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ZPRAVA NEZAVISLEI{O AUDITORA
Členůrnpolitického hnutí BEZPEČNOST, ODPOVĚDNOST, SoLIDARI],A

(BoS)

Výrok auditora

ProvedIijsrnc audit přilož,ené účetnízávčrl<y politicl<óho hnutí BOS se stave né
nazákladě českých účetníchpředpisů, která se skládá zro,zvahy k 31.12.20l8,
výkazu zisku a ztráty zarol< končící31.12,201B a přílohy této účetnízávěrky,
která obsahuje popis . použitých podstatných účetníchmetod a další
vysvětlujícíinformace. lJdaje o politickém hnutí BOS jsou uvedeny v příloze
k této účetnízávěrce.
Podle našeho názoru účetnizávérkapodává věrný a poctivý obraz aktiv a
pasiv politického hnutí BOS k 31.12.2018 a nákladů a výnosů a výsledku
jejího hospodaření za rok končící31.12.2018 v souladu s českými
účetnímipředpisy.
Záklud pro výrok
Audit jsrn5 provcdIi v souladu se zákoncrl o auditoreclr a starrdardy Kornory
auditorů Ceské republiky pro audit, kterými jsou rnezinárodní standardy pro
audit (ISA) případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními
doložkami.
Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu
Odpovědnost auditoťa za audit účetníz,ávěrky,

V

souladu se zákonem o auditorech a Etickýrn kodexem přijatýrn Komorou
auditorů Českérepubliky jsme na politickém hnutí BOS nezávislí a splnili
jsme i dalšíetické povinnosti vyplýva.jícíz uvedených předpisů. Domníváme
sQ, že důkazníinformace, které jsrne shromáždili, poskytují dostatečný a
vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.
OsíatníinJbrntuce uvedené ve Výroční.finanční
zprdvě
Ostatními inťormacemi jsou v souladu s § 2 písm, b) zákona o auditorech
informace uvedené ve výročni zprávě mimo účetnízávěrku a naši zprávu
auditora. Za ostatní informace odpovídá Ustřední rada hnutí BOS.
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Náš výrok k účetníz.ávěrce se k ostatnírn infbrmacím nevztahuje. Přesto je
však součástínašich povinností souvisejícíchs auditem účetní,závěrky
seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní informace
nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetnízávěrkou čr s našimi
znalostmi o účetníjednotce získanými během provádění auditu nebo zda se
jinak tyto inforrnace nejeví jako významné (materiálně) nesprávné. Také
posuzujeme, zda ostatní iníbrrnace byly ve všech významných (materiálních)
ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tírnto
posouzením se rozumi, zda ostatní informace splňují požadavky právních
předpisů na ťonnální náIežitosti a postup vypracování ostatních inlbrmací v
kontextu významnosti (rnateriality), í.1. zda případné nedodržení uvedených
požadavků by bylo způsobiléovlivnit úsudek činěný na základě ostatních
intbrmací,

Na základě provedených postupů, do rníry, jíž,dokáž,eme posoudit, uvádínle,
že

o
o

ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou téžpředrnětem
zobrazením v účetnízávěrce,jsou ve všech významných (materiálních)
ohledech v souladu s účetnízávěrkou a
ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.

Dále jsme povinni uvést, zda na základé poznatků a povědomí o politickém
hnutí BOS, k nimž jsme dospěli při provádění auditu, ostatní inťormace
neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti, V rámci uvedených

postupů jsme

v

obdržených ostatních inforrnacích ž,ádnévýz.r'arnné

(materiálrlí) věcne{ nesprávnosti nezj isti

1

i.

Odpovědnost l/sířední rady hnutí u kontrolní komise BOS zu účetnízúvěrku

Ústřední rada hnutí BOS odpovídá za sestavení účetnízávěrky podávající
věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetnímipředpisy a za takový
vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní

závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené
podvodem nebo chybou.
Při sestavování účetnízávěrky je tJstředni rada hnutí BOS povinna posoudit,
zda je politické hnutí BOS schopno nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní,
popsat v příloze účetníz,ávěrky z,álež,itosti týkajícíse jejího nepřetržitého
trvání a použitípředpokladu nepřetržitc(ho trvání při sestavení účetnízávěrky,
s výjirnkou případů, kdy Ustřední rada hnutí plánu.je zrLršení politického hnutí
BOS nebo ukončeníjeho čirTnosti, resp. kdy ncrná jinou reálnou mož,nost než
tak učinit,
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Za dohled nad procesem účetníhovýkaznictví v politickém hnutí BOS
odpovídá kontrolní kornise.

