
ROZVAHA pro nevýdětečné org*nizace
v plném rozsahu
ke dni 31.12.2019
(v celých tisících Kč)

lCO

06048099

Název a sídlo účetni jednotky
BEzpEčNosT, oopovĚnnosr, solt onrure

Veverkova 1343
Hradec králové
50002

oZňačeni

a

AKTlVA

b

StaV k pa*niínu dni účetního
ob(icbí

StaV k půsl8dnímu dni účetního
obdobi

2

*touhodobý rnaj*tek colkem (A.|, + A.lt, + A,lll. + A.IV.}

A, l.

1,

2"

J.

4.

d

6.

7.

slcuhodobý nehmotný majetek c§|kerfi (s*učet A,1.1. až A,t.?.}

Nehmciné v}slertky výzkufiu a vývoje

§oftware

Ocenitelná ptáva

Drobný diouhodobý nehmotný majetek

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majeiek

Po§kytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný mejetek

A. ll.

1.

Z.

ó,

4,

§.

6.

7,

8.

9.

1ů,

Dlouhadobý hmotný majetek celkern {součet A.l1.1. až A.l1,10,}

Pozenrky

Umělecká dila, předměty a sbírky

Siavby

Hmotné movité věci a jejich soubory

Pěstitelské celky irvalých porastů

Dospělá zvířata a jejich skupiny

Drobný dlouhodcbý hmatný majetek

Ostatní dlouhodobý hm*tný ma.ieiek

Nedokončený dlouhoc}obý hmOtný majeiek

Poskltnuté zálohlt na dlotthodobý, hmotnli majeiek

A, lll,

1.

ó.

4.

t

6.

úlouhodobý ťinančni majeiek celkern isoučet A,ll1,1. až A.ll1.6,)

Podily - ovládaná nebc ovládalící osgba

Podíl5, - podsiatný vliv

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

Zápůjčky organizačním slcžkám

Ostatni dlcuhndobé zápújčky

Ostatní dlouhodobý finanční majetek

lDEr§TlFlKÁ"CE AUDlTůRA
Daně a audit s"r,o,
Mariánské nómóstí 480/5

709 00 Ostrava-Mariánské Hory
lČ 25353063, audrtorské oprávněni č. 21 1



IČ: 0ó048099

ožnačgni

a

AKTlVA

b

Stav k prvnimu dní účetního
obdobi

Stav k pcslednimil dni účetniho
obdobi

2

A. lv,

1,

2.

3,

4.

{

6,

7.

8,

9,

1ú,

11.

*pržvity k dlouhedob, majeÝku celkem {součet A.lV.1 až A"lV"11.}

Oprávky k n€hmotným rl,sledkům výzkumu a vývoje

Oorávkv k soitwaru

Oprávky k ocenitelným právůrn

Oprávky k drobnému dlouhodobémr: nehmotnému majetku

Oprávky k o§tatnimu dlouhociobému nenmotnému majetku

Oprávky ke stavbám

Oprávky k §afficstatným hmotným movitým věcem a scxiborům hmot|rých
mcviiÝch věcí

Oprávky k pěstitelským ce|kům trvalých por.}siů

Oprávky k základnimu §tádu a tážným zvířaiům

Oprávky k drobnómu dlouhcdobému hmotnému majetku

Oprávky k ostainíffii-l dlouhociobému hmotnému majetku

Ř Kíáik§dobý rnajetek celkem {B,l" + B"ll. + B.lll, + B,lV"} 46 54

B, l.

1

3

4

5

6

7

8

ó

Zásoby ce|kern {součet B.1.1, až B.l,§,)

lt4ateriál na skladě

Materiál ns cestě

Nedokončená rryroba

Pclotovary viastni výroby

Výrobky

1,4ladá a ostatni zvířata a iejich skupiny

Zboži na skladě a v prcdejnách

zboží na cestě

Poskytnuté zálohy na zásoby

B. ll.

1.

l"

J.

4,

t

6,

7,

8.

9.

10.

