
Zápis z jednání správní rady 

SOKRATES GOLF & COUNTRY CLUB, z.s. 

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

 

Datum konání:  14. března 2020 

Hodina a místo konání: 10:00 hod. kongresový sál v Golf & Ski Resort Kořenec 

Na jednání přítomni: 

Pavel Vláčil - prezident 
Mgr. Blanka Rybářová - viceprezidentka 
Ing. Tibor Ťapuš- zástupce majitele hřiště, člen správní rady, přes telefonický most 
Mgr. Jan Kyzlink, zapisovatel 
Mgr. Vlastimil Štefl - člen revizní komise 
Mgr. Karolína Jakubcová - host správní rady 
Ing. Eva Roháčková - kapitánka seniorské reprezentace 

 

Program jednání: 

1) aktuální situace  - koronavirus 

2) hospodaření klubu 

3) reprezentace klubu  

4) turnaje - hospodaření, hodnocení 

5) hřiště a zázemí - plánované změny a výstavba 

6) členská základna - hodnocení stavu a demografického vývoje 

7) personální agenda - zabezpečení činností klubu  

8) příprava valné hromady klubu 

 

 

Zahájení a úvodní slovo prezidenta klubu - Pavel Vláčil 

1. Správní rada s ohledem na současnou situaci s pandemií koronaviru prodiskutovala 

otázky dopadu různých možných opatření na blížící se golfovou sezónu. Bylo 

rozhodnuto, že případná opatření pro klubové akce budou vyhodnocována z hlediska 



vývoje situace s tím, že v případě rozšíření omezení bude nutné informovat členy 

klubu o tom, že klubové akce nebude možné konat, a to případně včetně již 

vyhlášeného jednání Valné hromady klubu. Informování členů o změnách a jejich 

vyhodnocování z právního hlediska bude mít na starost Blanka Vašicová.  

2. Blanka Vašicová informovala správní radu o výsledcích hospodaření za rok 2019, 

které skončilo vysokou ztrátou 670 tis. Kč. Uvedla, že kořenecký golf zažil dosud 

nejhorší rok své existence, přičemž za tak špatným výsledkem hospodaření stálo 

několik faktorů. Nejhorší propady oproti loňským rokům byly v příjmech z turnajů, 

které se oproti roku 2018 propadly o cca 300 tis. Kč. Za tímto propadem dle jejího 

názoru stojí zejména problémy s restaurací, které u mnoha členů vyvolaly velmi 

negativní vztah k restauraci a jejím zaměstnancům. Ačkoliv se podařilo v průběhu 

sezóny mírnit dopady a snižovat náklady, i přesto turnaje byly v mínusu. Avšak 

situace, kdy v termínu konání Mistrovství klubu restaurace skončila úplně, znamenala 

v konečném důsledku ve vyúčtování turnajů ztrátu ve výši 130 tis. Kč. Další výrazný 

propad se projevil u ročních členů. V této oblasti je úbytek členů dlouhodobý a 

setrvalý, ale zatímco v letech předchozích ubývalo přibližně 30 členů ročně, v roce 

2019 to bylo 70, což představuje propad o 210 tis. Kč. Za větším meziročním úbytkem 

dle jejího názoru stála i změna recipročních podmínek ze strany majitele hřiště. 

Dalším z důvodů ztráty je současně i nastavení smlouvy mezi Sokratem a Pythagorem, 

a to zejména v části týkající se inflační doložky, podle níž každoroční inflace přirůstá k 

základnímu nájemnému a pro další rok se následně zvyšuje již zvýšené nájemné o 

inflaci. Propad, ale nastal i u dalších příjmových částí klubu, kdy na členských 

poplatcích se vybralo o 110 tis. Kč méně, a to i přesto, že celkový počet členů vzrostl. 

Klub však zaznamenal vyšší počet žádosti o udržovací poplatky. Dále např. 

předpokládaná dotace ze strany ČGF byla o téměř 70 tis. Kč nižší než ve dvou 

předcházejících letech. Dále informovala, že v roce 2019 obdržel klub dotaci z MŠMT 

ve výši 155 tis. Kč s tím, že i pro rok bylo požádáno o stejnou dotaci, jejíž výše by měla 

činit 144 tis. Kč. Upozornila však na to, že v případě, že nedojde k nějaké výraznější 

změně, pak situace klubu do budoucna je velmi nejistá. Z hlediska nastavení rozpočtu 

pro rok 2020 bylo přistoupeno k výrazným škrtům výdajů ve všech oblastech tak, aby 

bylo možné udržet činnost klubu.  

3. Se zprávou o reprezentaci vystoupila kapitánka reprezentací dospělých v roce 2019  

Blanka Vašicová s informací o sestupu družstev mužů z 1. ligy do 2. ligy. Hlavní důvod 

sestupu uvedla jednak rostoucí konkurenci v 1. lize mužů a dále neúčast 3 hráčů s 

nízkým HCP při poslední vyřazovací části, kdy současně jeden z reprezentantů nemohl 

nastoupit kvůli náhlým zdravotním potížím. U družstva žen se podařilo uhájit 

postavení v 1. lize, přičemž hráčské obsazení týmu hodnotí jako velmi dobré i pro 

další roky. Současně informovala správní radu, že pro rok 2020 již dále nebude 

vykonávat funkci kapitánky reprezentace dospělých.   

