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Finanční zpráva za rok 2017 

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

Přestože se počet členů platících členský příspěvek snížil, díky šetrnému zacházení s financemi spolku 

především ze strany organizátorů turnajů a sponzorům se podařilo pokrýt všechny vzniklé výdaje 

a navýšit finanční rezervu spolku. 

Letošní rok byl velice pestrý z hlediska sponzorských darů. Díky vašim nákupům přes portál givt.cz 

přibylo na našem kontě přes 10 tisíc 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 a zdejší ZŠ Na Beránku. Pomáhá také sponzorování tisku pražského 

turnaje od firmy Kropáček Legal a množstevní sleva na tisk od firmy Plánotisk. Pro studentské turnaje 

se podařilo získat několik sponzorů, kteří přispěli věcnými cenami či upomínkovými předměty. 

Hlavním sponzorem studentských turnajů se stalo Science centrum VIDA, které umožnilo ve svých 

prostorách konání Celostátního finále soutěže tříčlenných družstev pro školy a přispěla také věcnými 

dary nejen pro tuto soutěž, ale i pro Mistrovství Akademiků.  Z hráčů přispěli drobnými dary 3 členové 

a dva členové přispěli na naše konto částkou 2000 Kč. 

Bohužel se nepodařilo získat žádného většího sponzora z řad firem, který by přispíval na konto Halasu 

pravidelně vyšší částkou, ze které by se dala ve větší míře podporovat česká reprezentace. Z tohoto 

důvodu vyzývám všechny, kteří mají kontakty na potenciální sponzory, aby se nebáli oslovit členy 

výboru s dotazy či požadavky na podklady, které ke komunikaci se sponzory potřebují. 

V následující tabulce je uveden přehled příjmů a výdajů za rok 2017. Stejně jako v loňském roce jsou 

příjmy i výdaje navýšeny o startovné účastníků Mistrovství světa v Indii, které se platí hromadně. 

Přehled příjmů a výdajů za rok 2017: 

Počáteční stav k 1.1.2017     

Pokladna 2812,00     

Bankovní účet 75054,91     

Celkem 77866,91     

Kredity k 1.1.2017 9950,00     

Finanční situace 67916,91     

        

Konečný stav k 6.12.2017     

Pokladna 2693,00     

Bankovní účet 95252,60     

Celkem 97945,60     

Kredity k 6.12.2017 11904,00     

Finanční situace 86041,60     

        

příjmy v roce 141863,65     

výdaje v roce 121784,96     



rozdíl 20078,69     

rozdíl (se zohledněním 
kreditů) 18124,69     

        

Rozbor       

výdaje       

režie turnajů nájmy 3600     

režie turnajů ostatní 24088,9     

režie běžná 83364,4 z toho startovné MS 81744 

příspěvky WPF 10527,66     

přenosy 0     

podpora reprezentace 0     

celkem 121580,96     

        

příjmy       

platby členů 28100 z toho ČP 13200 

platby nečlenů 7290     

sponzoring 14474     

drobné dary hráčů 453,88     

přenosy 0     

podpora FEDu 3241,98     

ostatní příjmy 88099,79 z toho startovné MS 81744 

celkem 141659,65     

        

Rozdíl 20078,69     

 

Počet členů (z toho s uhrazeným ČP): 60 (44; což je o 7 méně než v loňském roce) 

Počet účastníků živých turnajů (člen/nečlen): 165 (110/55) 

Vyúčtování živých turnajů 

Zásluhou pořadatelů, autorů i sponzorů se podařilo udržet výdaje za pořádání živých turnajů v takové 

výši, abychom byli schopni je pokrýt ze startovného. Jediným turnajem, který měl vyšší náklady, bylo 

MČRS. Tento turnaj je jediným turnajem, při kterém vzniká náklad ve formě nájmu sálu. Celkově ale 

byly příjmy z pořádání živých turnajů o 4293,70 Kč vyšší než výdaje. 

