
Sbírka zákonů č. 114 / 2017 Částka 41 

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 114/2017 Sb. 

Výroční finanční zpráva politické strany / politického hnutí 
,~cJ1A za rok. ~ .. .-.~ .. 

Název politické strany/ politického hnutí: 
ljlT€itvttT1trA r/lo 2e ~-,k.c)(I K.él>u3L tR.U aů --f -

Identifikační číslo politické strany/ politického hnutí: 
~ 2 4'Lf 7-r0 

Sídlo politické strany/ politického hnutí: 

·-pp_ I ht/ToJ..~·'<-·f/..2t6 /.1..P />IJl!Hti .P--L,11.3~-;; -1<rtJ tJo 

Telefon, fax, elektronická pošta (např. e-mail): 
7E L, 6 ó3 t;& o 64 3 M ,71/L ?E.RIY(9tV,. ~si (/t)Lú..,1

),-; č 2 

Politická strana / politické hnutí je v režimu": 
ii10rmální činnosti 

pozastavení činnosti 

zrušení ke dni ......... .. 

vstupu do likvidace ke dni . ... 
zahájeno insolvenční řízení na ieií / jeho majetek ke dni .... 

Statutární orgán politické strany / politického hnutí: 

Jméno, příjmení. titul, funkce, podpis: 

Pc '/J. 1-7 ,lj AJ J:2. I ďlrl 1 R_}) i> A.~ f).S E]) /) 
, } 

IV~,~ 
/ 

Oa1um: 

* nehodící se šk11něte 

Razítko 
politické strany / 
politického hnutí 

I 
/ ,, 



Částka 41 Sbírka zákonů č. 114 / 2017 

Část I. 

Zpráva auditora o ověření účetní závěrky. 
Tato zpráva auditora se uvádí jako příloha k výroční 
finanční zprávě politické strany/politického hnutí. 

Počet stran.:? 

Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha 
k účetní závěrce  podle zákona č . 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisú. 

Účetní závěrka se uvádí jako příloha pouze v případě, že 
není přílohou Zprávy auditora. 

Počet stran . 8.. 

Strana 1229 



Strana 1230 Sbírka zákonů č. 114 / 2017 Částka 41 

Část n. 

Přehled o celkových příjmech politické strany / politického hnutí 

Poř. 

čís. Název ukazatele v Kč 

I Příjmy celkem 

z toho: 
2 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky 

na úhradu volebních nákladů 
3 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky 

na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost  

4 Členské příspěvky 9,J'LJl}, -. 
' 5 Da1y, dědictví a bezúplatná plnění 

6 Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku 
7 Úroky z vkladů 

Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle§ 17 
8 odst. 3 zák. č. 424/ 1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
9 Příjmy z pořádání tombol , kulturních , společenských, 

sportovních, rekreačních , vzdělávacích a politických akcí 
Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí 
elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky , platební instituce 

IO nebo instituce elektronických peněz na území České republiky 
Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti 

11 politického institutu 

Výdaje politické strany/politického hnutí 

Poř. 

čís. Název ukazatele v Kč 

I 
Mzdové výdaje. 

2 Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 
{OIJOOI-

3 Výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb 

) 

/iL 
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Počty zaměstnancť1 podle vykonávané práce 

Druh vykonávané práce Počet zaměstnanců 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

.,,, ';/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 

Politický institut 

Název a sídlo 

~ 
Výdaje vynaložené na 
podporu jeho činnosti v Kč 

-------/ 

/Á'c_ __ 



Část III. 

Přehled obchodních společnosti nebo družstev, v nichž má politická strana/ politické hnutí podíl 

Počet stran ..... v části Ill. 

Obchodní společnost nebo družstvo (obchodní firma) 

__., ~-------------
Část IV. 

Přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů 

Počet stran ..... v části IV. 

---------------
-------

lC 

Jméno, příjmení, nebo obchodní finna, resp. název Datum narození nebo Vfše dluhu v Kč 
poskytovatele identifikační číslo 

ooskvtovatele 

- ~ ------------------------------

Výše podílu 

Termín splatnosti Další 
podmínky 
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Část V. 

Dary 

Počet stran v části v 
Jméno, příjmení nebo obchodní firma, resp. název 

dárce 
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Datum narození nebo identifikační číslo 

dárce 
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Výše peněžitého daru nebo obvyklé 
cenv nepeněžitého daru v Kč 
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Část VI. 

Ostatní bezúplatná plnění, jejichž obvyklá cena převyšuje částku 50 000 Kč 

Počet stran ..... v části VI. 

