
Zápis z jednání správní rady 

SOKRATES GOLF & COUNTRY CLUB, z.s. 

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

Datum konání:  8. 10. 2022 

Hodina a místo konání: 13:00 hod. kongresový sál v Golf & Ski Resort Kořenec 

Na jednání přítomni: 

Ivo Lizna 
Mgr. Hana Rechová 
Mgr. Blanka Vašicová - zapisovatel, předsedkyně Revizní komise 
Mgr. Karolína Jakubcová - zástupce společnosti Pythagor, a.s., zplnomocněna Tiborem Ťapušem 
 

Program jednání: 

1) Změny ve správní radě 

Dne 20.9.2022 odstoupil z funkce člena správní rady Mgr. František Ingr. Správní rada byla 
informována o tom, že prezidentem klubu byl osloven další náhradník, a to Mgr. Jan Kyzlink, 
který oznámil, že z osobních důvodů funkci člena správní rady nepřevezme.  

Z hlediska Stanov klubu, zejména čl. VI.B tak počet volených členů správní rady klesl na dva. S 
ohledem na znění Stanov není třeba nyní svolávat volební Valnou hromadu, neboť ve 
funkcích zůstávají nadále prezident Ivo Lizna a 1. viceprezidentka Mgr. Hana Rechová. 
Správní radu tak společně se zástupcem majitele hřiště  ing.Tiborem Ťapušem tvoří 3 členové 
a ti budou v tomto složení prozatímně jednat dále. Změna na rejstříku bude provedena na 
základě připraveného formuláře. Podklady pro změnu připraví Blanka Vašicová. 

2) TCM 

Po schůzce s trenéry byl sestaven průběžný rozpočet TCM pro rok 2022. Problém trenéři vidí 
zejména v nedostatku komunikace a personálních změn.  

V současné době probíhají tréninky odděleně u obou trenérů. Martin Huf trénuje skupiny 
EAGLE - po domluvě s rodiči je cena jeho tréninků odlišná (9 000 Kč) od tréninků Tomáše 
Daula (začátečníci vs pokročilí - 1 až 2x týdně 3000 Kč, 5000 Kč, 3500 Kč a 6000 Kč). Na 
dětských trénincích bylo v letošním roce vybráno 105 600 Kč.  

Správní rada si je vědoma, že situace TCM v roce 2022 byla nedostatečně řešena s tím, že v 
roce 2023 se již nesmí opakovat. Zájmem správní rady je, aby funkci vedoucího TCM převzal 
některý z rodičů, jež s dětmi soutěží jak v individuálních soutěžích, tak i na reprezentační 



úrovni. Situace v TCM bude probrána s rodiči na Players párty, která se uskuteční dne 
20.10.2022. 

3) Projekt SŠNG 

I v roce 2022 pokračovala spolupráce s ČGF v projektu Golf do škol.  

Partnerskou školou pro projekt je zejména Základní škola v Benešově, kde probíhala výuka 
golfu v rámci osnov tělesné výchovy. Po ukončení činnosti Jana Kyzlinka jako učitele TV na 
škole nedošlo ke kontinuálnímu předání informací dalším učitelům. Ti však sami při výjezdu 
školy na golfové hřiště projevili zájem o pokračování ve výuce. Hana Rechová má ve 
spolupráci s Tomášem Daulem zajistit podmínky pro zaškolení obou učitelů na SNAGu, aby 
tak spolupráce nadále pokračovala.  

Dle informace od Tomáše Daula by na základě této spolupráce mohly začít trénovat 3 až 4 
děti, které se zúčastnily i turnaje škol na Svratce. Tomáš Daul má kontakty na rodiče a zajistí 
jejich oslovení a předání informací ohledně tréninků v roce 2023.  

Současně správní rada diskutovala o personálním obsazení propagačních akcí se Školou na 
golf. Je nutné, aby na těchto akcích byl vždy přítomen alespoň jeden z trenérů, který by děti 
projevující talent a zájem o golf mohl oslovit s nabídkou tréninků.    