Odpovědnost uuditora z0 uudit účetnízdvěrky

Našímcílern .ie získat přirněřenou .jistotu, ž,e účetnízávěrka .jako celek

neobsahuje význarnnou (rnateriální) ncsprávnost způsobenou podvodern nebo
chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je
velká rníra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše
uvedenými předpisy ve všech případech v účetnízávěrce odhalí případnou
existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v
důsledku podvodů nebo chyb a považuj í se za významné (materiální), pokud

lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit
ekonomická rozhodnutí, která uživateléúčetnízávěrky na jejírn z.ákladě

přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy _ie našípovinností
uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat proťesní
skepticismus.

Dále je našípovinností:

.

Identifikovat a vyhodnotit riz1l<a vý,znamné (materiální) nesprávnosti
účetnízávěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést
auditorské postupy reagujícína tato rizika a ziskat dostatečnéa vhodné
důkazníinformace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok.
Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níždošlo v
důsledku podvodu, je většínež rizíko neodhalení významné (materiální)
nesprávnosti způsobenéchybou, protože součástípodvodu mohou být
tajné dohody (koluze), ťalšování,úmyslná opomenutí, nepravdivá
prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol,

Seznámit se s vnitřním kontrolnírn systémem politické hnutí BOS
relevantním pro aurdit v takor,órl rozsahLt, abychonl mohli navrhnout
auditorskc( postup1, vhodnó s ohlcc]crll na darró ol<ollTosti. rril<oli abychorn
rnohli vyjádřit náz,or na účinrrost.|r,iíhovnitřního l<ontrolního systérnr-r.

Posoudit vhodnost použitých účetníchpravidel, přiměřenost provedených
účetníchodhadů a informace, které v této souvislosti ustřední rada hnutí
BOS uvedla v přiloze účetnízávěrky.

st r.
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.

.

Posoudit vhodnost použitípředpokladu nepřetržitého trvání při sestavení
účetnízávěrky Ustřední radou hnutí BOS a to, zda s ohledem na
shromážděné dŮkazní informace existuj e vý'znamná (materiální) nejistota
vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit
schopnost nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková
významná (materiální) nejistota existuje, je našípovinností upozornit v
naŠÍzprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní
závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné,vyjádřit modifikovaný
výrok. NaŠezávěry týkajci se schopnosti politického hnutí BOS
nepřetržitě trvat vycházejí z důkazníchinformací, které jsme získali do
data našízprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k
tot-nu, že politické hnutí Ros zíraííschopnost nepřetržitě trvat,

Vyhodnotit celkovou prezenta:ci, členěnía obsah účetnízávěrky, včetně
přílohy, a dále to, zda účetnízávěrka zobrazuje podkladové transakce a
události způsobem, ktery vede k věmému zobtazení.

NaŠÍpovinností je informovat Ústřední radu hnutí a kontrolní komisi BOS

mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasováníauditu a o ýznamných
zjištěních, která jsme v jeho pruběhu učinili, včetně zjištěných významných
nedostatků ve vnitřním kontrolním svstému.

DIRECT ECONOMY a.s
č. oprávnění KA CR 460
lng.Vladislav Šupa

Ing.Vladis
č. oprávnění

KA CR

1904

předseda představenstva
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oozval.a podle piílohy č
vyhláĚky č 504/2()02 Str

Název sid o a pravni forma

ROZVAHA
v plnérn rozsahu

učelni jednotky

BEZPECNoST oDPoVĚotlc

Veverkova 134311
Hradec Kralove (část)

ke dni 31.12,2018
( v ceIých

500 02

ttsícíchKč )

lČo

Učetni jednotka doručí:
1 x přísIušnémufin orgánu

0604B099

B

Krátkodobý majetek celkem

B l|,
B l|
B l||

Pohledávky celkem
5

Ostatní pohIedávky
Krátkodoby finančni maletek ce kenl

B|ll1

Peněžní prostředky v pokladné

B lll

Peněžní prostředky na účtech

3.

čísloStav k prvnímu dni
řádku účetníhoobdobi

AKTlVA

Označen í

Aktiva celkem

§oučet B.l. až B.lV.
Součet B l|,1, až B,ll

19

(31

5)

Sout:etB]l1ažBll 7
(211)

(221)

Součet A. až B,

,

41

45

Stav k posled dni
účetníhoobdobí
46

71

56

5

B0

40

72
7

4

85

45

aa
J/

46

{econo9/

Označen i

PASlVA

a]

b

A.