Jméno, příjmení, nebo obchodní firma, resp. název Datum narození, nebo 
poskytovatele identifikační číslo poskytovatele 

.J>". 
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Výše obvyklé ceny plnění v Kč 
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Část VII. 

Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem 

Počet stran ..... v části VII. 

Popis majetku Jméno, příjmení, datum narození a datum úmrtí a 
obec místa posledního pobytu zůstavitele 
(přesahuje-li hodnota získaného majetku 

50 000 Kč  
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Část VIII. 

Přehled o členech politické strany/ politického hnutí, jejichž celkový členský příspěvek za kalendářní rok je vyšší než 50 000 Kč 
Počet stran .. . .. v části VIII. 

Jméno a příjmení člena politické Datum narození Obec místa pobytu člena politické Celková roční výše členského 
strany/politického hnutí člena politické strany/politického hnutí příspěvku v Kč 

strany/politického 
hnutí 
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ůAADPAODOIUOIWI~ 

POLITICKÝCH STIWUi l'OLfflCIC'i'CH HNUTI 

o ověření roční účetní závěrky k 31.12.2018 
politického hnutí 

v 

Alternativa pro Ceskou republiku 2017 
IČ: 3244750 

Příjemce je Předsednictvo Alternativa pro Českou republiku 2017 
Zpráva je určena osobám příslušným dle Zákona o politických stranách 

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky politického hnutí Alternativa pro Českou 
republiku 2017, se sídlem Primátorská 296/38, Praha 8 - Libeň, PSČ 180 00, IČ: 03244750, která 
se skládá z rozvahy k 31.12.2018, výkazu zisku a ztrát za rok končící 31.12.2018 a přílohy této 
účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující 
informace. Údaje o politickém hnutí Alternativa pro Českou republiku 2017 jsou uvedeny v bodu 
1 přílohy této účetní závěrky. 

Odpovědnost statutámího orgánu účetní jednotky za účetní závěrku 

Za sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky v souladu s českými účetními předpisy je 
odpovědný statutární orgán politického hnutí Alternativa pro Českou republiku 2017, kde 
účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy a za takový 
vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky a věrné 
zobrazování účetní jednotky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené 

podvodem nebo chybou a zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět dané situaci 
přiměřené účetní odhady. 

Odpovědnost auditora 

Mojí úlohou je vydat na základě provedeného auditu výrok o této účetní závěrce. Audit účetní 

závěrky jsem provedl v souladu se Zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými 
standardy a souvisejícími aplikačními doložkami a auditorskými směrnicemi Komory auditorů 
České republiky. V souladu s těmito předpisy jsem povinen dodržovat etické normy a naplánovat 
a provést auditu tak, aby auditor získal přiměřenou jistotu o tom, že účetní závěrka neobsahuje 
významné nesprávnosti. 

Audit zahrnuje výběrovým způsobem provedení auditorských postupů a ověření úplnosti a 
průkaznosti částek a informací uvedených v účetní závěrce a posouzení správnosti a vhodnosti 
účetních postupů a významných odhadů provedených účetní jednotkou a rovněž posouzení 
celkové prezentace účetní závěrky. Cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech 
uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně 



posouzení rizik, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo 
chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní 
pro sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky. Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout 
vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit též zahrnuje 
posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených 
vedením i posouzením celkové prezentace účetní závěrky. 

Jsem přesvědčen, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření 
mého výroku s tím, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření mého výroku. 

Na základě výsledku použitých auditorských procedur jsem nezjistil skutečnosti, které by 
naznačovaly, že účetní záznamy a účetní závěrka nebyly provedeny v souladu s platnými zákony a 
účetními předpisy platnými v Ceské republice. 

Výrok auditora 

Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv politického 
hnutí Alternativa pro Českou republiku 2017 k 31.12.2018 a nákladů a výnosů a výsledku 
hospodaření za rok končící 31.12.2018 je v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými 
předpisy České republiky. 

Hradec Králové, 27.3.2019 

Auditor: 
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in~ Václav Koutnílf / 
Kyjovská 566 
Hradec Králové 6 
č. oprávnění KAČR 0307 



Výčet polo.tek 
podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. ROZVAHA 

v plném rozsahu NáUV. ·-úě.uújodno,Ucy 

ke dni .............. ~~:.~.~ ~~1-~ ........ .... .. A~J"0 ~u reput:ipw ~t7' ........ .. ...... . 

--·--------------
IČ 18000 

03244750 ca~ ,-;put,ika ...... .......... ........... . .................. . 