Fohledávky celkem {součet B.ll.'í, až B.l1,1§.}

odběratelé

Směnky k inkasu

Pohledávky za eskontované cenné papíry

Poskytnutó provozni zálohy

Osiatni pohledávky

PohIedávky za zaměstnanci

Fohledávky za rnstitucemi sociá!nilro zabezpečení a veřejného
zdravotního noii§těni

Daň z přílmú

Ostatni přirné daně

Daň z přidané hodnoty

lDEí\TlFlKACr AUfi l-růRA
Darrě a audit §.i-.0.
Mariánské námóstí 480,15

709 00 Ostrava-Mariánské Hory
lČ 25353063, aUditorSkó oprávnóní č. 21 1

VÉoiono v programu FoRM siudió _WW káshérs,cž



IČ: 06048099

0žnačeni

a

AKTlVA

b

StaV k pnniinu dni účetnihó
obdobi

1

stav k pó§lůdnirnu dni účetniho
obdcbí

2

11,

12^

lc.

14,

l5,

16.

17.

lO.

4a

Ostatní dané a poplatky

Nároky na dotace a ostatni zúčtování se státnim rozpočtem

Nátoky na d0tace a $siainí zúčlování s rozpočtem orgánů územnich
samospi"ávnúch celků

Pohledávky za společníky §druženými ve společnosti

pahiedár,ky z pevných terminovanýc|r operací a opcí

Pohledávky z vydaných dluhopisů

Jiné pohIedávky

Dohadné účty akiivní

Oprevná poiožka k pohledávkárr

B. lli.

,1 
,

2.

3,

Á

5.

o.

7

Krátk€dsbý řinanční rnajetek ceikem {scučet B,ll1.1. až B,ll1.7.) 46 5A

Peněžni prostředky v pokladně 9 6

Ceniny

Peněžní prostředky na účtech 37 48

Majetkové celrné papiry k obchcdováni

Dluhgvé cenné papíry k obchodcváni

Ostatní cenné papíry

penlze na cestě

B. lV.

1.

2,

Jiná aktiva celkern {*oučet, B.lV.l, až E.lV.a,}

Náklady příštích obdobi

Příjmy pří§tich období

AKTIVA CELKEM (Á" + B,} 46 54

lDENT!FlKACE AUiJiTůíiA
Daně a audil §.r,c].
Mariánské nárn-ůstí,]80/5

709 00 Ostrava,Mariárlsi<é Hory
|Č 25353063. audito:,ské or;rávnění č, 2,i ]

VýVořéno v programu FoRM studió _ýW iá§hěrs.ož



IČ: 06048099

OZfiačeni

a

PAslVA

b

StaV k p.,"nímu dni účetniho
cbdcbí

3

StaV k p§slednin]u djri ůčětnihc
období

4

Á,. Vlastní zdroje celkem {A.Ě, + A,ll,} Á1 21

1.

2.

3,

Jméni celkem {A.1,1" + A"1,2. * A.1.3"}

Vlastníjmění

Fondy

Oceňovaci rozdíly z přecenění finančního i.ilajetku a závazkú

A. ll.

1,

2.

3,

Výsledek hospodaření celkem íA"í1.1. + A.l1,2. + A.l1.3,} Án 21

[tčet vysf edku hospodaření 68

Výsledek hospodařeni ve schvalovacím řízení -21

Nerczdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let -26 -47

§izí zdroje celk*m {§,|. + B"il. + B.lll, + B.lv.} 93 JJ

B. l

1

Rezervy celkem {B.i"1,)

Rezervy

B. li.

1.

2.

?

4,

E

6.

7.

Dlouhodobé závazky celkem {§ouč§t B"l1.1. až B.ll"7.} 71

Dlouhodobé úvěry

v3tdané dluhcrnisy

Zóvazky z pronájmu

Přijaté dlouhodobé zálohy

Dlouhociobé směnky k úhradě

Dohadně účty pesivni

0statní d!ouhodobé závazky 7I

B, ll!.

1.

)

3.

4.

q

6.

7,

8,

9,

10.

ll.

12,

13.