Eva Roháčková informovala o seniorské reprezentaci s tím, že se oba týmy zúčastnili 

MČR jednotlivců a družstev. Účast v těchto soutěžích zhodnotila pozitivně i z hlediska 



dosažených výsledků. Dále oznámila správní radě, že pro rok 2020 nebude 

pokračovat ve funkci kapitánky reprezentace.  

Vlastimil Štefl vystoupil se zprávou o juniorském golfu. Klub vyslal celkem 7 družstev 

na MČR. Z kvalifikační skupiny se nepodařilo postoupit nicméně je znát stoupající 

úroveň dětí. Výběr se rovněž zúčastnil Poháru Moravy. 

Blanka Vašicová informovala o tom, že z hlediska nastavení rozpočtu pro rok 2020 

dojde k výrazným škrtům na výdaje v oblasti reprezentace i TCM, přičemž jednotlivé 

rozpočtové plány budou ustanoveným kapitánům zaslány poté, co dojde k jejich 

jmenování.  

4. Turnaje -  správní rada zhodnotila nastavení systému turnajů z roku 2019 s tím, že 

tento systém rozdělení dle jednotlivých typů turnajů považuje za funkční a udržitelný. 

To pochopitelně za situace, kdy dojde ke stabilizaci situace s nový nastavením 

provozu restaurace. Konec roku, po ukončení činnosti předchozího nájemce správní 

rada hodnotí pozitivně a současně to vidí, jako dobrý impulz do nové sezóny. Správní 

rada se shodla na tom, že pro nadcházející sezónu nebude zasahovat do nastavení 

turnajů a bude průběžně sledovat hospodářské výsledky jednotlivých turnajů.  

5. Správní rada projednala s majitelem hřiště předpokládané investice do hřiště a jejich 

realizaci. Za zástupce majitele hřiště vystoupila Karolína Jakubcová, která převezme 

funkci ředitelky resortu po Vlastmilu Šteflovi s tím, že seznámila správní radu s 

plánovanými pracemi na hřišti, zejména pak s postupem prací na jamce č. 8. Správní 

rada vzala zprávu zástupce majitele hřiště na vědomí.   

6. Blanka Vašicová informovala správní radu, že z hlediska členské základny nedochází v 

klubu k žádným velkým změnám, pokud se týče počtu členů. Avšak uvedla, že v 

celkovém počtu členů došlo oproti předchozím roků a o nárůst z 537 na 543 členů. Za 

přírůstkem viděla zejména vydřenou akci 20 za 20, kdy došlo k prodeji všech 

nabídnutých členství. Upozornila však na zvýšení počtu žádostí o udržovací poplatky o 

11 členů, což v konečném důsledku znamenalo méně peněz na vybraných poplatcích. 

Dále uvedl, že je zjevné "stárnutí" kořenecké členské základny, kdy každý rok cca 10 

členů přechází z kategorie dospělých do kategorie seniorů. I tato skutečnost má pak 

vliv na hospodaření klubu a jeho nastavení.  

7. Blanka Vašicová informovala správní radu, že v roce 2020 dojde k reorganizaci 

činností a personálního zabezpečení klubu, která souvisí zejména s koncem funkčního 

období současné správní rady. S ohledem na skutečnost, že současná správní rada již 

nebude znovu kandidovat na tyto funkce je třeba, aby činnosti, které dosud 

vykonávala je nutné přesunout. Správní rada po provedené diskusi rozhodla o tom, že 

v součinnosti s majitelem hřiště dojde k přesunu správy členské agendy na Ivu 

Douškovou, která bude vykonávat v této oblasti zajišťovat činnosti sekretariátu klubu, 

čímž současně dojde k naplnění slibu správní rady, že zajistí, aby členové měli 

možnost se obracet na osobu, která bude přítomna v resortu a bude s nimi schopna 

osobně řešit členské záležitosti. Ostatní činnosti by pak měly postupně přecházet na 

Martinu Mackovou. Blanka Vašicová upozornila na skutečnost, že Jana Šteflová, která 



je v současné době na rodičovské dovolené je stále zaměstnancem klubu a je tak 

možné do budoucna počítat s jejím návratem do funkce manažerky klubu. Správní 

rada se shodla na tom, konkrétní podmínky a personální otázky bude do budoucna již 

řešit nová správní rada. Primárně tedy správní rada řešila personální nastavení tak, 

aby po změně v obsazení správní rady mohlo dojít k plynulému přechodu funkcí a 

činností klubu tak, aby všechny činnosti byly převedeny od Blanky Vašicové.    

8. Správní rada pověřila Blanku Vašicovou přípravou podkladů pro připravované jednání 

Valné hromady.  

 

Prezident klubu poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání správní rady v 13.30 

hodin.  

 

V Kořenci dne 14.3.2020 

 

 

 

 

 

 


