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Finanční zpráva za rok 2021 

Pokladník spolku Halas předkládá členské schůzi zprávu o financích za rok 2021 tak, jak je ke dnešnímu dni 

možné. Tedy neúplnou. Tak jako všechny roky předtím. Důvody jsou jednoduché a dobře známé. Členská schůze, 

která mimo jiné schvaluje i finanční zprávu, se pravidelně uskutečňuje v rámci posledního turnaje, tedy 

pražského. Do konce roku tak zbývá pravidelně ještě necelý měsíc a všechny platby uskutečněné těsně před 

schůzí a po ní až do konce roku tak nejsou ve zprávě zahrnuty. 

Zpracovatel této zprávy tak vřele vítá návrh výboru Halas, aby, s přihlédnutím k možným nejistotám ohledně 

zimních termínů turnajů, byla napříště výroční schůze konána na jaře či před létem, tedy podle možností na 

turnaji v Poděbradech nebo při MČRL. Bude tak možno předkládat úplnou zprávu včetně potvrzení o 

zpracovaných výkazech pro zveřejnění v rejstříku, případně o odevzdání daňového přiznání. 

Nyní se tedy k vám dostává zpráva předběžná, zpracovaná k 30. listopadu tohoto roku a pokud bude schválen 

návrh výboru popsaný výše, bude vám předložena úplná zpráva při následující členské schůzi 

Zpráva pokladníka spolku v roce, který se, s odkazem na loňský text bohužel neodlišil ode předchozího, opravdu 

není příliš složitá. To se týká financí hlavního spolku. Zprávu o činnosti a financích pobočného spolku bohužel 

zřejmě mít opět nebudeme, ať už na ni mají členové Halas právo, či nikoli. Pokladník ale obdržel pro informaci 

výboru Halas kompletní složku finančních údajů. Výbor vám může jen slíbit, že se všichni jeho členové usilovně 

snaží, aby se celá věc vyřešila co nejdříve. Můžeme jen doufat, že vedení PS najde dost času na to, abychom 

mohli při jarní, doufejme živé schůzi, předložit zprávu o vyřešení členské základně. 

Nyní tedy ke zprávě samotné. 

Na rozdíl od minulého roku se podařilo uspořádat oba mistrovské turnaje a k tomu jeden ligový v rámci Czech 

Open Pardubice. Skype schůze výboru Halas již možnost vánočního turnaje v Praze zamítla. 

Našim členům jsme nabídli možnost převedení členských příspěvků uhrazených za rok 2020 do roku 2021 

vzhledem k omezení živých turnajů. Malá část vás tuto možnost využila, několik členů ještě váhá s úhradou 

vůbec. Nejde ale o členy aktivní. 

Celkem je dle přiložené tabulky rok 2021 pro finance hlavního spolku příznivý, což výbor bohužel nijak netěší, 

protože hlavním viníkem je stále pandemie. Obě akce byly pořádány s velmi nízkými či nulovými náklady na 

nájem prostor, což přineslo právě ten kladný výsledek. Naopak stále nevyřešená změna účtu WPF neumožňuje 

úhradu členského příspěvku, čímž bychom se opět dostali do červených čísel. Je tedy pokladníkovi zřejmé, že 

bude třeba uvažovat v rámci členské schůze dvěma směry. Buď dojde k vyřešení situace PS, prostředky z jeho 

bankovního účtu se převedou na konto Halas a v součtu se stávající výší konta si můžeme dovolit několik dalších 

let dotovat turnaje a členství ve WPF. Nebo nedojde k vyřešení PS, a pak bude nutno přikročit k postupnému 

zvyšování startovného, případně členského příspěvku. 

Pravdou je, hlavním posláním výběru členských poplatků je trvalá schopnost hradit spolkem členský poplatek ve 

WPF. A to se stále daří. Naopak vždy bylo snahou, aby „dospělácké“ turnaje fungovaly s vyrovnaným rozpočtem 

a přebytek z členských poplatků a různé menší dary (například GIVT) byly používány na pořádání mládežnických 

turnajů. 



V případě letošních mistrovství se to nepodařilo zásadním způsobem, protože i při nízkých nákladech nájemného 

byl příjem ze startovného 9350 Kč a naopak výdaje přesahovaly částku 12000 Kč. Bude tedy třeba vést diskuzi i 

směrem k optimalizaci příjmů i výdajů. Jistě se nebudeme bránit menším ztrátám, ale zde jde o turnaje za 

převážné účasti dospělých lidí a není možné stále dotovat nejen velkým osobním zatížením autorů a 

organizátorů, ale navíc i významně finančně naši lidovou zábavu. 

V letošním roce se nám podařila jedna zásadní věc. Aktivitou členů výboru a Aleše Marka se podařilo zajistit 

rekonstrukci herního okna FEDu, kde hrajete nejen vy, členové, ale též další hráči z Česka a velká skupina těch 

nejlepších světových sudokářů. Nyní máme opět jistotu, že bude FED fungovat pro nás všechny dál. Náklady na 

tuto práci ve výši více než 30000 Kč uhradil ze svého rozpočtu PS. 

Výše jsem se zmínil o spolupráci s organizací GIVT. Je pro mě celkem překvapivé, že v letošním roce, kdy obraty 

na e-shopech jistě převyšují běžné roky bez pandemie, nedorazila na náš účet ani koruna. Já se snažím 

nezapomínat při nákupech a znovu to připomínám i všem členům. Doplňky do prohlížečů pomohou 

nezapomenout ve chvíli nákupu online. Výbor si uvědomuje, že je třeba stále členům připomínat možnost 

podpořit touto cestou Halas. Ostatně to nemusí být jen členové, ale i hosté a příznivci a proto budeme dělat pro 

rozšíření povědomí o této možnosti více. 

Závěrem přidávám tabulku a rozbor příjmů a výdajů za rok 2021. Pro podrobnější porozumění nejasných kolonek 

vysvětlivky dále. 

turnajové ceny  především jde o medaile a poháry, a na MČRS dort k 10. výročí založení  spolku 

režie běžná  úhrada za doménu a hosting, poštovné 

ostatní výdaje  nákup grafické aplikace CorelDraw pro kreslení zadání (především dlouhodobé soutěže) 

ostatní příjmy  50% ztráty MČRL uhrazeno z účtu SČHaK 



  

zpracoval: Kačírek – pokladník       

30.11.2021 



Zpráva revizora: 

S předloženou finanční zprávou za rok 2021 souhlasím. 

Nezaplacený členský příspěvek WPF ji samozřejmě zkresluje, ale při  vedení  jednoduchého účetnictví není jiná 

možnost, než to ve zprávě zmínit. 

Zcela se ztotožňuji s návrhem výboru HALAS - přesunutí členské schůze na letní období, z důvodů ve zprávě již 

uvedených.  

                                                                                                                                    Martina Macháčková 