111

Krátkodobé závazky celkem isoučet B.ll1.1, až B.lll.ž3.} 22 JJ

Dcdavatelé

§měnky k ůhradě

Přijaté zálohy

Ostatni závazky 6

zaměstnanci

O§tátní ZáVaZky vůči zaměstnancům

Závazky k institucirír sociálního Zabezpeč€ní a roeřejného zdravotního
ooiištěni

*aň z přijmů

Ostatní přimé cianě

Daň z přidané hodnoty

Ostatni daně a poplatky

Závazky- ze vztahu k §iátnimu rozpočtu

Závaz?y ze vztahu k rozpočtil orgánů územních samosprávnícn celků

Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů

lDENTlFtKACE AUnli,fi itA
DanĚ a audit s.r.c,.
Mariánské nárněsií 4B0l5

709 O0 Ostrava-i'lariánské Hory
lČ 25353063, audiiorsi,,é oprávněni č. 2i1

Vwoi6nó v píoorému FoRM §tudio,ww.k.shěrs,č2



IČ: 06048099

OZnačcni PAslVA

b

§tav k pn,nímu dni účetniho
obdobi

3

StaV k póslednimu dni účeiniho
období

4

4a

l{).

17,

,18,

19"

20,

21.

Zl,

aa

Závazky ke společnikům sdruženlirn ve společncsti

Závazky z pevných termínovaných opeléci § opci

Jiné závazky

Krátkodoi:é ůvěry

Eskontní úvěry

Vyclané krátkodcbé diuhopisy

Vlastní dluhopisy

Dohadné účiy pasivní 16 12

Ostatní krátkúdobé finanční výpomoci 21

B, lV.

1

2

JinĚ pasiva celkem (§oučet B.!V.1, až B.lV.2,}

Výciaje příĚtích obdobi

Výnosil příštích období

pA§Il.rA CELKEM {Á" + s.) 46 54

Sestaveno dns: 1 0.2.2020

Právni forrna účetní jednoiky
POLITICKÁ STRANA. PÓLITICKÉ HNUTÍ

Osoh
*

nictvílo
la c,F!
§o9,,š

néno a podpis)

Předmět podnikání
Mv-44654-4N3-2017 ,tv,@ilw"hI"_.^_-(-

ter.: éel \el rE'+ linka: rV,---tQ l
tDENTl Fll,,;ACE AlJ L}iT,c FtA

Darrě a audit s,r,o,
Mariánské námésií 480/5

709 0O Ostrava-Mariánské Hory
lč 25353063, auditorskó oprávnění č, 211 vwóřénovproglam!F.RM.tldio-M,kastnerscz



VYKAZ ZISKU A ZTRATY pro nevýdělečné organizace
v plném rozsahu
ke dni 31.I2.201g

Název_a sídlo účetní jednotky
BEZPEČNOST. OOPOVÉONOST', SOLIDARITA

Veverkova 1343
Hradec králové
50002

označení

a

NÁKLADY

b

Činnost

hlaVní
1

hospodářská
2

celkem
3

A.l.

1

2

3

4

5

b

Spotřebované nákupy a nakupované služby
lsoučet A.1,1. až A-1.6.) 235 235

Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek 49 49
prodané zboží

Opravy a udžování

Náklady na cestovné

Náklady na reprezentaci

Osiatní služby 186 186

All.

7,

8.

o

aměny stavu zásob Vlastni činnosti a aktivace
ísoučet A.l1.7. až A.11.9.)

změna stavu zásob v|astní činnosti

Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb

Aktivace dlouhodobého majetku

A.lll.

10.

11.

12.

13.

14.

Csobní náklady (součet A"lll.í0. až A.lll.'t4.)
1 1

Mzdové náklady
1 1

Zákonné sociální pojištění

Ostatní sociální pojištění

Zákonné sociální náklady

Ostatní sociální náklady

\.lV

í5.

Daně a poplatky (A.lV.15.)

Daně a poplatky

A.V.

í6,

17.

,18.

,19.

20.

21.

22.

Ostatní náklady (souěet A.V.16. ú A.V.22.) 9 9

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 9 9

Odpis nedobytné pohledávky

Nákladové úroky

Kursové ztráty

Dary

Manka a škody

Jiné ostatní náklady

lDENT|FlKACE AUDlTcRA
Daně a audit §.r.o.
Marjánské námé:ti 480/5

709 00 Ostrava-Mariánské Hory
lČ 25353063. auditorské oprávnění č. 21 1

Vfuigrc v pl€r§mu FoRM §ludio -M.ka*€re.ž



označen!

a

NAKLADY

b

Cinnost

hlaVni
1

hospodáÉká
2

celkem
3

A.Vl.

23.

24.

25.

26.

27"

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných
položek (součetA.V1.23. ažA,.1.27.|

Odpisy dlouhodobého majetku

Prodaný dlouhodobý majetek

Prodané cenné papíry a podíly

Prodaný materiál

Tvorba a použití rezerv a opravných položek

AVll.