Vlastni zdroje celkem

Al|

Výsledek hospodaření celkem

a slo Stav k prvnimu dnl
řadku uóetního obcjobi

Stav k pos|ec! drli
učetniho oDdobí

C

Součet A.l, až A,ll.

B6

-26

ažA i|3

aA

-26

(993)

9]

X

s2

-26

Součet A

ll

1

-47

A, Il,

1

Učet VýsIedkU hospodaieni

AI|

2

VýsIedek hospodaření ve schva ovacím řízeni

(931

A,|l

3

Nerozdě|ený zisk, neuhrazená ztrála minuiých let

(932)

93

Součet B.l. až E}.lV,

o(

71

93

Součet B ll 1 ažB ll 7

105

71

B7

B.

Cizi zdroje celkem

B

D lo

ll.

,B, l|

Bl|

B
B

uhodobé záv azky celkem

6,

Dohadné účtypasivní

7

Ostatní d|ouho dobé závazky

||l

Kratkodobe závazky ce|kem

|||,4

Ostatni závazky

(3B9)
(959)
Součet B ||l 1 až B ]l]

23

(325)

pasiva celkem

sesti;veno dne

)

Součet A až B

,1

-21
X

26

lo

03

104

71

129

6

09

6

]

131

46

45

podpisovli zázram statutárniho orgánu účetnijednotky
nebo podpisový vzor ýzické osoby kt§rá je účetníjednotkou

11,02,2019

$vze§uj.

--

Právnt forma účetníjednotky

politické hnutí

O.,i.

(oo

]

.ď

ii

Q- ErE$.

§."o*

o;

"ý

\/VkaZZ5kUaZtráty
podle Piilohy č 2
VyhlaSky

č 504/2002

vÝK^z zlSKtJ A ZTRlrTy

Sb

V plném rozsahu

Název a síd]o uóetnilednotky

ke dni 31,12.2018
( v ce|ýcb
Učetni jednotka dorLlči:
1 x přislušnemLl f nanónimLl orgánu

trsicich Kč )

BEZPECNOST ODPOVEDNC

Veverkova 134311
Hradec Krá|ove (část)

lCO

500 02

0604B09!)

čislo

TEXT

Označen í

řádku

Cinnostr

Hospodářská

H Iavn í

67

tr
.J

A.

l.

Špotřebovanénákupy a nakupované sluiby

A 11
A l6

A.V
'

69

-Jiné

8

67

SoučetAV16 až A.Y.22

67

21

10

10

prod|enr, ostatni pokuty a penále

22

7

7

ostatní nák|ady

2B

3

,l

SoučetAIažAVll|39
SoučetBl 2 až3l|4 43
Bll
B l|

I

Přijate příspévky (dary)

45

Přijaté člensképříspěvky

46

SouóetBI

ažBV,

61

ř.37

b.J

Výsledek hospodaření před zdaněním
Výsledek hospodaření po zdanění

sestaveno dne:

ř, 62 -

11.o2.2019

právní forma účetní

politické hnutí

Pozn,:

,Ý

Ja
4,i

^.:
Y,,.

69

2

Ostatni služby

lOstatní náklady

22

2

Spotřeba materiálu, energie a ostatnich neskladovaných dodávek

A V lďŤSmU-ňpor,rtv, r;.rv.
A. V

SouóetA,| 1 ažA,1.6

Celkenl

79

7g

58

58

pŘíronA v účprxiizevĚncn
sestavená k 31 . 12,
()t]F]C]N

l)

1

8

í, ťlll.r.ln

Popis úč9.!]ríiednotkt

ollchodrri irnéno

,.

Bb-,ZpEčNoST, ODp()\ ĚuNos1,, s()L.ll)Altl I,A
060,1íi099

l('():
S id

:}0

lo:

právní tbrrrla:
Datum legistrace:
účetníobdobí:

Vcvcrktlva 134l,'l, Illac]cc Kttjlrlvc
po Li licke hn utí, čisltl l,cgisLt aec M V-

j()() (]]
44ó5,+-"1"\'S

- 2 (,)

l7

25.4.2011

11.-31,12.20l8

předmět činnosti;
:+2.1,,199l St] r,e ztlětlí pozdělšíe h zrllěrl
H]avní činrtostí .je poJ itickc1 pLrsoben í ve srnVslu zakLltla č,
sou ptrrtžilr nil
a doplnění. Veškerépříjrnl,zísl<anév soulaclu sc ziiktltletrl o politick.vcll Stri]nách.)
pt,ovozní a politickou činntlst.

