
Zápis z jednání výboru spolku HALAS č. V/7 

Dne 29. 3. 2021 se uskutečnilo jednání výboru spolku HALAS společně s výborem 
pobočného spolku (dále PS) a přizvaných členů spolku HALAS. Prostřednictvím Zoom 
videokonference byli v čase od 19:00 do 20:15 přítomni Jakub Hrazdira, Raul Kačírek, Pavel 
Kadlečík, Tomáš Křenek, Martina Macháčková, Jana Ondroušková, Nelly Pelc Vostrá, 
Zuzana Vytisková a Jan Zvěřina. 

• Funkce zapisovatele diskuze se ujala Zuzka, do konečné podoby zápisu přispěli další 
účastníci.   

 
• Na úvod shrnul stručně Pavel Kadlečík (diCarlo) historii PS, který byl založen pro 

pořádání MS v řešení sudoku a logických úloh 2018 v Praze, od jeho založení v roce 
2017, přes úspěšnou realizaci MS, vyplacení závazků a vyúčtování v roce 2019 až po 
následné období rozhodování o osudu PS (úvahy o nástupnictví ve spolku HALAS, rušení 
PS, daňová problematika zůstatku, využití peněz ve prospěch komunity). 

 
• Předseda PS Tomáš Křenek podal zprávu o financích a úkolech z minulé schůze. 

o Současný zůstatek v účetnictví PS činí 288.300 Kč. 
o Po dohodě o vyúčtování činnosti Aleše Marka na rekonstrukci herního portálu 

FED-SUDOKU bude odměna ve výši 36 tisíc Kč uhrazena z prostředků PS a 
zaúčtována do roku 2020. Následně bude činit zůstatek v účetnictví PS 252 tisíc 
Kč a do 30.4. bude podáno daňové přiznání (dále DP) za roky 2019 a 2020, 
v kterých bude zůstatek podléhající dani přesunut do následujícího roku. 

 
• Dále byla prodiskutována otázka účelnosti vynaložených prostředků na herní portál FED, 

zabezpečení této investice a případný rozpor tohoto výdaje s účely, ke kterým byl založen 
PS. 

o Všichni souhlasí s tím, že jde o nanejvýš účelně vynaložené prostředky vzhledem 
k tomu, že jde v současné chvíli o jediný funkční herní portál, který sdílejí jak 
členové HALAS, tak špičkoví i amatérští hráči z ČR i celého světa.  

o Na dotaz o zabezpečení provozu prohlásil Raul, že po letech činnosti Aleše Marka 
považuje takové úvahy za zbytečné.  

o Nelly odpověděla na dotaz, že předmět platby, dle jejího názoru, není v rozporu 
s předmětem činnosti dle platných stanov PS. 

 
• Ohledně otázek z problematiky daní a práva neziskových organizací dostali účastníci 

odborných odpovědí Tomáše a Nelly.  

o Oba shodně prohlásili, že částku do 300 tis Kč lze v účetnictví bez újmy posouvat 
z roku na rok.  

o Tomáš souhlasí, že DP za rok 2019 a 2020 podá do konce dubna a bude o tom 
informovat PS a v kopii i výbor HALAS. 

o Na vysvětlenou bylo uvedeno, že pokud je spolek nečinný (nemá zdanitelné 
příjmy), není ze zákona třeba podávat DP. Pokud se sníží základ daně jako 
v případě PS, je povinnost DP podat v následujícím zdaňovacím období, i když je 
spolek nečinný (a nemá zdanitelné příjmy).  



o HALAS, který vede jednoduché účetnictví, má povinnost každý rok zveřejňovat 
ve spolkovém rejstříku přehled o majetku a závazcích, PS pak účetní závěrku. 
Doklady k PS podle Tomáše existují, jen nedošlo ke zveřejnění. Zavázal se zaslat 
vše potřebné za dobu existence PS Nelly, která do 30.4. zašle vše do datové 
schránky soudu. DiCarlo připomněl, že HALAS má tuto povinnosti směrem ke 
spolkovému rejstříku splnit zpětně až do roku 2014. 

 
• Debata pokračovala kroky týkající se osudu PS. V prosinci 2020 vydal výbor HALAS 

rozhodnutí, že by měl být PS zrušen, a své rozhodnutí postoupil k hlasování e-mailové 
členské schůze. V diskuzi e-mailové členské schůze a v emailové komunikaci mezi 
výborem HALAS a výborem PS zněl silný argument, proč PS nezachovat? 

o Záměr likvidace PS, který byl předložen a odhlasován členskou schůzí HALAS, 
má své daňové náklady, naopak plusem je organizační stránka věci (nebude už 
potřeba řešit nic spojeného s PS). 

o Výbor PS vyslovil důvody pro zachování PS a během této schůze byly podrobně 
diskutovány záležitosti chodu PS a jeho potřebných změn. Ty by měly spočívat 
v tom, že se upraví účel a cíle PS, členy PS budou orgány spolku HALAS a PS 
bude sloužit k financování činnosti HALAS. Členové výboru HALAS se nestaví 
kategoricky proti této variantě. Závěrem jsme si vytyčili díl čí cíle, jež by nás měly 
přiblížit řešení. 

 

Online schůze výboru HALAS a výboru PS přinesla ujasnění dílčích faktů. Živá rozprava ze 
schůze se následně přenesla do emailové podoby. V otázce zrušení či pokračování PS panují 
rozdílné názory, jak řešení dosáhnout, nicméně překážky jsou zdolávány společně jedna po 
druhé. Další naše kroky doprovodí komuniké směřované členům spolku HALAS. 
 
A nejbližší cíle jsou 

o Podat DP PS za roky 2019 a 2020  
o Doplnit a zkompletovat administrativu PS 
o Rozehnat pochyby nad daňovou problematikou PS 
o Ujasnit si přístup k využití členské schůze HALAS v otázce řešení PS 
o Uspořádat členskou schůzi PS 

 

sepsali účastníci schůze výboru HALAS 

 

 