28.

Poskytnuté příspěvky (A.Vl1,28,)

Poskytnuté členské příspěvky a přispěvky zúčtované mezi
oroanizačními složkami

A.Vlll.

29.

Daň z příjmů (A.Vll1.29,)

Daň z příjmů

NAKLADY CELKEM (A.|. + A.ll, + A.lll. + A.lv. + A.V, + A.Vl, +

A.Vll. + A.Vlll.) 245 245

06048099

lDENlTlFlKACE AUnlTonA
Daně a audit íi.r.tl.
Ma.lánske námĚst' 4B0/5

709 00 Ostrava-Mariánské Hory
lČ 25353063. auditorské oprávnéní č.211 

VFolénovprog*ň!FoRMstudio-"*,kásh6rď,cz



06048099

označení

a

VÝNoSY

b

Činnosl

hlaVní
1

hospodářská
2

celkem

B.l. Provozní dotace (B.1.1.)

provozní dotace

B.ll.

2,

5_

4.

Přijaté příspěvky (součet B.l1.2. až B.l1-4.) 313 3l3
Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

Přijaté příspěvky (dary) 77 7]
Přijaté členské příspěvky 236 236

B.lll. Tžby za vlastní výkony azazboži

B.lV.

5.

6,

7,

8.

9.

10,

ostatní qýnosy (součet B.V1.5, až B.V1.10-)

Smluvní pokuty, úroky Z prodlení, ostatní pokuty a penále

Platby za odepsané pohledávky

Výnosové úroky

Kursové zisky

zúčtování fondů

Jiné ostatní výnosy

B.V.

11.

12.

13.

14.

15.

Tržby z prodeje majelku (součel B.V.íí. až B.V.ls.)

Tžby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

Tžby z prodeje cenných papírů a podílů

Tžby z prodeje materiálu

Výnosy z krátkodobého finančního majetku

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

VYNosY GELKEM (B.l, + B.ll. + B.lll. + B.lV. + 6.y.; 313 f lf

(-. Výsledek hospodaření před zdaněnim 68 68

D. Výsledek hospodaření po zdanění 68 68

sestaveno dne:
10.2.2020

Podpisový áznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo
podpisol4i záznam fyzické která je účeiní jednotkou

Právní íorma účetní jednotky
POLITICKÁ STRANA, POLITICKÉ HNUT1

a podpis)

Předmět podnikání
Mv-44654-4Ns-2017

ENTlFlKACE AUDlTonA
Daně a audít s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5

J*09 
09 Ostrava-Mariánské Hory vrol'mvploolan!FoRMsfudio-"*,b§hérscz

lc 25353063, audrtorské oprávnění č, 21 1



příloha v účetní závěrce

1. Popis účetní iednotkv:

1, vklad do vlastního imění

2 zapsání vkladu do rejstříku

lDE[§Tl FiKACř AUt}ll-ůRA
Daně a audit s,r,o. 1,

Mariánské náméstí 430,/5

709 00 Ostrava-Mariánské Hory
tČ zs:rsoe:, auditorské oprávnění č. 21 1

1 Název účetníjednotky BEZPEČNOST, ODPOVĚDNOST, SOLIDARITA

2 Sídlo u právnické osoby: Veverkova 1,343/1,, Hradec Králové 500 02

3 lc 060 48 099

4 zápis do veřejného rejstříku Mv-44654-4/vs-2017

5 právníforma politické hnutí

6 účel, za jakým byla zřízena
Politické působeníve smyslu zákona č.424/1991Sb., o sdružování
v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších
přepisů,

1 okamžik sestavení 1,o.2.2o2o

8 Podpisový záznam statutárního orgánu

1, účetní období 1,. 1,.2oL9 _ 3t, t2.2oI9

2 rozvahový den 31,.12.2019

1, zakladatel nebo zřizovatel

2 hlavníčinnost

Politické působeníve smyslu zákona č. 42411991, Sb., o sdružování
v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších
přepisů,

3 hospodářská činnost

4 organizačnísložky



Programové cíle

1,. Hlavním cílem Hnutí BOS je sjednocovat občany České republiky, kteřívnímají současné reálné
nebezpečí ohrožení suverenity České republiky a bezpečnosti jejích občanů.