Nově se rýsuje spolupráce se střední školou v Boskovicích. Správní rada zprostředkuje 
možnost zakoupení SNAGu pro SŠ v Boskovicích. Chtějí to zařadit do osnov. V rámci SŠNG 
může jít o čerpání prostřednictvím propagačních akcí.  

Je nutné zlepšit komunikaci ohledně domlouvání jednotlivých termínů a podmínek pro 
konání akcí v areálu resortu a současně se školami z hlediska možného proplácení nákladů. 
Všechny akce je třeba dopředu koordinovat, aby nedocházelo ke komunikačním problémům. 

Dále bude třeba rozklíčovat jednotlivé složky samotného projektu a z nich vyčlenit peníze na 
proplácení nákladů na učitele, trenéry, zapůjčení holí a míčů.  

V předchozích letech byly do projektu zapojeny i školy v Moravské Třebové - řešil Tomáš 
Daul a v Jevíčku - řešil David Šulák. Jsou to školy v blízké vzdálenosti a jejich partnerství v 
projektu a účast na propagačních akcích by mohla přivést ke golfu děti z okolí a případně i 
rodiče. Pro rok 2023 by tak měly být osloveny i tyto školy.  

Námět k dalšímu rozvoji představuje i možnost placených sportovních kroužků pro děti, 
které se ke golfu nedostanou v rámci projektu Golf do Škol.   

4) Hospodaření klubu 

Stav účtu 710 k 31. 8. 2022 vykazuje disponibilní zisk 1976 tis. Kč 



Klub má zaplatit 2 673 tis. Kč na nájmu. K doplacení na příjmové stránce jsou poplatky z 
reklamy Pythagor. Roční 15 600 Kč, RHP 251 000 Kč, VIP 11 100 Kč, pojistné stroje 14 126 Kč, 
790 Kč povinné ručení stroj + HCP servis (dosud 61759 Kč). Výdaje - poplatky federaci cca 50 
000 Kč, MRČ (cca 50 000 Kč), trenéři (84 000 Kč Tomáš Daul + doplatek Martin Huf cca 24 
000 Kč),  telefony 500 Kč a 14 500 Kč za vedení účetnictví.  

Další možné příjmy - SŠNG 20 000 Kč a doplatek dotace od ČGF cca 15000 Kč.  

Rozpočtová situace klubu po započtení všech předpokládaných příjmů a výdajů značí, že klub 
z rozpočtu roku 2022 nebude schopen zaplatit na nájemném cca 300 000 Kč.  

Správní rada ještě bude pracovat na vybrání poplatků od blokovaných členů. Podle systému 
je k dovybrání ještě 21 poplatků v celkové výši 180 tis. Kč. Reálný předpoklad výběru se může 
ještě pohybovat okolo 30 000 Kč. Nelze počítat s výběrem ve výši 100 % dlužných poplatků.  

Turnaje v roce 2022 nejsou prodělkové. V současné době prakticky každý turnaj má sponzora 
na ceny.  

Ve 14:30 se z účasti na dalších bodech jednání omluvila Mgr. Karolína Jakubcová  

Poplatky za rok 2022 byly dle stavu v IS vybrány ve výši 5 279 990 Kč (v této výši jsou 
zahrnuty všechny poplatky RHP, vstupní, MRČ a všech způsobů platby).  

Pro srovnání v roce 2021 tyto poplatky činily 5 384 530 Kč a v roce 2020 4 370 450 Kč (před 
zvýšením poplatků).  

Dotace pro klub 

Klub pro rok 2022 získal dotace v těchto oblastech a výši: 

NSA - 171 270 Kč 

SŠNG - 30 000 Kč+ 18 000 Kč + je předpoklad dalších 20 000 Kč 

ČGF - 48 000 Kč 

ČUS - 6 000 Kč na turnaj + 4 000 Kč na dětský turnaj  

Vyřízení dotací má na starosti Mgr. Hana Rechová. Správní rada dále diskutovala o 
možnostech žádat o individuální dotace od Města Blansko a Boskovice. V současné době jsou 
dotační tituly těchto obcí nastaveny tak, že o dotaci mohou žádat ty kluby, které na území 
těchto měst působí. Možnosti individuální dotace budou dále ověřeny přímo u dotačních 
orgánů.   