Programové cíle

i

souČasné
Hlavnínr cílenr hrlutí BoS je sjednocovat c;bčany ČesllÉrepublik-v, kteřÍ vnÍr-naji
obČanŮ
reálrré nebezpečíohložerlístlvererrity Českél,epu|llik,v a be,zpcčtlilsti ]c.;Ích

2.

sláttl
HnLiti t]()S pr;clporu]e posíLcrlíobčanskétlr-Jlltll čdrltlsti z-a řác]ne a z,ákonné firrlgor,lrllí
obČanri Před
Usilu,je o plnou odpověclnost sl,átu za z,abez,pečerrí vně.jšír vrlitřní bezpeČnosti

rrebezPeČÍm
narůstajícímmezinárodrlím chaosetn, terot,isrnem, nelr;g,ální rnigrací a Před

rozkladu našíspolečnosti,

3,

lidrni, VYstuPu.je
Hnutí BoS prosazuje princip solidality a spravedltrosti ve vAtlzich rlezi
v ČeskésPoleČntlsti,
nekompromisně za posíIení právního prtlstředí a vynla|ratelnosti práva
a státníclr
proti korupci, proti 7neuŽívárlí veřejných prtlstředků. a proti zrrcužíváníevroPskýoh
dotac í.

4.

sbtlrŮ na
Hnutí BOt] prosazuje zr,ýšeníúrovně připrat,eIltlsti oz.bltrit:rlých silil bezPeČrlostrtích
tlzbItl jených
ochranu zájrnů našich občarrťr,I,rosaz-tl.je \,šcstlallll(i vyllirdtli ání ll z.abez,PeČcrrí

sil a

bezpečnostníchsborťt. včetrrě tlblltl,,,etlí tlbrrttlttéhtl

a

z[lrojníhtl Pr'ťrrrrvsIrr ť'cskt!

republiky,
v postavení
Hnutí BoS tvoří třináct kLajských organizací a organizacr: hlavního města I'I,ah;,
rada hnutí a oe lostátrlí
krajské organizace. Olgány hnutí BOS jsou celostátrlí kont'eterlc)e. L]středrlí
hnutÍ ,1e rrsLředrrí
rada.Nejvyššímorgánern hnutí ,ie celostátrlí korrf'erencc. Stiltutál,nirtl orgárleln
rada hnutí Celostátní rada.je poradnírrl o19áne rtl ustřední rad),htlutí,

Ústřední rada hnutí ;e statutárním olgánenl hnLrtí

1,tl ústředrlí I'adrr ]lrtLlri

r,ně _jc-drlá pr'ccl:,cr1ll a ptlclr:pisLr)e 1lřciJ:,r,c1l sí;tl]cčrli, :.]ll]štlll
mistopře dsedou rlebo pl,vIlí Inístopředseda spo]ťčr]čs dalšínr místopře dsedou Osobr ()p]á\ l]c\ne sc
przi

za lJnuti BOS podepisovat připojík názl,tl ljrlLltí BOS svůj podpis a ťrdaj o s\,é]ll jnte1llLl, příjrl-rerlí
a 1!nkčnÍmoznačcní.jirlí č]enovénebo zatlčsltllttlci t]nutí Ll()S tlc]stlLt tlptávtlčtl l ta llrlrrti t]OS
právně.jedllat a podepis..lvat. ledaž,e i1,1 k torllrl [lr i ostlbatlti Llve.]ctlrirlli r c vště pI,r rli ttlJlt,ltl
písemně zlnocněni,

boc] ir

Předseda;
lrlg LadisLav Petl,áš, 1llrltrló otl 7 (l 201 8
1,Místopředseda: Ing, Mil,oslav Bierj. 1llatllú rlrl 7 6 20l8
Místopřeclsecia; ljc .jiři Ptáček. t)iS
()rganiz,ac'rti sLrukttIl,i]] t tz ("llttl,,,k

2) PrŮměrnÝ

i\'

\1;111i11) l

llrli

I}()S

počet zaměstnanců během ťrčetníhoobdq!í a výše osobrrích rtákladu

IJxazarol

2018

2(l|,7

Průměrný počet zarněstnanc ti
z toho r'ídíci
Osobní nákladv celkem v tis, Kč
odměny statutárních a dozorčíchorgánů v tis. kč

INFORMACE O PoUŽITÝCtt UČEI,N,ÍC,lt M!]],ODÁ(}l, ()B|r]C]NÝc,H ťlť,t.,t,xÍr:lIr
ZASADAC]H A ZI, t §() I] F,(]řl ()(] L, N ( ) V,r\ N I
;