2. Hnutí BOS podporuje posílení občanské odpovědnosti za řádné a zákonné fungování státu,
Usiluje o plnou odpovědnost státu za zabezpečení vnější i vnitřní bezpečnosti občanů před
narůstajícím mezinárodním chaosem, terorismem, nelegální migrací a před nebezpečím
rozkladu naší společnosti,

3, Hnutí BOS prosazuje princip solidarity a spravedlnosti ve vztazích mezi lidmi. Vystupuje
nekompromisně za posílení právního prostředí a vymahatelnosti práva v české společnosti,
proti korupci, proti zneužívání veřejných prostředků, a proti zneužívání evropských a státních
dotací.

4. Hnutí BOS prosazuje zvýšení úrovně připravenosti ozbrojených sil a bezpečnostních sborů na

ochranu zájmů našich občanů. Prosazuje všestranné vybudování a zabezpečení ozbrojených sil
a bezpečnostních sborů, včetně obnovení obranného a zbrojního průmyslu České republiky.

Hnutí BOS tvoří třináct krajských organizací a organizace hlavního města Prahy v postavení krajské
organizace. Orgány hnutí BOS jsou celostátní konference, ústřední rada hnutí a celostátní rada.
Nejvyšším orgánem hnutíje celostátní konference. Statutárním orgánem hnutíje ústřednírada hnutí.
Celostátní rada je poradním orgánem ústřední rady hnutí,

Ústřední rada hnutíje statutárním orgánem hnutí.

Za ústřední radu hnutí právně jedná předseda a podepisuje předseda společně s dalším
místopředsedou nebo prvnímístopředseda společně s dalším místopředsedou. Osoby oprávněné se za
Hnutí BOS podepisovat připojík názvu HnutíBOS svůj podpis a údaj o svém jménu, příjmenía funkčním
označení. Jiní členové nebo zaměstnanci Hnutí BOS nejsou oprávněni za Hnutí BOS právně jednat a

podepisovat, ledaže by k tomu byli osobami uvedenými ve větě prvnítohoto bodu písemně zmocněni.

Předseda: lng. Věstislav Křenek, platné od2.7.2Ot9
lng. Ladislav Petráš, do 1".7.2OI9

1. Místopředseda: Jaroslav Bašta
Místopředseda: Martin Mařák

JUDr. Josef Kvasnička
lng. Ladislav Petráš

2. základní východiska pro sestavení účetní závěrkv

Přiložená účetnízávěrka byla připravena v souladu se zákonem č, 563/199]. Sb., o účetnictví,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákona o účetnictví") a prováděcí vyhláškou
č.5O4/20O2 Sb., kterou se provádějíněkterá ustanovenízákona č. 563/1991Sb., o účetnictví,
ve zněnípozdějších předpisů, pro účetníjednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není
podnikání a účtulí v soustavě podvojného účetnictví
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3. obecné účetní zásadv, účetní metodv a ieiich změnv a odchvlkv

3.1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které obsahují
cenu pořízení a náklady s pořízením související. Úroky související s pořízením se zahrnují
do jeho ocenění.
Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek vyrobený v účetní jednotce se oceňuje vlastními
náklady, které zahrnují přímé materiálové a mzdové náklady a výrobnírežijnínáklady. Úroky
souvisejícís pořízením se zahrnují do jeho ocenění.

Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku zvyšují
jeho pořizovacícenu. Opravy a údržba se účtujído nákladů.

Pokud dochází k poklesu účetníhodnoty u dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku,
účetníjednotka netvoří opravnou položku z důvodu ustanovení ve Vyhlášce č.504/2002Sb.

3.2. Odpisy

Odpisy nebyly vypočteny vzhledem ke skutečnosti, že účetníjednotka v předmětném období
nepořídila žádný d louhodobý majetek.

dlouhodobý
nehmotný maietek

počet

meslcU

1 nehmotné výsledkv výzkumu a vývoie

2 Software

3 ostatní ocenitelná práva

5 jiný dlouhodobý nehmotný majetek

dlouhodobý
hmotný maietek

počet

let

1 Stavby

2 hmotné movité věci

3 pěstitelské celky trvalých porostů

4 dospělá zvířata a jejich skupiny
5 iinÝ dlouhodobÝ hmotnÝ maietek

3.3. Finanční majetek

Krátkodobý finanční majetek je evidován na bankovním účtu.

