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4) Zpráva o činnosti SR GCB, čerpání rozpočtu a stavu majetku v roce 2020 a její 

schválení 

 

Správní rada GCB se v roce 2020 sešla devětkrát. V průběhu roku ze Správní rady klubu odstoupili Jan 

Pololáník (na jeho místo byl Valnou hromadou kooptován Jiří Symerský), Lubomír Fabík (na jeho místo 

provozovatel sportoviště jmenoval Patra Gála ml.) a Petr Gál ml. - provozovatel jmenoval Antonína 

Jízdného. 

Antonín Jízdný (71 let) je členem klubu od r. 2005, aktivní účastník klubového života, pravidelný účastník 

klubových soutěží, v minulosti byl mj. prezidentem Sokrates Golf & Country Clubu. 

Správní rada se zabývala řízením klubu, organizací sportovní i společenské činnosti, hospodařením klubu, 

čerpáním rozpočtu a správou členské základny. V oblasti sportovního golfu se Správní rada věnovala 

především stabilizaci týmu reprezentantů, jmenováním nových kapitánů a nových trenérů. Správní rada 

změnila systém rekreačních turnajů zavedením celoroční turnajové série a atraktivnějšími výhrami. V 

rámci organizace klubu Správní rada revidovala stávající a zavedla nové procesy vedoucí ke zjednodušení 

a zvýšení přehlednosti organizace klubu. 

Celoročně se Správní rada také zabývala opatřeními spojenými s pandemií COVID-19 a jejími dopady na 

činnost klubu. Správní rada pravidelně jednala s provozovatelem sportoviště, sportovními organizacemi 

a státními orgány tak, aby zajistila co nejmenší dopad opatření na členy klubu. 

Komentář ke stavu majetku: 

Klub v roce 2020 nepořizoval ani neodprodával žádný dlouhodobý hmotný majetek, oprávky jsou 

tvořeny odpisem majetku. Pohledávky i závazky jsou krátkodobé a jsou tvořeny z obchodních vztahů. 

Klub neeviduje pohledávky ani závazky po splatnosti. Zůstatek na bankovním účtu je tvořen jak přebytky 

z hospodaření minulých let, tak vybranými členskými příspěvky pro následující rok. Náklady příštích 

období jsou tvořeny časově rozlišenými položkami pojištění a licence software, výnosy příštích období 

vybranými příspěvky pro následující rok a časově rozlišenými dotacemi. 

Komentář k čerpání rozpočtu: 

Rozpočet schválený Valnou hromadou se z větší části podařilo dodržet. Výraznými rozdíly oproti 

plánovaným příjmům jsou v administrativní části dotace (dotace COVID Sport), v oblasti rekreačního 

golfu vyšší dotace pro děti, kde došlo k jejich navýšení. Naopak k razantnímu snížení došlo v oblasti 

sportovního golfu, kde kvůli druhé podzimní covidové vlně nebyly z důvodu odpadnutí tréninků vybrány 

příspěvky rodičů na reprezentaci. 

Na výdajové straně nebyl rozpočet naplněn v administrativní části v nákladech na Správní radu, kde 

nedošlo k žádnému čerpání a také náklady na uspořádání Valné hromady byly nižší než plánované. V 

oblasti rekreačního golfu byly nižší náklady na turnaje z důvodu jejich nekonání kvůli protiepidemickým 

opatřením. Mírně překročené byly náklady na rekreační golf pro děti. V oblasti sportovního golfu byly 

mírně překročeny náklady jak na reprezentaci, tak i na SVG z důvodu vyšší intenzity tréninků, četnějším 

výjezdům reprezentace a podporou vnitřního sportoviště. 

Hospodářský výsledek je celkově ztrátový, oproti rozpočtu o 102 tisíce Kč, což bylo způsobeno vyššími 

náklady v oblasti sportovního golfu. 

Revizní komise předloženou zprávu o činnosti a stavu majetku spolku za rok 2020 doporučuje schválit. 