)

l

Účetlicní_]rjetrr

í .i etl notk_y

l]četní.jednotkaučtule \ souladu sť znčniI)],.r() zlikilila č .jólil9()l S[l . tl učcLtltcIt,i l irccttti
soustavě podvojného účetnictvío stavu a pohybu ma]etkll tl ,z,ávaz,ků, o rozdílu rlla.jctku a
závazků, o nákladech a,uynosech a o výsledkrr hospodaření ( přednrět účetnictvi), a zákona
42411991 Sb.
ť]četníjednotka účtujeo skutečnostech, které jsou předměrem účetnictvído období, s nímž
věcně a časově souvisí, Učetnímobdobirn je kalendáiní rok.
tjčetnictví.je vecleno za účetníjednotku jako celek a.je l,edetlo r" peněžníchjednotkáclr české
měny.tJčetrríjednotka <jokládá skutečnosti, které.jsoLr předrrlělcrn účetniotví,učetními
doklacly, tJčetníjednotliavede své účetnictvíúplně. průkazrrýrn zI)Ůs()benl a silrávnč tak. abr
věmě zobrazovalo přerlmět účetnictví,
Při oceňování rna.jetku azávazků a při učtování o výsledku ilclsptlrlaření bere účetnijcdnotka
zazáklad.
vešket,ó rlák]adr a l,illrls\,. klctú :,., r ztalrLLii k ťrLlctrlitttLL rl|lr]ilIlí llrlz tl}l]edtt tllL .1 lrtrlrlr jc jicll
pIacerti.

-

rrzikl.

l zrlclltii.1Ilrlectii.

ktct,,! se tr [-ll1t rllltle tl.tl ,t ,rlLri.I/l\[l
znánry kc clni seslavetti učetni závěr,ky
zLt,li(t,

1.1. Způsob použitíodhadů

il js,rtt

ťtt\e 1ttt ir'L,] tlLrLe

c

Sestat

cilí ťlť:ctlli zái,črk; l1žadLrjc. abr l,cr]ctlí slltlJcčtlclsri poLržír,a)cl tlc]Iiad,i il }lřc11]-,r,].]lrc]r
k t]atu účctrlízlir čt k r u lli]

lež, LnaJi rlllil tta vykazo\/allc, hocltlclt;, rlla jt:Lk Ll a z-ái ttz-kLt
vlkazol,,anr)Lr vii(i ví:losůa l]ákIadťl z,ll sIcc]tlrlrlri tlllL]tllli

()t'r'.ltllizacc účtujcil tliilriar]ce ]l
1lit:titJl tlllLjLl ,] l)iLr,,Lir,r]tl;., li itll lllk]lrtlL 1liLšl]ť l (rl)(]()lll
ČlstrtŮ l'()l]lŠtl]e rrak]irdr. l.,lťlt, )0(l\ ]:)] : r]l]: lll r] ri,t])]illi \,llL]tr|litltt ()tt,tt|],/(1ťt, tl,,t,,z]iililr,
llijklatlr. kLCtc sc liitžt]rlt()alla ()|);tl.tIll lt tllL].]ltrit lrlťlr, |\()tl \\ l)t| Ci]5|k()l] ]lt,\ \./]]iL]ll]lt i] ,ll)
\ \':('_ t]tl{) l.\ť

DOpLŇUJÍcí lNn,onMACE K RozvA
(

l)

zí,^,

A v Ý,KAZI] zlsKť] A zl,RÁ

l

Výz,namné položky Dr0 hodnoce ní í'inanční. nraietkoyé. ir důchlll]ovi ptlzicc
podniku a pr0 analýzu vÝkazů a tvto iní'ormace nt,r,ylllÝvaií přirrro ani neoř,ílno z
rtizvahJ a výkazu zisl<ú a ztrát

Učetníjednotka má všechny významné položky Ltv,eclcl-i;, \ r()zvllzc a ve výkazu ziskťr a zrlát

(2)

vÝzlirmné události, ke kterinr drršlo mezi datenr úc\ctnízávěrky a datem, ke
nlť,,\ |t přcq
.

igd.not_krr

Mezi datern učetnízávčrky a datetll. ke kter,élllLr.jsilu rtlzv,Lha a t,\,,kaz zrskrj a ztrát scllráJclr1,
došlo ke zrněně sídla politického hnrrtí a volbč tltlvt,cIl r,lr galltl.