3.4.Zásoby

Nakupované zásoby jsou oceněny pořizovacími cenami s použitím váženým aritmetickým
prŮměrem. Pořizovací cena zásob zahrnuje náklady na jejich pořízení včetně nákladů
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s pořízením souvisejících (náklady na přepravu, clo, provize atd.). V běžném účetním obdobíse
netýká účetní jednotky.

Výrobky a nedokončená výroba se netýkají účetní jednotky.

Opravná položka k pomalu obrátkovým a zastaralým zásobám nebyla tvořena,

3.5. Pohledávky

Pohledávky se oceňují při svém vzniku jmenovitou hodnotou. Nakoupené pohledávky
se oceňují pořizovací cenou. Ocenění pochybných pohledávek se nesnižuje pomocí opravných
položek na vrub nákladů, pokud se nejedná o zákonné opravné položky dle zákona č.593/1992
Sb. o rezervách.

Dohadné účty aktivní se oceňují na základě odborných odhadů a propočtů.

V položce jiné pohledávky se vykazují také hodnoty zjištěné v důsledku ocenění finančních
derivátů reálnou hodnotou,

Pohledávky i dohadné účty aktivníse rozdělujína krátkodobé (doba splatnosti do 12 měsíců
včetně) a dlouhodobé (splatnost nad 12 měsíců), s tím, že krátkodobé jsou splatné do jednoho
roku od rozvahového dne.

3.6. Deriváty

Netýká se účetní jednotky.

3.7.Cizí zdroje

Dlouhodobé ikrátkodobé závazky se vykazují ve jmenovitých hodnotách. V položce jiné
závazky se vykazují také hodnoty zjištěné v důsledku ocenění finančních derivátů reálnou
hodnotou,

Dlouhodobé i krátkodobé závazky k úvěrovým institucím se vykazujíve jmenovité hodnotě, Za
krátkodobé závazky k úvěrovým institucím se považuje i část dlouhodobých závazků
k úvěrovým institucím, která je splatná do jednoho roku od rozvahového dne.

Dohadné účty pasivní jsou oceňovány na základě odborných odhadů a propočtů. Rozdělují
se na krátkodobé a dlouhodobé.

3.8. Operace s cizí měnou

Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňujív českých korunách v kurzu platném ke dni
jejich vzniku. K rozvahovému dni byly položky peněžité povahy oceněny kurzem platným

k 3L12.2OI9 vyhlášeným Českou národní bankou.

Realizované i nerealizované kurzové zisky a ztráty se účtují do finančních výnosů nebo
finančních nákladů běžného roku
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3.9. Účtování výnosů a nákladů
Výnosy a náklady se účtujíčasově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvisejí.

3.10. Dotace

V předmětném období nebyly přijaty žádné provozní ani investičnídotace.

4. Ostatní informace

4.1. Položky nákladů a výnosů, které jsou mimořádné sv,ým objemem či původem (§30/1/f)

4.2.P ořizovací cena dlou hodobého nehmotného majetku (§30/1/h}

Oprávky se zůstatkovou cenou dlouhodobého nehmotného majetku

N/V popis položky tis. Kč

1 NEJsoU

2

3

dlouhodobý
nehmotný majetek

počáteční

Stav

přírůstky úbytky konečný
zůstatek

1, nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0 0 0 0

2 Software 0 0 0 0

3 ostatní ocenitelná práva 0 0 0 0

4 jiný dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0

5 zálohy na dlouhodobý nehm. majetek 0 0 0 0
6 nedokončenÝ nehmotnÝ maietek 0 0 0 0

Součet 0 0 0 0

oprávky k dlouhodobemu
nehmotnému majetku

počáteční

Stav

přírůstky úbytky konečný

zůstatek
1 nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0 0 0 o
2 Software 0 0 0 0

3 ostatní ocenitelná práva 0 0 0 0

4 jiný dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0

Součet 0 o 0 0

zůstatková hodnota 0 0 0 0
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4.4.Pořizovací cena dlouhodobého hmotného majetku (§30/1/h}

