
Hráčská asociace logických her a sudoku z.s. 

Finanční zpráva za rok 2018 

Úvodem děkuji všem členům, kteří se svými členskými příspěvky podíleli na činnosti našeho spolku. 

Rok 2018 byl specifický z několika důvodů. Díky pořádání Mistrovství světa v řešení sudoku 2018 

a Mistrovství světa v řešení logických úloh 2018 jsme nemuseli platit členský příspěvek WPF (World 

Puzzle Federation). Organizátorům MS se dále podařilo navázat kontakty s novými partnery, velice 

pozitivně také odhadují finanční výsledek celé akce, díky kterému by na kontě spolku mohla 

po ukončení vyúčtování akce přibýt nemalá částka.  

Z hlediska darů byl letošní rok opět pestrý. Díky vašim nákupům přes portál givt.cz přibylo na našem 

kontě přes 4,5 tisíce korun. Vyúčtování turnajů je velice pozitivní díky nízkým či nulovým nájmům sálů 

na pořádání turnajů, za což patří opět náš dík Gymnáziu Jiřího z Poděbrad, Stavební fakultě VUT 

v Brně, zdejší ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze a nově také Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity 

v Brně. Pomáhá také tisk zdarma pro jičínský a dva pražské turnaje od firmy Kropáček Legal 

a množstevní sleva na tisk od firmy Plánotisk. Děkujeme také Honzovi Zvěřinovi za tvorbu a tisk 

propagačních a soutěžních materiálů. Hlavním partnerem studentských turnajů se stalo VIDA! science 

centrum v Brně, které umožnilo ve svých prostorách konání Celostátního finále soutěže tříčlenných 

družstev pro školy a přispělo také věcnými dary pro tuto soutěž. Z hráčů přispěli drobnými dary 

3 členové a jeden člen přispěl na naše konto částkou 2000 Kč. 

V následující tabulce je uveden přehled příjmů a výdajů za rok 2018.  

Přehled příjmů a výdajů za rok 2018: 

Počáteční stav k 1.1.2018     
Pokladna 3843,00     
Bankovní účet 94344,95     
Celkem 98187,95     
Kredity k 1.1.2017 11904,00     
Finanční situace 86283,95     
        
Konečný stav k 7.12.2018     
Pokladna 4947,00     
Bankovní účet 100589,85     
Celkem 105536,85     
Kredity k 6.12.2017 12100,00     
Finanční situace 93436,85     
       
příjmy v roce 33668,00     
výdaje v roce 26319,10     
rozdíl 7348,90     

rozdíl (se zohledněním 
kreditů) 7152,90     



Rozbor       
výdaje       
režie turnajů nájmy 605,00     
režie turnajů ostatní 21409,70     
režie běžná 1312,40     
příspěvky WPF 0,00     
přenosy 0,00     
podpora repre 2992,00     
celkem 26319,10     
        
příjmy       
platby členů 20196,00 z toho ČP 8 600,00 
platby nečlenů 5800,00     
Sponzorské a jiné dary 6522,00     
drobné dary hráčů 1150,00     
přenosy 0,00     
ostatní příjmy 0,00     
celkem 33 668,00     
        
rozdíl 7348,90     
 

Počet členů s uhrazeným ČP: 43 (což je o 1 méně než v loňském roce) 

Vyúčtování živých turnajů 

Zásluhou pořadatelů, autorů i partnerů se podařilo udržet výdaje na pořádání živých turnajů v takové 

výši, abychom je ve výsledku byli schopni výdaje na turnaje pokrýt ze startovného.  

Turnaj Příjmy Výdaje Výsledek 
Poděbrady 3300 2087 1213 
MČRL 3150 4412 -1262 
MČRS 6450 7781 -1331 
MAČR 2750 1266 1484 
Zlatá Praha 3050 2000 1050 
Celkem 18700 17546 1154 

 

Také náklady na studentské turnaje se podařilo pokrýt z darů od portálu givt.cz, které byly na tyto 

turnaje vyčleněny.  

Slovo pokladníka 

V letošním roce se počet členů spolku se zaplaceným členským příspěvkem ustálil. Na turnajích se 

objevilo mnoho nových účastníků včetně juniorů. Díky pořádání Mistrovství světa vznikly v letošním 

roce pouze malé náklady na podporu reprezentace. Důsledkem toho se množství prostředků spolku 

opět zvýšilo. V příštích letech počítáme s vynaložením těchto prostředků na pořádání turnajů 



pro dospělé i mládež a také finanční podporu reprezentace, ve které má náš spolek stále velké 

nedostatky.   

Slovo revizora 

Jako revizor spolku jsem provedla kontrolu hospodaření a prošla příjmy a výdaje spolku. Konstatuji, 

že jsem neshledala žádné nedostatky nebo nesrovnalosti. Spolek nakládá s finančními prostředky 

hospodárně, o čemž svědčí i vyrovnaný rozpočet.  Vede o svém hospodaření řádnou dokumentaci 

a postupuje v souladu s ustanoveními spolku. 

Snížení členského příspěvku pro rok 2018 na 200,- Kč nepřineslo očekávaný přísun platících členů. 

Toto snížení bylo schváleno jako přechodné s platností pro rok 2018. Nezaznamenala jsem žádnou 

snahu toto přechodné období prodlužovat, s čímž plně souhlasím.  Jako přijatelný se mi zdá návrh 

na stanovení sníženého členského příspěvku pro rok 2019 ve výši 100 Kč pro členy narozené 1993 

a mladší.  