Výše RHP poplatků na rok 2023 

Správní rada provedla propočty možné výše RHP poplatků, tak aby byly zachovány základní 
funkce.  



Varianty poplatků: 

Varianta 0) ponechání poplatků v nezměněné výši  

V případě ponechání poplatků ve stejné výši nebude mít klub na zaplacení nájmu na rok 
2023 ani v základní výši. Tato varianta tedy není pro budoucí fungování klubu možná. 

Varianta 1) zvýšení poplatků v každé kategorii o 2 000 Kč 

Předpokládané zvýšení výběru poplatků při této variantě představuje na RHP výběr celkovou 
částkou 6 097 500 Kč. Při současné výši nájemného 5 347 556 Kč, by klubu mělo na vlastní 
hospodaření zbývat 749 944 Kč. Tento předpoklad vychází v případě, že Pythagor a.s. 
neuplatní pro rok 2023 inflační doložku ze smlouvy. Současně je nutné brát v potaz, že ztráta 
z roku 2022 bude muset být při zaplacení plné výše nájmu z roku 2022 uhrazena z poplatků, 
které však budou vybrány již na rok 2023. Tímto se prohlubuje schodek rozpočtu na rok 2023 
a bude zatížen dlužnou částkou. Fakticky by pak klub "získal" pouze 449 944 Kč.  

Výše uvedený předpoklad současně vychází z premisy, že počet členů klubu nepoklesne. Z 
historie vývoje klubových poplatků však jednoznačně vyplývá, že v případě zvýšení RHP a 
zásahu do výběru hracích poplatků nastává "odliv" členů.  

V případě, že při zvýšených poplatcích odejde 1 člen, musí být navýšení vykompenzováno 9 
členy, kteří zůstanou. Pokud odejde 26 členů, tak je klub ve stejné situaci, jako v roce 2022.  

V případě zvýšení o inflaci v odhadované výši ČNB, která činila k srpnu 2022 16,5 % by 
navýšení o inflaci představovalo částku 882 347 Kč. Celkové nájemné by se tak zvedlo na 
částku 6 319 903 Kč. Případný navýšený příjem z výběru poplatků by inflační navýšení 
nepokryl. K pokrytí navýšení nájemného by inflace pro rok 2022 musela zůstat pod úrovní 8 
%. Současně je pak nutné počítat s dalším zvyšováním nájemného o inflaci v následujících 
letech, v nichž by zvýšený výběr poplatků ve variantě 1 již nepostačoval. 

varianta 2) zvýšení poplatků v kategorii dospělí a senioři o 5000 Kč, ostatní kategorie o 3 000 
Kč 

Předpokládané zvýšení výběru poplatků při této variantě představuje celkovou částku výběru 
RHP ve výši 7 256 500 Kč. Při variantě s poskytnutím slevy by se jednalo o předpokládanou 
výši 7 030 500 Kč.  

Při této variantě by v kategorii dospělých odchod jednoho člena znamenal, že rozdíl by 
pokrýval výběr zvýšeného poplatku od 4 členů, kteří zůstanou.  

Lze však očekávat vysoký počet členů, kteří členství ukončí. Hranice pro udržitelnost 
zvýšeného poplatku pro rok 2023 představuje maximální úbytek do 30 členů v kategorii 
dospělých a 15 členů v kategorii seniorů. V tom případě by vybraná výše RHP činila 6 376 500 
Kč. Klub by byl schopen zaplatit zvýšené nájemné za rok 2023 a v případě výrazného poklesu 
míry inflace i rok 2024. Prognóza inflace pro rok 2024 však dosud není známa. Pro 



dlouhodobou udržitelnost této výše poplatku je nutné na zvýšeném poplatku vybrat alespoň 
6 500 000 Kč v každém roce. 