Oprávky se zůstatkovou cenou dIouhodobého hmotného majetku

dlouhodobý
hmotnÝ maietek

počáteční

Stav

přírůstky úbytky konečný

zůstatek
I Pozemkv 0 0 0 0

2 Stavby 0 0 0 0

3 hmotné movité věci 0 0 0 0
4 pěstitelské celky trvalých porostů 0 0 0 0

5 dospělá zvířata a ieiich skupinv 0 0 0 0

6 jiný dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0

7 zálohy na dlouhodobý hm. majetek 0 0 0 0

8 nedokončenÝ hmotnÝ maietek 0 0 O 0

Součet 0 0 0 0

Oprávky k dlouhodobému
hmotnému majetku

počáteční

Stav

přírůstky úbytky konečný
zůstatek

2 Stavby 0 0 0 0

3 hmotné movité věci 0 0 0 0
4 pěstitelské celky trvalých porostů 0 0 0 0
5 dospělá zvířata a jejich skupiny 0 0 0 0
6 iiný dlouhodobÝ hmotnÝ maietek 0 0 0 0

Součet o 0 0 0

zůstatková hodnota 0 o 0 0

4.5. Splatné dluhy (§30/1/k)

4.6.Dluhy vznik!é v daném období (§30/1/m, n)

Účetníjednotka má zůstatek krátkodobé zápůjčky ve výši 21 tis. Kč.

lDENTlFlKACE AUnlTilFtA
Daně ;l audit s.i,.cl.
Mariánské námóstí 430/5

709 00 Ostrava-Mariánské Hory
tČ zssssoa:, auditorské oprávnění č. 211

Dluhy po splatnosti Kč

t, finančníúřad 0

2 osSZ 0

3 zdravotnípoiišťovnv 0

Součet 0

Dluhy tis. Kč

1 nad 5 let od rozvahového dne 0

2 dluhy kryté zárukou touto účetníjednotkou 0

3 dluhy neuvedené v rozvaze 0



4.7.Výsledek hospodaření pro účely daně z příjmu (§30/1/o)

výnosv hlavní- činnost 313

náklady - hlavní činnost 245

výsledek hospodaření 68

Výnosv - hospodářská činnost 0

Náklady - hospodářská činnost 0

výsledek hospodaření 0

položky zvyšuiící základ daně 0

Foložky snižuiící základ daně 0

odpočet NZ poplatníka l O

základ daně ] o

ledná daň l o

sleva na dani | 0

Protože politická strana neobdržela žádné zdanitelné přúmy, není povinna podávat přiznání k dani
z příjmu právnických osob.

4.8.Snížení základu daně v běžném roce a daňové úspory za roky minulé (§30/1/t)

5. Osobní náklady (§3O|L|p,9, r, s)

Období Kč

L Snížení základu daně §l9b/7 ZDZ běžný rok 0

2 snížení základu daně běžnÝ rok - 1 0

3 sníženízákladu daně běžnÝ rok-2 0

4 snížení základu daně běžný rok - 3 0

průměrný evidenční enÝ stav zaměstnancu

nákladv za období tis. Kč

1 Mzdy 1,

2 sociální a zdravotní poiištění 0

3 ostatní sociální náklady 0

Součet 1,
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nákladv za období tis. Kč

1 odměna členům řídících orgánů 0

2 odměna členům kontrolních orgánů 0

3 odměna členům jiných orgánů 0

Součet 0

5. Přiiaté darv (§30/1/v)

6.1. Přijaté dary na provoz (hlavní činnost) - 97 tis. Kč

6.2. Přijaté dary na investice (hlavní činnost}- nebyly

6.3. Přijaté dary na kapitálové dovybavení (hlavní činnost) - nebyly

členské příspěvkv

Členské příspěvky celkem činí236 tis. Kč.

Veřeiné sbírkv (§30/1/wl

Nebyly,

Vvpořádání vÝsledku hospodaření z předcházeiících účetních období (§30/1/x)

Účast členů řídících, kontrolních nebo jiných orgánů (určených statutem, stanovami, zřizovací
listinou) a jejich rodinných příslušníků v osobách, s nimiž účetní jednotka uzavřela za toto
období obchodní smlouvy nebo jiné smluvnívztahy (§30/1,1r).

Výše záloh, závdavků a úvěrů poskytnutých výše uvedeným osobám s uvedením výše úrokové
sazby, poskytnutých částek, dluhů, záruk (§30/1/s).

7.

8.

