bohužel musí konstatovat takovou ztrátu je pro ně všechny 
osobně velmi smutné, zvláště za situace, kdy naprostou většinu té ztráty nemohli nijak 
ovlivnit.  

 

 
 
8. Informace o činnosti Sportovně technické komise za rok 2019 a o činnosti 

Tréninkového centra mládeže za rok 2019 
 
Informace o činnosti Sportovně technické komise za rok 2019 přednesl Ing. Tomáš Daul. 
Informace o činnosti Tréninkového centra mládeže za rok 2019 přednesl Mgr. Vlastimil 
Štefl. 
 
VH vzala Informace o činnosti Sportovně technické komise a o činnosti Tréninkového 
centra mládeže za rok 2019 na vědomí. 
 
 

 
9. Informace kapitánů reprezentací za rok 2019 
 
Za reprezentaci vystoupili Blanka Vašicová (ženy a muži), Eva Roháčková (senioři) a Mgr. 
Vlastimil Štefl (junioři). 
 
VH vzala Informace kapitánů reprezentací za rok 2019 na vědomí. 
 
 

10. Informace o hřišti 
 
Přednesl Ing. Tibor Ťapuš 
 
K položeným dotazům VH uvedl, že Pythagor nemá žádný zájem na to klub jakkoliv  
likvidovat nebo přebírat, naopak má zájem na tom, aby klub i nadále fungoval a celou  
dobu svého působení na Kořenci se snaží vyjít klubu i jeho členům maximálně vstříc.  
 
Uvedl, že pro rok 2020 ze strany Pythagora došlo ke "zmrazení" inflační doložky a  
nedošlo tak k dalšímu zvýšení nájemného.  
 
Z hlediska hřiště uvedl, že nesouhlasí s tím, že by se do hřiště neinvestovalo, naopak  
uvedl, že v roce 2019 se do hřiště a zázemí provedly obrovské investice - např.  
dobudovala se hráz na jamce č. 10,  předělala se fervej na jamce č. 8, nainstaloval se  
nový kamerový systém. Další investice se plánují i pro rok 2020.  
 
Uznal, že rok 2018 byl pro kvalitu hřiště nejhorším rokem, ale stále se snaží kvalitu  
zlepšovat, neboť jde také o jejich příjmy.  
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VH vzala Informace o hřišti na vědomí. 
 
 

11. Udělení čestného členství Mgr. Vlastimilovi Šteflovi 
 

Přednesla Mgr. Blanka Vašicová 

Hlasování: 

pro: 311 

proti: 0 

zdrželi se: 0 

Výsledek:  Všemi hlasy na VH bylo přijato souhlasné stanovisko a bylo uděleno čestné 
členství Mgr. Vlastimilovi Šteflovi.  

 

Po provedeném hlasování vystoupil čestný člen Antonín Jízdný s návrhem, aby VH 
zařadila do programu jednání další bod, a to udělení čestného členství prezidentovi 
Pavlu Vláčilovi.  

 

Předsedající navrhla hlasování o zařazení nového bodu na program jednání VH.  

Hlasování: 

pro: 294 

proti: 11 

zdrželi se: 6 

Výsledek:  294 hlasy bylo odsouhlaseno zavedení dalšího bodu k projednání – Udělení 
čestného členství Pavlovi Vláčilovi.  

 
12. Udělení čestného členství Pavlovi Vláčilovi 

 
Přednesla Mgr. Blanka Vašicová 

Hlasování: 

pro: 299 

proti: 6 

zdrželi se: 6 

Výsledek:  299 hlasy na VH bylo přijato souhlasné stanovisko a bylo uděleno čestné 
členství Pavlovi Vláčilovi.  
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13. Volba tří volených členů SR Sokrates Golf & Country Club, z.s. 
 
V abecedním pořadí se představili jednotliví kandidáti do SR:  

 Ingr František, Mgr. 

 Kavín Aleš 

 Kyzlink Jan, Mgr. 

 Lizna Ivo 

 Rechová Hana, Mgr. 
 
Předsedají před samotnou volbou připomněla, že dle Volebního a hlasovacího řádu, který byl 
schválen na jednání VH v roce 2016, se prezidentem automaticky nestává kandidát s 
nejvyšším počtem hlasů, ale postupuje se tak, že do SR jsou zvoleni 3 kandidáti, kteří obdrželi 
nejvyšší počet hlasů a ti se pak na prvním jednání správní rady dohodnou na tom, kdo bude 
prezidentem a 1. a 2. viceprezidentem.  
 

 
Po představení kandidátů proběhly tajné volby. 

Předsedkyně volební a mandátové komise Ing. Eva Roháčková oznámila výsledky voleb: 

do správní rady SOGCC byli s počtem hlasů zvoleni: 
Lizna Ivo   273 hlasů 
Aleš Kavín  266 hlasů 
Mgr. Hana Rechová 207 hlasů 

 
14. Volba revizní a rozhodčí komise Sokrates Golf & Country Club, z.s. 

 
V abecedním pořadí se představili jednotliví kandidáti do Revizní komise:  
 

 Kazík Milan, RNDr. 

 Tesař Tomáš, RNDr. 

 Vašicová Blanka, Mgr. 
 
Poté proběhly tajné volby. 

Předsedkyně volební a mandátové komise Ing. Eva Roháčková oznámila výsledky voleb: 

Do Revizní komise SOGCC byli s počtem hlasů zvoleni: 
Mgr. Blanka Vašicová 255 hlasů - jako předsedkyně Revizní a rozhodčí komise 
RNDr. Tomáš Tesař 198 hlasů 
RNDr. Milan Kazík 161 hlasů 

 
 

15. Závěr 

Předsedající VH konstatovala, že tímto byl program VH vyčerpán a jednání VH v 21:00 
hod ukončila. 
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Prezident klubu poděkoval všem členům za účast na jednání VH a za jejich připomínky a 
podněty. Dále popřál nové správní radě úspěšné a klidné funkční období a poděkoval 
ostatním členům dosavadní správní rady za spolupráci.  

 

V Kořenci, dne 13. 6. 2020 

 

 

 

 

 

            Mgr. Blanka Vašicová                                     Mgr. Martina Macková 

                  předsedající      zapisovatel 

 

 

 

Zápis z VH ověřil: 

 

RNDr. Milan Kazík 