 Porovnání RHP - dospělý na nejbližších hřištích pro rok 2022 (Olomouc - 16 900 Kč, Slavkov - 
17 800 Kč - se slevou 15 800 Kč, Kaskáda - 21 000 Kč, Dolní Dobrouč - 15 000 Kč). Na počet 
členů, kteří se na základě zvýšení při variantě 2 rozhodnou odejít, tak bude mít podstatný vliv 
i výše RHP poplatků na těchto okolních hřištích. 

Na jednání po přerušení budou dále předloženy stavy členské základny a její vývoj v 
posledních letech. 

Jednání bylo přerušeno v 17:45 hodin do 11. 10. 2022 s plánovaným začátkem jednání v 
19:00 

Dne 11. 10. 2022 jednání správní rady pokračovalo ve složení: 

Ivo Lizna - prezident klubu 
Mgr. Hana Rechová - viceprezidentka klubu 
Ing. Tibor Ťapuš - zástupce majitele hřiště 
Mgr. Karolína Jakubcová - na pozvání správní rady 
ak. Soch Miloslav Buřival - čestný prezident klubu 
MUDr. Marta Nazari - čestná viceprezidentka klubu 
 

Prezident klubu zahájil pokračování jednání. Zrekapituloval průběh jednání ze dne 8. 10. 
2022.  

Poté si slovo vzal Tibor Ťapuš.  

Zhodnotil práci současného vedení správní rady, kterou označil za nejpilnější za všechna 
předcházející období. Své výhrady sdělil v zásadě k finanční situaci klubu. Poukázal na svůj 
postoj ke klubu, přičemž je pro něj pořád zásadní, aby klub fungoval. Dále vyjasnil svoji pozici 
v rámci funkce správní rady klubu s tím, jeho základní náplní je řešit se správní radou 
fungování spolupráce, nikoliv samotný chod klubových činností.  

Uvedl, že považuje za nutné si vyjasnit činnosti klubu v rámci spolupráce a to, kdo má na 
starosti konkrétní činnosti klubu a kdo za ně odpovídá. Činnosti klubu jsou někdy duplované 
a jsou tak neefektivní. 

Je to poprvé v historii poprvé, kdy ze správní rady odstoupili dva členové. Má za to, že po 
odchodu Františka Ingra hned měla být svolána správní rada ještě za jeho účasti. Nyní 
existuje formální zápis, ale není to v pořádku z lidského hlediska. Celá záležitost měla být 
uzavřena a vysvětlena, což se nestalo. 

 

 



1) Placení poplatků a kontrola: 

Správní rada dále řešila otázku kontroly zaplacených poplatků. Dle předchozí dohody toto 
měla na starosti Iva. Mezi Ivou a Hankou nastalo zřejmě komunikační nedorozumění, neboť  
Iva neměla informaci, že má pokračovat. Částka odměny pro práci Ivi zůstává na 7 000 Kč. K 
tomu Hana Rechová informovala správní radu, že přestalo fungovat propisování plateb do IS, 
a to již počátkem roku. Správní rada pověřila Hanku Rechovou k vyřešení této situace se 
správcem IS - Tomášem Vrbickým, tak aby byl zajištěn přístup do systému k náhledu plateb, 
případně k vyřešení s bankou. To bez zbytečného odkladu, aby vše zase fungovalo. 

2) TCM: 

Prezident klubu se vrátil k otázce TCM. Uvědomuje si naštvání rodičů v důsledku 
nefungujícího TCM. Funkci vedoucího TCM měl převzít František Ingr, který ji ale nepřevzal. 
Na setkání s rodiči by měly být rodiče informováni o situaci v TCM. Blanka Vašicová jménem 
správní rady osloví Martina Ulmana a případně druhého v pořadí Davida Šuláka s 
předjednáním možnosti převzít funkci vedoucího TCM.  