9.

poskvtovatel částka Komentář
Karel Kolínský 8 nepeněžní olněn
Czech Export Group s.r.o. 6 nepenezn plněn
Veterániozbrojených sil a bezpečnostních sborů, z.s. 5 nepeněžn plněn
lns. věstislav křenek 5 peněžní plněn
lng. Jaroslav Štefec 50 peněžní plněn
ostatní 2 nepeněžní plnění
Součet 77

poč. stav úbytek přírůstek kon. zůstatek
1 výsledek hospodaření běžného roku -z1, 27 68 68

2

nerozdělený zisk,
neuhrazená ztráta minulých let -26 0 -21, -47

3 rezervnífond 0 0 0 0

4 sociálnífond 0 0 0 0

5 investičnífond 0 0 0 0

6 základníjmění 0 0 0 0

Součet -47 21 47 27
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10. Rozdělení nákladů a vÝnqsů (v tis. Kč}

Hlavní
činnost

Výnosy Přímé náklady Režijní
ná kladv

HV do daň.
základ u

úroky
Přijaté dary 77 77
Členské
příspěvky 236 168
provoz
Celkem 313 245 68 0

Doplňková
zdaňovaná

činnost

Výnosy Přímé náklady Režijní
náklady

HV do daň.
zá klad u

Ceikem
vÝnosv 313

Celkem
nákladv 245 0

11. Odměna auditora

Odměna auditora za audit účetnízávěrky za rok 2019 činila 12 tis. Kč

12. předpoklad nepřetržitého trvání účetní iednotkv

Do dne sestavení účetní závěrky nenastaly žádné okolnosti, které by

ukončení činnosti účetní jednotky.

13. Významné události, které nastaly po rozvahovém dni

Po rozvahovém dni nenastaly žádné významné události, které by měli
účetní závěrku k rozvahovému dni 31.12,2019.

naznačovaly možnost

vliv na předkládanou

sestaveno dne:

Jméno a podpis

siatutárního orgánu
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Seznam politických stran a lrnutí - Ministersťvo vnitra České republiky hltps ://ap} ikace.mv,cr,cťseznartr-politi ckych-stra*Ť'ypis*Rejstrik

Ugodři.s*r*na / Sqenam xť!!iqb.í§h§l! g§éftu!

§gEfiarn p*lítických §tťan ts hnutí

R*jstťťk p*litickýeh *tran a poiiti*kýrh hnuií

Zpět rra výsbdek Whkdáváni Zpět na vyhbdávén;

Fo*§tigk$ hxutí

Název hnulí:

Zkratk* hnuti;

i Adresa si*la:

Den r€gj$ťa§e:

Čbb reglstrace:

jdentiŤikačni čblo

§talutární orgán § žpů§§b jednáfii:

BHčFEČ}.iů$T, §§p§\,Ě§§§§T, §sl.i§§§t§A

Bss

5D0 $! Hráde§ Kra}ovó, \,§verk*va 1343/1

25.4"2ů17

hfť"446454^/§-2úJ7

0§O4§O9§

Úgtťední rada hnutí, za ht§rou jedná $polečnš pí€d§eda s doi§ím mi§tspřed§Bd0tl n*bó pffili mi§t§přsd§eda
§pc}ecně § da}§im rnkt+piBd§edou

] H]storie hnuli:
j Hi§t§íie

lng. Věstisiav Křenek
27,6.tc51
\bjtěchova 113

§soby

Fied§edá:

i 344 01 ilomažlice
i platiod, 2,7.2ť},l§

il 1. m§t0piedseda:
l

l

l
Il-*-*-.----
I mistooiedseda:
]

l

l

l

l místopičd§eda.

l

1

1

!-**_-***--.-]-.

i

i zrylěna §t§fióv

i JarĎ§lav §3št§
l s.*,t s*s
.tunácká 1d691t1
163 00 Praha
Platíod: §.1.2820

] l&rljn 1,8arák

] 30.7.1s7:
l Bedřicha VáclánJká 18181,1]-__^^^

/Ui] ltj L)§ráV3
i Platíod: lB,lů-2sl§

JU§r. ..josef Kvas nička
2*,s,1950
Kvétná 3§3
}í't 3§ Plesná
Plaii od; s,1,1020

lng. Ladisiav Peirá§
2.1.,! 951
TyÉeva ž?
5$5 ů,i \&lká §íte§
Ptati od: 2_7.20'l9

i Poslednieněna §lafisv
i tegisir*v.ine dne:

i poenárnka
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