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Zápis z jednání valné hromady 

SOKRATES GOLF & COUNTRY CLUB, z.s. 

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

 

Datum konání:  12. dubna 2019 

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

Program jednání: 

 

1. Zahájení a úvodní slovo prezidenta klubu 

2. Volba orgánů valné hromady 

3. Schválení programu VH 

4. Zpráva o činnosti správní rady SOGCC za rok 2018 

5. Zpráva revizora SOGCC za rok 2018 

6. Schválení Návrhu rozpočtu SOGCC pro rok 2019 

7. Zpráva o činnosti Sportovně technické komise za rok 2018 

8. Zpráva o činnosti Tréninkového centra mládeže za rok 2018 

9. Zprávy kapitánů reprezentací 

10. Zpráva o stavu a rozvoji hřiště 

11. Diskuse 

12. Závěr 

 
1. Zahájení a úvodní slovo prezidenta klubu (Pavel Vláčil) 

 
2. Volba orgánů VH 

Jako orgány řádné valné hromady navrhuje správní rada: 
 

- Předsedající VH: Mgr. Blanka Vašicová 

- Skrutátor: Pavla Vybíhalová 

- Zapisovatel: Mgr. Jan Kyzlink 

- Ověřovatel zápisu: Mgr. Vlastimil Štefl 

- Mandátová a volební komise: Ing. Eva Roháčková, Mgr. Pavel Krč, Ing. Milan 
Kazík 

pro: 97 

proti: 0 

zdrželi se:0 

Výsledek: orgány VH byly zvoleny. 
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3. Zpráva mandátové komise  

 
Ing. Eva Roháčková konstatovala, že na valné hromadě je přítomno dle prezenční listiny 
osobně či prostřednictvím zástupců na základě plné moci 97 z celkových 521 členů 
s hlasovacím právem, což činí 18,6 % všech členů spolku s hlasovacím právem. 
Nadpoloviční většinu z přítomných 97 hlasů tvoří 49 hlasů.  
 
 

4. Schválení programu  VH 

Návrh předsedajícího VH na schválení programu doplnění programu jednání VH o bod s 
názvem Klubové turnaje, který by byl zařazen jako bod č. 11 s tím, že ostatní program 
jednání VH by byl ponechán beze změny. 
 
Protinávrh nebyl předložen. 

Hlasování: 

pro: 97 

proti: 0 

zdrželi se: 0 

Výsledek: program VH byl schválen. 
 
 

5. Zpráva o činnosti správní rady SOGCC za rok 2018 
 
Přednesla: Mgr. Blanka Vašicová 
 

 Hlavní činností správní rady pro rok 2018 bylo zajištění řádného chodu klubu. 

 Klub v roce 2018 hospodařil se ztrátou, konečný hospodářský výsledek činil po 
zdanění částku - 101 254 Kč. Předsedající zdůvodnila výši ztráty dvěma zásadními 
faktory. V roce 2018 proběhly oslavy 20 výročí založení klubu. Konečný náklad, 
resp. saldo představovalo částku 79 tis. Kč. Současně měl klub zvýšené náklady 
na reprezentaci spojenou s účastí obou družstev dospělých v Extralize, kdy byl 
rozpočet dospělé reprezentace oproti roku předchozímu zvýšen téměř na 
dvojnásobek. Předsedající dále uvedla, že ztráta bude uhrazena z rezerv klubu.     
Je možno nahlédnout do účetnictví buď na klubu nebo v účetní kanceláři, která 
účetnictví vede.  