)

(3

I-1louhodobÝ nehryotnÝ a hmoínÝ mai§tg&,kromrlpohlecljivek

a) §eu!§lalÉ-trr9JrÉ_É9rg§llb(uy_!r9]|Lq!l1yě
skupina nraietku

D]qullqdobý t\.,iu!_Q_!.!r

c)

|r_Wuur_to§]i -

d

D lq

)

í ( ú č e1 !!- 2 | y t i5_ Kč

Pořizovací cena k

2018 l

samostatné movité věci

b)

c

]]]j]_]i,!l]]!

Oprávky k

31,1,Z,

20l

2017

- Llčelrli jrtlll,1tkli

\ l,tl]ť 2()1ll rlccvidu

jc

Účetníjcclnotka v focc 2()l8 ncptlřrrlj]a zádnou ncnttlvitost
dqbJ_hiT] o]LďruqÉql_pgr i zql, alt:,lp ]_!] a [ 1],[4 l,r ! ill !2_pI o !lu! r u
- účetní.jedrrotkav roce 20l[l rreeviclrle

(4)

u h q

Q

DotaceAnvestičnípobídky

Učetníjetlrriltka neobclr,ž.ela v r()ce 2018 ílnzrnčnípl'íspěvell nil čitttlost,

(5

8

)

Pohledávky

a) §pulr@tis,Kč

0

b) Souhrnná yýx_poh]qdaysk ptrsp]_a1nosti v 1is. Kč ()

(ó)

VlastniBapitáJ

31.12

20l7

A)

zgt!.cílt_o účetn,L,r_ob{.g![

Hospodár'sk)'r,ýsledek roku 20l7 ve
převod

vyši -26 0]6.,]9 Kč byl tozclě]crl nás]edovně:
-2ó 0jó.39 MD 93l932 I)
lr

l_]četlli jcdlrtltka r,r,klzttjť
2

l

(7

1

)

\

|,()ť(]

"]()l8 \rrl,,i],,l. llrl' 1lilrlllirtlt /1l,ilLll 1 Illirl trí iillllrlsl,i ve

5li.tjg

Závazky

a)

§q]Llr],nná

b

S o u hr

)

]4Ěe_z4_\t]zUl _Z§_K!
e z á v a z k ů _p!__§.p]41rr o §!r_\_]§ _[

nn á v.§

c__Z

Závazkv dle rozmezísplatnosti ke dni 3!,L2.20L8 v tis, Kč
Dlužník
Po splatnosti
30 až 90 dnů

90 až 1B0 dnů
Urua pi,, OoŇO Áá.l
nol tir-kúcil

180 až 360 dnů

c

rlospoclarenň

siran

) @_y

účq!]tq_t!ii_!qtry!,!] !!9_1],4!i]lq
jednotka
všechny z,avaz.ky \ l,()7_\/azc,
vykazuie
účetní

í8

)

VÝnosv zběžnéčinnosti v tis. Kč 58

Druh činnosti
VÝnosy -přiiaté dary
Výnosy - ělenské příspěvky
výnosy -dotace
výnosy ze služeb
přísr;ěvky za obdrženéhlasy

2018
23
].5

zúčtovánílontJů

) Odnrěna 4trdjttrra
odrněna auditora za auc]it účetnízávčrky za rtlli ]tt ] 8 tiniLa Kč i 2
Odnlěrra za učelrríil pcltadcnské služby v celkr)vc \íšrKč ] ó30,-

(9

l0 ) I]řjjaté {ary
V t,oce 201 8 bvlv při
poskvtovatel
, Ladislav Petráš

riásledr"r

stka
5 000,00

JiříHusák, Dr.
Miroslav Břeň
Mana

ment Training

3 000,00

l (](.).

]

i
l

r t ši

Kč

Rozdělení nákladů a výnosů

H

lavní činnosti

Přímé nállady

Výnosy

_

R|ežijní
nl!!d_y ]_

do daň.

!V

_.{|4l

_

,

Přijaté dary
l

Čl enské
p

rlspe

provoz

0,00
57

535+

)-1

0,00

78b(l4,(lt] 2]]58,89

Přímé náklady

Výnos

57 535,1I

0:]4]0!r_

?1094]0
+

-,

I

0,0o_
I

_

78 694,00

Celkem náklady

základ daně
Daňová

a dle § 20 odst.7

LJčetnictvítirnry za 2018 tlylo uz.avř-etttl k 31
Sestaveno dne: ] L2,201L)

l]

]0]8

Jméno a podpis
statutánriho orgánu účetníj ednotky:

Ing

]

i

Režijn í

náklady

r!q]__

0,00

Celkem vÝn

(),00

LaclisIav Petráš předsecla strajl}

--

Výročnífinančnízpráva politické strany/hnutí za rok 2018
Název politickó str'anv politického lrrlLrti,