3) SŠNG: 

Dále byla správní rada krátce informována o Projektu se Školou na golf. Rýsuje se spolupráce 
s dalšími školami a vypadá to, že 3 až 4 děti, které by mohly trénovat, ty osloví Tomáš Daul.  

Blanka Vašicová otevřela otázku zapůjčování holí, které jsou na ochozu nad krbem umístěny 
v dřevěné zamykatelné bedně. Tyto hole jsou určeny pro děti, které se nově zapojí do 
dětských tréninků a dosud nemají členství ani své hole. Hole by měly být zapůjčeny oproti 
smlouvě o zápůjčce. Tuto smlouvu pro klub připraví Blanka Vašicová, tak aby bylo možné ji 
používat. Jednotlivé hole mohou být půjčovány na propagační akce. Pavel Vláčil ví o tom, že 
má vyrobit samolepky. Otázku klíčů bude nutné vyřešit s ohledem na naplánované akce v 
roce 2023.  

4) 25. výročí klubu: 

Blanka Vašicová vystoupila s příspěvkem a připomenutím, že v roce 2023 bude 25. výročí 
klubu.  

5) Hospodaření klubu 

Všichni účastníci správní rady dostali zápis. Prezident klubu předal slovo Tiborovi Ťapušovi. 
Tibor uvedl, že si rovněž provedl propočet možné výše poplatků. Ať už zvýšení poplatků bude 
ve výši 2000 Kč nebo vyšší či nižší, bude nutné zajistit, aby nenastal odliv členů.  

Na jednání se otevřela otázka výběru poplatků, a to včetně udržovacích poplatků. Udržovací 
poplatek se stal postupem času automatismem. Dokonce někteří členové inklinují k tomu, že 
si zaplatí pouze "udržovák", ale přesto chodí hrát golf. Dokonce byl minulý týden jeden 



takový člen přichycen a nešel sám, ale měl sebou nehráče golfu. Jsou to peníze jak klubu, tak 
Pythagora.  

Je na rozhodnutí správní rady, jak se postaví k otázce udržovacího členství, zda bude striktně 
trvat na dokladování nároku na udržovací členství nebo bude nadále přistupovat 
benevolentněji.  

Správní rada byla informována o vývoji počtu ročních členů od roku 2014 s tím, že v letošním 
roce je 89 ročních členů. Stojí za tím částečně nabídka reciprocit.  

Slova se ujala Karolína Jakubcová s tím, že na jednání se zástupci okolních klubů vyplynulo, že 
naopak kluby by rády šly cestou buď úplného vyloučení reciprocit nebo omezení. Tibor Ťapuš 
informoval o tom, že by systém reciprocit rád zachoval. Uvidí se, jak se bude zvyšovat cena 
RHP a ročního členství na okolních hřištích.  

Prezident klubu otevřel otázku zaplacení nájemného, konkrétně jeho poslední splátky. Klubu 
v současné chvíli rozpočtově chybí asi 300 000 Kč na poslední splátku nájmu. Správní rada 
klubu omezila výdaje klubu na nezbytné minimum. Dále otevřel otázku smluvního ujednání 
ve smlouvě ohledně změny ve smlouvě.  

Tibor Ťapuš uvedl, že v případě tohoto smluvního ustanovení nemá problém s tím, aby se 
vyvolalo jednání o změně smlouvy, nicméně momentálně není schopen přesně říct, jaký 
výsledek bude na jednání dozorčí rady. Poté podrobně vysvětlil situaci Pythagoru s tím, že 
nájemné od klubu v současné době nepokrývá ani náklady na mzdy.  

Správní rada dále projednávala otázku navýšení RHP pro rok 2023 s tím, že propočítala 
jednotlivé varianty výše poplatků. Otevřela se otázka rizik zvýšených poplatků.  

Tibor Ťapuš na jednání slíbil, že udělá maximum pro to, aby tady klub byl i v roce 2023 a aby 
přežil. Poplatek za golf musí reflektovat všechny zvýšené náklady. Situace, kdy klub má 60 
udržovacích poplatků je z jeho pohledu neúnosná. 