 Vývoj členské základny – členská základna je v posledních letech velmi stabilní. 
Trendem je stárnutí členské základny, kdy každý rok přechází cca 10 členů z 
kategorie dospělých do kategorie seniorské. V roce 2018 se podařilo v rámci akce 
20 za 20 vyprodat všechna nabízená členství. Prezentace tabulky s přehledem 
členské základny  

 Snaha o udržení kořenecké atmosféry 

 Podpora juniorů nejen v rámci TCM- zapojení klubu do projektu Se školou na golf 

 Úbytek MRČ (každým rokem) – jde to setrvalý trend, přičemž v každém roce 
takto ubude asi 30 členů, z hlediska rozpočtu to každoročně ztrátu cca 100 tis Kč.  
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 V roce 2018 proběhlo 29 víkendových klubových turnajů, 24 HCP střed a 6 
dětských turnajů. Víkendový turnaj měl v průměru 68 hráčů, problémem je 
klesající počet hráčů na turnajích k tomu viz bod Turnaje.  

 V roce 2019 se začalo Novoročním odpalem a bude se končit Mikulášskou 
sedmičkou.  

 Poděkování všem, co se podíleli na činnosti klubu, sekretáři klubu, partnerovi 
Pythagor a.s., reprezentaci, recepci, restauraci, greenkeeprům, marshallům 

Hlasování: 

pro: 97 

proti: 0 

zdrželi se: 0 

Výsledek: Zpráva o činnosti správní rady SOGCC za rok 2018 byla schválena. 

 

 
6. Zpráva revizora SOGCC za rok 2018 

 
Přednesl: Ing. Milan Kazík 
 

 V roce 2018 probíhaly průběžné kontroly – nebyly nalezeny žádné 
nedostatky, pravidelné vymáhání pohledávek, dobrá spolupráce s účetní 
kanceláří, proběhla kontrola hospodaření na turnajích, zjištěno, že byla 
zavedena zvláštní evidence kontroly turnajů – přiložení všech dokladů včetně 
počtu startujících na turnaji 

 Všechny sledované činnosti včetně majitele hřiště jsou v souladu se 
stanovami 
 

VH vzala Zprávu revizora SOGCC za rok 2018 na vědomí. 

 

 
7. Schválení Návrhu rozpočtu SOGCC pro rok 2019 

 
Přednesla: Mgr. Blanka Rybářová 

 Výnosy vs náklady – vyrovnaný koncept rozpočtu 

 Všechny poplatky z roku 2018 jsou vybrány.  

 Hlavní zdroj příjmů klubu jsou členské poplatky, dále dotace, dary a tržby z 
prodeje služeb 

 Další možné výnosy – dětské tréninky, nesoutěžní výsledky,  

 Celá dotace v roce 2018 byla použita na hrazení dětských tréninků 

 Každý rok dochází ke zvýšení nájemného. Předsedající upozornila na to, že pokud 
půjde vývoj inflace a nájemného stejným směrem, bude to do budoucna 
představovat pro klub výraznou finanční zátěž.   

 Osobní náklady – klub zajišťuje svoji činnost prostřednictvím osob, které pracují 
na DPP. V roce 2019 se nepředpokládá přijetí nového zaměstnance. 
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 Náklady – všechny dotace jdou do TCM, ČGF - za každého člena klub odvádí 300,- 
Kč ročně, jedná se cca o 300000,- Kč ročně, platby odchází ve dvou splátkách. 

 Klub vlastní stroj – náklady představují PHM, pojištění 

 Daně, poplatky, pojistné – daň z příjmu právnických osob, DPH 

 Na dotaz Valné hromady na nákladovou část ostatních nákladů předsedající 
uvedla jednotlivé položky, ze kterých se tyto náklady skládají.  

 Po provedené diskusi ohledně nákladů za reklamu a předplatného časopisu golf 
bylo navrženo toto usnesení:  
Valná hromada ponechá smlouvu se společností CCB v původním stavu.  

 

Hlasování o přijetí uvedeného usnesení: 

pro: 96 

proti: 0 

zdrželi se: 1 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 

 

Hlasování o návrhu rozpočtu pro rok 2019: 

pro: 97 

proti: 0 

zdrželi se: 0 

Výsledek: Návrh rozpočtu SOGCC pro rok 2019 byl schválen. 

 

 
8. Informace o činnosti Sportovně technické komise za rok 2018 

Informace o činnosti Sportovně technické komise za rok 2018 přednesl Ing. Tomáš Daul. 
 