BEZPEČNoST, oDPo\,ĚnNosr, SOLIDARITA
Identifikačni čísIopolitické strany / politického lrnuti:
06048099

Sidlo politické strany / poIitického lrnuti:
Veverkova 1343, Hradec Králové, _50002
]e lefon, fax,

e le ktronrcká pošta (např, e-marl):
tel.: 603544449, e-mail: ladpet@seznam.cz

Politická sltana / politicke hnutí je v režintul
normální činnosti

Statutámi orgán politické strany
Jméno, přijmení, titul, funkce

1

Ing. Ladislav Petráš - předseda

poIrtického hnutí

Razítktl
ptllltrcké, strar])/

politickeho hnrrti

Podpis:

https ://zpravy.udhpsh,czlzprava

1lg

člást t.
'Lylrála auditora o or,ěření účetnízár,ěrkr,.
Tat() zpri;va auclitora se

ur,ádilakcl přílrlha k výrcrčrli Itttatlc'tli

zprár,č politickc srrarly , politického hrlLrt1

počct stlan.

I t:etní zárěrka (tozralla_ rúkaz zisku l ztrritv a pr'í1olra k úi:ctni
zltri,ti,c) 1lrltllt: zliktltlac' 5ó_j,l99 l Sb tl ťlr:ctl,ttctri. rt: zlli:tlí
1,tl.,tlč 1š LcJl l,ic,l] r tst

t

l]ietrri,,llrr,il,,l.r,Llllirli
1-i,t li, r .ltti]ttrlt

piíJrlllrlLl

l,tkLl 1,1lli,]lll l)Lrli/\

\ l)irl).l,Ia že i'i.lll

lt

I)tlkl lllli,tli llt,ni t ltlžcil

https /,'zprilvy urlhp:;h czi zprava

2l9

čest tI.
Přchled o celkor,í,ch přijmech politické stran\, / politického hnutí
l),

,t

\lr,r.,r tlk,tz.tlelc

l l\
IJři.1rrtl

]

'. K.

i

cclkcrll

"

z toho,
Příspěr,ek ze státniho rozpočtu Českérepubliky na úhla<]r.r volebnich nák]adů
I)řisllc:rck ze stiiLrtilltl tclzptlc:lu Cesk.1 t!,I)l

]

(

1

L]

lk\ lla

r.'l]lt)t1.11

\trany il hllLrti (1rřlsllěrek rla ciillrrost)

l)řítrllr z rllilrrlu pacltttt a z,cizcni

1

l.]rokv,z rklatltr

8

Příinly vznikajíci z účastina podnikání jiriých právnických osob podle § 17 odst.

trtor itóilrl a llclll(]\ rt.,hil lrlajetku

()()

l]

r)r)(] i)()

l

l)()(].()(]

2

(l

().í)()

0.00

Sb. ve znění pozclějšíchpředpisů

3 zÁk.€,

Pi-itlnr z poildárri írrrn6o1. O,'*rnlch. sJrirIg6cttsxÝr:li. spoltovnich, rckrt,ar'nich. uráetnuo.i.ň

9

r)

tlůrlrctr i a llczírplatrri plrlčrli

42411991

1)(]

().( )()

]c:rlskc 1liísllc,r,kr

I)aIr

Á()()

i
o

,

0.()()

(),00

l politrt:kých akcí
J

l()

; Zápťqčkya tivčl-y p()skytnuté bankou. pIatcbni illstitucí rtebo irrstiluci clektronických peněz nebo
l pobočkou zahraničníbanky, pIatební instituce nebo instituce elektronickych peněz na území

Českúrepubliky*
1

]

0,00

.l-

; Přispěve k ze státního rozp<lčtu Ceské republiky na podporu činnosti politického institutu

0,00

Výdaje po|itické strany / politického hnutí
vKč
0,00
9 978.00

000;
1

000

i

000

i

000nI

000

i

Počty zaměstnanců podle lykonávané práce
práce
i Počet zarněstnanců
l
,l

j

Politický institut
Vy9oJe vyrraloŽené tta
jeho činrrosti v Kč
podporu
I

§EcoNď

Název a Sí,llo '
Zádný institut

https://zpravy ud hpSh,cZlZpraVa

t

Cást III.
Přehled rrbchodních společno,stíne lro družstcv, r,
počet stratl

()ichorlrlr slltlli,L
1.1it]ttó

rl i t, lr

ž rtr li

1rlllr tlc

liá s tt,ell lt,' 1rtllitit,lió

lr rr tr1

í 1ltrcl íl

v částr lT]
IlLls1 tlellLl t]t,Ltžslltl

ttlllchirtltlr irrrlla) l(

\ i:.,

11111]i

11

záznlrlll,

https://zpravy udhpsh r;z/zprava

4l9

Cást

[V"

Přehled úvěrů,zápůjčeka jiných dluhů
Poče t

i

sttarl -.

v části IV

''nréno.
- Lpiitrlrcrrí.

nebo obchodni firrtta.
: resn, tlázel ntlskvtovatele
.]