Otázka ročního členství - správní rada řešila otázku tohoto členství s tím, že by neměla být 
pro další rok měněna, a to zejména z toho důvodu, že není vhodné každý rok jeho výši měnit.  

Správní rada diskutovala o tom, na co by postačovaly finance a jak nastavit finance pro 
jednotlivé složky klubu.  

Správní rada dospěla k závěru, že je třeba svolat neformální jednání se členy klubu a 
seznámit je se situací v klubu. K tomu je příležitost na turnaji Prezidenta klubu nebo případně 
na turnaji Proti všem. Lepší se jeví turnaj Prezidenta klubu. Hanka pošle ve středu mailing 
jménem prezidenta klubu s osobním pozváním. Následně Ivo osloví vybraných 20 členů 
klubu, aby se turnaje zúčastnili a zůstali do večera. Objedná se kýta, případně jiné 
občerstvení - to zařídí Karolína Jakubcová.  



Otevřela se otázka nezaplacených účtu po turnaji s tím, že bude třeba tuto otázku vyřešit a 
dohodnout se na způsobu hlídání.  

6) Roční hrací poplatky: 

Správní rada přistoupila k hlasování o výši ročních hracích poplatků. 

Návrh na zvýšení poplatků správní rada předložila takto: 

Pro rok 2023 činí RHP poplatky: 

V kategorii Kadet ve výši 3 500 Kč z toho 100 Kč poplatek federaci. 

V kategorii Junior ve výši 4 500 Kč z toho 100 Kč poplatek federaci.  

V kategorii Student ve výši 7 000 Kč z toho 300 Kč poplatek federaci. 

V kategorii Dospělý ve výši 18 000 Kč z toho 300 Kč poplatek federaci. 

V kategorii Senior ve výši 14 000 Kč z toho 300 Kč poplatek federaci.  

V kategorii Udržovací ve výši 6 000 Kč z toho 300 Kč poplatek federaci.  

U ročního členství Play ve výši 20 000 Kč.  

U dalších ročních členství se výše poplatků nemění.  

E-mail připraví a rozešle Hanka ve spolupráci s Ivem, včetně nabídky členství 25 za 25. Před 
rozesláním e-mailu na členy bude e-mail rozeslán ještě širšímu složení správní rady, aby se 
mohla vyjádřit a doplnit. S ohledem na to, že jde o citlivé téma, bude nutné důvody zvýšení 
členům řádně vysvětlit. 

Správní rada hlasovala o výši poplatků s výsledkem 3 hlasy pro návrh. O hlasů proti. Žádný 
hlas se nedržel.  

Blanka Vašicová otevřela otázku klubových turnajů a činností klubu s tím, že je nutné, aby 
proběhla revize činností a odpovědnosti za jednotlivé činnosti. Dále bude nutné u turnajů 
přepočítat finanční náklady na turnaj včetně režií, a to vzhledem ke zdražování vstupů. 
Současně je nutné rozklíčovat činnosti, které dělá Pythagor a které dělá Sokrates. K tomu 
byla pověřena Správní radou. 

Jednání správní rady bylo ukončeno v 22:00 hodin s tím, že pokud se změní situace po 
jednání dozorčí rady, bude Tibor informovat správní radu a případně bude v jednání správní 
rady pokračováno. 

 

 



Dne 11. 11. 2022 se správní rada sešla k pokračování v jednání.  

Na jednání přítomni: 

Ivo Lizna - prezident 
Ing. Tibor Ťapuš - zástupce majitele 
Ivana Doušková - manažer klubu 
Mgr. Karolína Jakubcová - ředitelka resortu 
Mgr. Blanka Vašicová - předsedkyně revizní komise 
Mgr. Hana Rechová - viceprezidentka klubu 
 

1) Roční hrací poplatky 

S ohledem na příslib, který učinila dozorčí rada, došlo ke změně situace s dříve 
odsouhlasenými poplatky. Pythagor a.s. prostřednictvím Tibora Ťapuše přislíbil, že inflační 
doložka pro rok 2023 bude uplatněna maximálně ve výši poloviny inflace za rok 2022.  

