
Hráčská asociace logických her a sudoku z.s. 

Finanční zpráva za rok 2019 

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

I v letošním roce bychom rádi poděkovali Gymnáziu Jiřího z Poděbrad, Stavební fakultě VUT v Brně a zdejší 

ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze, kteří nám poskytují prostory na turnaje za velmi příznivé až nulové nájmy. Nadále 

pokračuje také spolupráce s firmou Plánotisk, která nám poskytuje velmi výhodné podmínky a ceny tisku. Hlavním 

partnerem studentských turnajů se stalo opět VIDA! science centrum v Brně, které umožnilo ve svých prostorách 

konání Celostátního finále soutěže tříčlenných družstev pro školy, a také firma Kohinoor, která poskytla věcné dary pro 

tuto soutěž. 

V následující tabulce je uveden přehled příjmů a výdajů za rok 2019 (před započítáním výdajů na ZP). 

Přehled příjmů a výdajů za rok 2019: 

Pokladna 5 287,00

Bankovní účet 98 970,61

Celkem 104 257,61

Kredity k 1.1.2019 11 600,00

Finanční situace 92 657,61

Pokladna 9 353,00

Bankovní účet 85 267,74

Celkem 94 620,74

Kredity k 1.12.2019 9 100,00

Finanční situace 85 520,74

příjmy v roce 281 342,00

výdaje v roce 290 978,87

rozdíl -9 636,87

Rozbor
výdaje

režie turnajů nájmy 2 000,00

režie turnajů ostatní 24 852,16

režie běžná 247 054,40 z toho startovné repre 244234

příspěvky WPF 6 566,41

přenosy 0,00

podpora repre 10 505,90

celkem 290 978,87

příjmy

platby členů 257 136,00 z toho ČP 11 700,00

platby nečlenů 18 498,00

sponzoring 5 459,00

drobné dary hráčů 249,00

přenosy 0,00

ostatní příjmy 0,00

celkem 281 342,00

rozdíl -9 636,87

Výsledek hospodaření po -7 136,87 s náklady za ZP -10 219,87

Počáteční stav k 1.1.2019

Konečný stav k 6.12.2019

 

Počet členů s uhrazeným ČP: 42 



Vyúčtování živých turnajů 

Oproti loňskému roku se o 3 tisíce korun snížily příjmy ze startovného z turnajů. Na straně výdajů přibylo nájemné 

na MČRS ve výši 2 tisíce Kč, dále náklady na tisk úloh na turnaj v Pardubicích, který je mezi našimi živými turnaji 

výjimečný tím, že další náklady, ale i příjem ze startovného spadají pod organizátory Czech Open. Ze zmíněných důvodů 

skončilo pro rok 2019 vyúčtování živých turnajů ve ztrátě 5058 Kč.  

Turnaj Příjmy Výdaje Výsledek 

Poděbrady 2450 1768 682 

MČRL 3650 3467 183 

MČRS 4400 7332 -2932 

MAČR 2600 3561 -961 

Pardubice 0 1547 -1547 

Zlatá Praha 2600 3083 -483 

Celkem 15700 20758 -5058 

 

Vyúčtování studentských turnajů 

Přestože se oproti loňskému roku dary od portálu givt.cz snížily, i tak přibylo na účet našeho spolku 5459 Kč. S náklady 

pouze 4311 Kč se podařilo uskutečnit 7 regionálních studentských turnajů. Takto nízké náklady jsou ale vykoupeny 

mnoha hodinami práce několika členů našeho spolku. Ceny do regionálních soutěží v letošním roce totiž poskytla 

společnost ALBI výměnou za kontrolu nově připravovaných produktů s logickou tematikou. Poděkovaní také patří 

domovským školám a všem, kteří se do organizace turnajů zapojili, a dalším institucím, které poskytly prostory či ceny 

do soutěží.   

Studentské turnaje Příjmy Výdaje Výsledek

Regionální kola 0 4 311

Celostátní finále 0 1 672

GIVT 5 459 0

Celkem 5 459 5 982 -523  

Podpora reprezentace 

Finanční podpora reprezentaci spočívala především v pořízení reprezentačních triček nováčkům a náhradních triček 

stávajícím reprezentantům, kteří používají reprezentační dresy jako prostředek pro šíření povědomí o sudoku, 

logických úlohách a našem spolku. Všichni členové reprezentace dostali také malý příspěvek ke startovnému. Tento 

příspěvek je však oproti celkovým nákladům stále zanedbatelný. S ohledem na místa konání dalších Mistrovství světa 

zůstává naším cílem pokusit se sehnat sponzory, kteří by alespoň částečně financovali startovné české reprezentaci.    

 

 

 

 



Slovo pokladníka 

Ačkoliv se může zdát, že rok 2019 nebyl z hlediska financí příznivý, některé složky rozpočtu se podařilo udržet 

na stabilní úrovni. Navíc se podařilo navázat cennou spolupráci s firmou Albi, jejíž produkty jsme využili jako ceny 

do studentských i některých dalších turnajů. Po několika letech skončilo se ztrátou vyúčtování živých turnajů 

HALAS ligy. Výše popsané okolnosti se můžeme pokusit pro následující rok ovlivnit, abychom se dostali zpět 

do vyrovnaného stavu, jako tomu bylo v minulých letech.  

Vzhledem k nárůstu akcí a množstvím výdajů je potřeba neustále shánět další zdroje příjmů. Z tohoto důvodu opět 

apeluji na každého, kdo má kontakty na potenciální sponzory či jiné nápady na způsob získání peněz na naše aktivity,  

aby se nebáli ozvat. 

Slovo revizora 

Jako revizor spolku jsem provedla kontrolu hospodaření, prošla příjmy a výdaje spolku za rok 2019. Rok 2019 byl 

plánován jako schodkový již v rozpočtu s ohledem na podporu reprezentace. Ta se uskutečnila a ačkoli je výsledný 

schodek o něco vyšší než původně plánovaný, toto navýšení je zanedbatelné. Konstatuji, že jsem neshledala žádné 

nedostatky nebo nesrovnalosti. Spolek vede o svém hospodaření řádnou evidenci a postupuje v souladu 

s ustanoveními spolku, zápisy o příjmech a výdajích jsou transparentní a přehledné.  

 

 

 