Turnaj Příjmy   Výdaje   Výsledek 

Poděbrady 2350   951,40   1398,60 

MČRL 4440   3912,50   527,50 

MČRS 5650   7320,70   -1670,70 

MAČR 3200   1311,70   1888,30 

Zlatá Praha 3600   1450,00   2150,00 

Celkem 19240 Celkem 14946,30 Celkem 4293,70 

 

Také náklady na studentské turnaje se podařilo s rezervou pokrýt ze sponzorských příspěvků z portálu 

givt.cz, které byly na tyto turnaje vyčleněny. 

 



Slovo pokladníka 

Propad počtu účastníků živých turnajů i členů se zaplaceným příspěvkem nadále pokračuje. Důvod 

tohoto poklesu není jasný. Spolek se dlouhodobě potýká s absencí většího množství nových stabilních 

hráčů a členů. Dle mého názoru je finanční rezerva spolku již dostatečně velká, abychom mohli zvážit 

možnosti zvýhodnění členů spolku a zvýšení jejich motivace platit pravidelné členské příspěvky, které 

tvoří finanční základ pro fungování spolku. 

Navrhuji proto snížit členský příspěvek ze 300 Kč na původní hodnotu 200 Kč z několika důvodů: 

1. V této chvíli se ani nejaktivnějším hráčům „nevyplatí“ jezdit na všechny turnaje (při 

současném počtu 5 turnajů za rok a slevě 50 Kč za turnaj). 

2. V následujícím roce nemusíme jako pořádající členové WPF platit členský příspěvek, který činí 

zhruba 11 tis. Kč. Podle návrhu rozpočtu na rok 2018 a předběžného návrhu rozpočtu pro rok 

2019 by toto snížení členského příspěvku Halasu nemělo výrazně negativní dopad ani ve 

chvíli, kdy bychom museli platit členský příspěvek WPF v roce 2019. 

Navrhuji otevřít diskusi na toto téma po volbě nového výboru, případně si poslechnout stanoviska 

nových členů výboru k tomuto tématu.  Při této debatě je možné navrhovat i další opatření, která by 

mohla pomoci přilákat nové hráče. 

Slovo revizora 

Jako revizor spolku jsem provedla kontrolu hospodaření s financemi a prošla zápisy z jednání výboru 

zejména s ohledem na skutečnosti, které se týkají hospodaření. Mohu konstatovat, že jsem 

neshledala žádné nedostatky nebo nesrovnalosti, spolek nakládá s finančními prostředky hospodárně, 

vede o tom řádnou dokumentaci a postupuje v souladu s ustanoveními spolku. 

Pokud jde o připravovaný návrh snížení členského poplatku z částky 300 Kč na 200 Kč, doporučuji 

tento návrh pro rok 2018 bedlivě zvážit a osobně bych hlasovala proti snížení. Vedou mě k tomu tyto 

důvody, které dávám k zamyšlení: 

- každoročně se snižuje počet platících členů, očekávám, že tento trend bude bohužel pokračovat 

- domnívám se, že výše příspěvku není důvodem, proč se zvyšuje počet neplatících členů 

- absence příspěvku WPF pro rok 2018 je vítaná, nicméně pokud v roce 2019 bude opět placen, může 

se stát, že příští rok bude třeba znovu jednat o jeho navýšení 

- sponzorské dary jsou vždy nejisté a nikdo nedokáže odhadnout, v jaké výši budou v roce 2018, 

členské příspěvky jsou tedy jedinou stabilní základnou pro příjmy. 

Závěr 

Na závěr bych chtěla poděkovat všem sponzorům i hráčům, kteří se svými příspěvky a prací podílí na 

chodu našeho spolku a naplňování jeho cílů. 

Zpracovala: Hanzelková – pokladník   Kontrolovala: Suchá - revizor 

6.12.2017  