Správní rada tedy hlasovala o zrušení usnesení, které ohledně výše ročních hracích poplatků 
odhlasovala dne 11. 10. 2022.  

Výsledek hlasování: 3 hlasy pro, 0 hlasů proti, žádný hlas se nezdržel  

Tím došlo ke zrušení dříve přijatého usnesení.  

Správní rada navrhla, aby nově byly stanoveny roční hrací poplatky v nižší výši.  

Blanka Vašicová přednesla souhrn předpokládaných výdajů, které bude muset klub v roce 
2023 zaplatit na základě toho, jaké náklady byly v letošním roce: 

 
Nájemné (předpoklad 2023) 

 
5882311 

Současné náklady Navýšení za roční členy 
 

51500 

 
Práce pro klub Pythagor 

 
84000 

 
Poplatky ČGF 

 
159100 

 
Spotřeba materiálu 

 
50000 

 
Účetnictví 

  
57600 

 
Reprezentace 

 
80000 

 
Ostatní poplatky 

 
5500 

 
Daně 

  
110000 

    
6480011 

  

Aby klub vybral na svůj provoz, nesmí výše poplatků oproti dříve schválené výši výrazně 
klesnout. Správní rada poté propočetla výši možných poplatků s ohledem na předpokládané 
nutné výdaje.  

Jako minimální nutné zvýšení vypočetla výši poplatků takto: 



Kategorie věk 
2022 2023 
částka  počet částka  předpoklad 

Kadet do 15 
let 

              2 500,00 Kč  
34 

             3 600,00 Kč              122 400,00 Kč  
Kadet sleva TCM               2 000,00 Kč               3 600,00 Kč    
Junior 16-18 

let 
              3 500,00 Kč  

18 
             4 600,00 Kč                82 800,00 Kč  

Junior sleva TCM               3 000,00 Kč               4 600,00 Kč    
Student do 26 

let 
              6 000,00 Kč  

17 
             7 300,00 Kč              124 100,00 Kč  

Student sleva TCM               5 500,00 Kč               7 300,00 Kč    
Dospělý 

  
            15 000,00 Kč  

212 
           17 300,00 Kč           3 667 600,00 Kč  

partner člena              17 300,00 Kč    
Senior od 63 

let 

            11 000,00 Kč  
117 

           13 800,00 Kč           1 614 600,00 Kč  
partner člena – 
senior              13 800,00 Kč    

mistr klubu                            -   Kč  2                         -   Kč                             -   Kč  
udržovací                 4 000,00 Kč  38              6 000,00 Kč              228 000,00 Kč  
Roční                 5 000,00 Kč  82              5 000,00 Kč              410 000,00 Kč  
roční VIP                 5 000,00 Kč  13              5 000,00 Kč                65 000,00 Kč  
VIP                    300,00 Kč  31                 300,00 Kč                  9 500,00 Kč  
Play               15 000,00 Kč  1            20 000,00 Kč                20 000,00 Kč  
Celkem     565            6 344 000,00 Kč  

 

Správní rada si je vědoma, že ani v této variantě vybrané poplatky plně nepokrývají náklady 
klubu. Výraznější zvýšení poplatků však již považuje za značně rizikové s ohledem na možný 
"odliv" členů, a to zejména v porovnání výše poplatků k okolním hřištím. Za zásadní pak 
považuje to, aby byla dobře zpropagována akce na členství k výročí klubu. Současně se bude 
snažit v příštím roce sehnat další možnosti financování např. přes sponzory, další akce na 
členství a propagaci tak, aby získala nové členy a tedy i chybějící finanční prostředky.  

Správní rada hlasovala o výši ročních hracích poplatků v uvedené výši. 