VH vzala Informace o činnosti Sportovně technické komise za rok 2018 na vědomí. 
 

9. Informace o činnosti Tréninkového centra mládeže za rok 2018 
Informace o činnosti Tréninkového centra mládeže za rok 2018 přednesl Mgr. Vlastimil 
Štefl. 
VH vzala Informace o činnosti Tréninkového centra mládeže za rok 2018 na vědomí. 

 
10. Informace kapitánů reprezentací za rok 2018 

 
Za reprezentaci vystoupili Blanka Vašicová (ženy), Tomáš Daul (muži), Eva Roháčková a 
Pavel Krč (junioři). 
 
VH vzala Informace kapitánů reprezentací za rok 2018 na vědomí. 
 
Člen klubu Tomáš Vrbický vystoupil s návrhem na vytvoření B-týmu pro růst talentů.    
Předsedající k tomu uvedla, že po poradě s STK je možné přihlásit i B-týmy. Po  
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vystoupení předsedy STK Tomáše Daula Správní rada uvedla, že přihlásí B-tým dospělých  
do Krajské soutěže. 
 
 

11. Klubové turnaje 
 
Předsedající uvedla, že z důvodu jednostranného zvýšení cen za snídaně i obědová menu 
Správní rada musela přistoupit ke změně v organizaci klubových turnajů. Snídaně na 
turnaje byla zdražena z 80 Kč na 150 Kč, přičemž došlo ke sjednocení snídaní. Obědové 
menu bylo v základní ceně zdraženo z 85 Kč na 105 Kč. Z původní výše startovného 350 
Kč na osobu by nebylo možné pokrýt ani základní část nákladů na turnaje. Současně 
Správní rada přistoupila ke zvýšení odměn hostesek a rozhodčích na turnajích na 100 Kč 
za hodinu z původních 86 Kč na hodinu. Odůvodnila tento krok tím, že odměny pro 
zaměstnance se nezvyšovaly minimálně 5 let. Rozdělení turnajů do 3 kategorií by mělo 
více stabilizovat hospodaření na klubových turnajích. Dále uvedla, že aby byl turnaj 
alespoň na nule je nutné, aby se turnaje zúčastnilo alespoň 60 hráčů. Systém nastavení 
hospodaření klubových turnajů je založen na tom, aby příjmy a výdaje byly vyrovnané. 
 

12. Zpráva o stavu a rozvoji hřiště 
 
Přednesl Tibor Ťapuš a Mgr. Vlastimil Štefl 
 
VH byla informována o tom, investice, které vlastník hřiště vložil do hřiště a resortu 
činily v roce 2018 činily 3,2 mil Kč, došlo k investicím do restaurace, bylo vybudováno 
dětské hřiště, nakoupeny nové stroje pro lepší údržbu hřiště, nově byl nainstalován 
kamerový systém na parkoviště.  
 
Zástupce vlastníka hřiště dále informoval VH o vývoji projektu toalet na hřišti mezi 
jamkami 11 a 14.  
 
Dále poděkoval za spolupráci mezi klubem a vlastníkem hřiště, kterou zhodnotil jako 
nadstandardní.  
 
VH vzala Informace o hřišti na vědomí. 

 
 

13. Diskuse 
Valná hromada vedla diskusi o novém provozu restaurace a systému obsluhy.  
 
Dále se v diskusi vrátila k otázce klubových turnajů.  
 

14. Závěr 

Předsedající VH konstatovala, že tímto byl program VH vyčerpán a jednání VH v 19:30hod 
ukončil. 

 

Prezident klubu na závěr poděkoval účastníkům VH.  
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V Kořenci, dne 12. 4. 2019 

 

Mgr. Blanka Vašicová    Mgr. Jan Kyzlink 

předseda valné hromady     zapisovatel 

 

Zápis z VH ověřil: 

Mgr. Vlastimil Štefl     

 

 