Datttm narození nebo
rdentifikační číslo

Výše dluhu v Kč

T

el,tlli rl

_rp

i

attlo:lt

Dalši ptldlllink1,

i

i;,,

Ladne Za7,rlam!
,

htt ps l l zpravy.u
:

dhpsh. czl zpr av a

5/9

(]ást

\,"

Darv
P()ča1 sllall

( iikL,lrl

2_1

v části V
000.(l() Kr_ l t';isll \

l
ltllclttl 1-1ii]lltr,Lll tlellL, tll,.llotltli
lL:.lr ]] L/(" ,],|](\,

Dut.r,-r,l

i nebo

1il tll,i

natození

I

Výše peněžitého daru nebo
obvyklé

identifikačrri čislo

ceny nepeněžitého daru

dár,c e

L]icň \]lr|J\,l\ lill:

ljL,zlLr'Ll,,lt 1') l '

IIrLsllk _llil I)I ()llrlrt]rli l

i

i]
lI
l

]il

https://zpravy udhpsh.c/zprava

1

íl] :].rllt

r,,

l
l
l

Kč

i
l

.-,i

28 09

penčžitýdar I0 000,0t)

]9_5()

I

.*.,,.i

i-.1

\ _]l. l 1() ()(l

^
Co

,

J)|,il|]iI

Pra

, 25 09 |946

-:- ,]3,.-;*",**-*"
686l
Hradec

peněžítýdar 5 000,00

,l
i

peněžitý dar 3 000,00

]

*-]

]

]
{

l

ruž

,62)

l

l
1

peněžitý dar 5 000,00

l
J

.-_*i

c,/9

Cást VI.
Ostatní bezúplatná plnění, jejichž obvyklá cena přev\,šuje částku 50 000 Kč
počet stran

v částr vI
C'eIkenl 0.00 Kč r, čásri \z]
.lnléno, pří.jrrlení rrebo clbcIlodtli
r esp tlázev poskytovateLe
Zádné záznamy

https :/izpravy.u dhpsh.czJ zpr av a

fi

r

tlla.

[)atutll nartrzctl i ncbrl
tlkačrli čisIo poskytor atele

rderlti

\iÝše obvvkIé cetlv plltctli i Kc'

Cást VII.
Přehled o htrdnotě majetku nabytého dědictr,ím nebo odkazem
Poče t

stratl

v části VI]

,

Jrrrello. přijrnerrí, datulrt ttalozellia dattinl ťttltli a

,

(přesahuje-li hodnota získarlóhcl rlra.jetku

. Popis tllaletkLt obec nlísta posLedniho IobltLl zListar itele
ZliJrtó zatrl.rtlr,,

https Jizpravy.ud

hpsh,czlzprava

llilLil1,1lll llla t,tkLl r Kt.
-50

000 Kč )

část vttI.
přehled o členech politické strany / politického lrnutí. iejichž celkor,ý ČlenskÝ příspěr'ek za kalendářní rok
jc r r ššincž 5() ()()0 Kt'
[)Llt'L:t :]l

.]

r čilstr \

iLtl

lllcltttl lt pii.jllicrl1 i lctla

prllrttcke
.l|, I]\ p,,,'r. l,. lt,"t,tLttt
: žádnézáznanl

ll

L

c rtlista ptlbvtu čLettl

l)atLrrrl ttal,tlzctl i c]ctla

( )tle

1lrlirtrckc

l,,lltit,,l<c

:1l

ílí1\/ |ltllrticlri:llrl ]lllrltj

':".)}

1,,r]111.|.|1,,

(,clkrrr,á ročtli r,ýšc
č: I

l11,1111

crrske1llo příspri:r kLl r

Kr'

.l

DatLLtll

\,'vpt

acilvirl:
(

lnléno. pří jmení. lLrnkce, podpls)

kontr oloval:
(.jrrlcnrl. příjrnení, firrrkce. poclpis)

l]ttps://zpraVy Udhpsl] CZlZpraVa

9l.)