Výsledek hlasování: 

3 hlasy pro, 0 hlasů proti, nikdo se hlasování nezdržel.     

Správní rada se dohodla, že informace o výši členských poplatků včetně propagace akce na 
členství bude členům odeslána nejpozději do 30. 11. 2022. Prezident klubu předložil k 
nahlédnutí dopis ohledně poplatků s tím, že tento rozešle zúčastněným elektronickou 
formou k vyjádření. S ohledem na citlivost celé situace se zvýšením poplatků je nutné zvolit 
vhodnou a citlivou komunikační formu tak, aby členové důvody zvýšení pochopili. 

2) Kompetence Ivy Douškové 

S ohledem na ohlášenou změnu, a to, že se Iva Doušková stane manažerkou klubu, a tedy i 
členem správní rady, projednala správní rada otázku jejího oficiálního nástupu do funkce a 



rozsah kompetencí. Správní rada se usnesla, že smlouva bude platná od 1. 1. 2023. Smlouvu 
připravila Blanka Vašicová a již zaslala správní radě k doplnění a připomínkám.  

Kompetence byly vymezeny v souladu s dříve zaslaným plánem kompetencí s tím, že tento 
bude dále dopracován a budou do podrobna konkretizovány jednotlivé činnosti a 
odpovědnost za ně. Přípravu plánu má na starost Hana Rechová v součinnosti s Karolínou 
Jakubcovou, Ivou Douškovou a Blankou Vašicovou.  

3) Žádost o prominutí poslední splátky RHP za rok 2022 od M. H. 

Správní rada obdržela žádost M. H. na prominutí poslední splátky z RHP za rok 2022. Správní 
rada o žádosti hlasovala s výsledkem: 3 hlasy proti, 0 hlasů pro, žádný hlas se nezdržel.  

Žádost tak byla zamítnuta, a to s ohledem na velký počet odehraných kol na Kořenci, což 
vyplývá z odbavovacího systému.  

4) STK   

Správní rada se zabývala otázkou složení STK, která po odchodu Františka Ingra fakticky 
nefungovala. 

Do STK by správní rada chtěla nominovat Tomáše Daula, Jaroslava Dokoupila a Michala 
Bašuse. Tyto správní rada osloví s nabídkou.  

5) TCM 

Blanka Vašicová informovala správní radu o současné situaci v TCM. Na základě pověření 
oslovila Martina Ulmana s nabídkou na převzetí funkce vedoucího TCM, kterou Martin 
Ulman přijal. Po provedení kontroly byl dokončen rozpočet za rok 2022 s tím, že k do 
vyplacení zbývá zhruba 150 000 Kč. Správní rada se dohodla, že tyto peníze nebudou 
vyplaceny v plné výši s tím, že je nutné vyčkat, jak dopadne hospodaření klubu za letošní rok. 
Vyplaceny budou zatím příspěvky na individuální výjezdy a zimní přípravu dětí. Jejich 
konkrétní výše bude stanovena správní radou po telefonické dohodě. 

6) Turnaje 

Karolína Jakubcová informovala správní radu, že Pythagor rozjednal možnost sponzoringu na 
kávu pro klubové turnaje. Mohlo by se jednat o např. 15 až 20 kg na sezónu. Dále uvedla, že 
Pythagor provozuje klubové turnaje se ztrátou, ale tato situace dále není únosná. Jde hlavně 
o personální zajištění. K tomu Pythagor připraví a předloží kalkulaci turnajů, aby bylo možné 
rozhodnout o turnajích pro příští sezónu.  

Na dotaz správní rady, proč se na posledních turnajích jídlo roznášelo, Karolína Jakubcová 
uvedla, že do 40 lidí na turnaji se roznáší, je to pro provoz a průchodnost restaurace lepší. Od 
40 lidí výše se bude vydávat ze šafin. 



Jednání skončilo v 19:30 

V Kořenci dne 11. 11. 2022 

 

                                                                                     Mgr.Blanka Vašicová 

                                                                                          zapisovatel 