AKTIVA 
1 Číslo Stav k první mu Stav k poslednímu 

i'adku dni účetního období dní účetního období 

i A. Dlouhodobý majetek celkem 1 0,00 0,00 

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 2 0,00 0,00 

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 3 0,00 0,00 
-

2. Sattwa,- 4 0,00 0,00 ,___ 
3. Ocenitelné práva 5 0.00 0,00 

4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 6 0,00 0,00 

5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 7 0,00 0,00 

6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 8 0,00 0,00 

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 9 0,00 0,00 
i li. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 10 0,00 0,00 

1. Pozemky 
. ' \ 

i 11 0,00 0,00 

2. Umělecká díla, pi'edměty a sbírky 12 0,00 0,00 

3. Stavby 13 0,00 0,00 

4. Hmotné movitá llěci a jejich soubory 14 0,00 0,00 

6. Pěstitelské celky trvalých poroatú 15 0,00 0,00 

6. Dospělá zvíi'ata a jejich skupiny 16 0,00 0,00 

7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 17 0,00 0,00 

8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 18 0,00 0,00 

9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 19 0,00 0,00 

10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 20 0,00 0,00 

Ill. Dlouhodobý finanční majetek celkem 21 0,00 0,00 

1. Podíly • ovládaná nebo ollládajícl osoba 22 0,00 0,00 

2. Podíly • podstatný vliv 23 0,00 0,00 

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 24 0,00 0,00 

4. Zápújčky organizačním složkám 25 0,00 0,00 

5. Ostatní dlouhodobé zápůjčky 26 0,00 0,00 

6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 27 0,00 0,00 

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 29 0,00 0,00 

1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje 30 0,00 0,00 ~ ·=-~--... , .. '" 

2. Oprávky k softwaru 31 0,00 0,00 --~- -
3. Oprávky k o<:en~elným pnivúm 32 0,00 0,00 

4. Opnívky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 33 0,00 0,00 

5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 34 0,00 0,00 

6. Oprávky ke stavbám 35 0,00 0,00 

7. Opnívky k umo,tatným hmotným movitým llěcem 11 10uborúm hmotných movitých věcí 36 0,00 0,00 

8. Oprávky k piiatitel,kým celkům trvalých porostů 37 0,00 0,00 

9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvíi'atúm / '\I Á C} ~ 38 0,00 0,00 

10. Opnívky k drobnému dlouhodobému hmotn~ ~ ~ ~u · "' 4'--'\. 39 0,00 0,00 

11. °"'"" • ,_m, '°'"""'= ., •• fi '2,. \ 40 0,00 0,00 

I B. 
..., --1 41 133 622,00 133122,00 Krátkodobý majetek celkem !:: ~ . - z 

I. Zásoby celkem S, - . ;i"?. ;.::' 42 0,00 0,00 
-·•·• 

1. Material na skladě \~ - ~-I 43 0,00 0,00 

2. Materiál na cestě ~ . 0~-- . :,,..,, oy 44 0,00 0,00 

3. - ~ 45 Nedokončená výroba - 0,00 0,00 

4. Polotovary vlastni výroby 46 A,00 0,00 

7 ·-

~~ 



---.• 
I Číslo Stav k prvnímu Stav k poslednímu 

i'ádku dni účetnfho období dni účetního období 

5. Výrobky 47 0,00 0,00 

6. Mladá a ostatní zvíi'ata a Jejich skupiny 48 0,00 0,00 

7, Zboží na skladě a v prodejnách 49 0,00 0,00 

8. I Zboží na cestě 50 0,00 0,00 
; 

9. Poakytnuté zálohy na zásoby 51 X X 
-

li. Pohledávky celkem 52 122 000,00 122000,00 

1. Odběratelé 53 0,00 0,00 

2. Sm6nky k inkasu 54 0,00 0,00 

3. Pohled/Ivky za eskontované cenné papíry 55 0,00 o,oo· 
4. Poskytnuté provozní zálohy 56 122 000,00 122 000,00 

5. Ostatní pohledávky 57 0,00 0,00 

6. Pohledávky za zaměstnanci 58 0,00 0,00 

I 
7. Pohledávky za Institucemi sociálnlho zabezpečení a vefeJného zdravotního pojištění 59 0,00 0,00 i 
8. Daň zpfíjmů 80 0,00 0,00 

I 9. Ostatní pfimé daně 61 0,00 0,00 I 

! 10. Dal\ z přidané hodnoty 82 0,00 0,00 '. 

l 11. Ostatnl dani a poplatky 83 0,00 0,00 

I 
12. Nároky na dotace a os111tní zúčtováni se státním rozpočtem 64 0,00 0,00 

13. Nároky na dotace a ostatní zúčtováni s rozpočtem organů územnlch samosprávných celků 65 0,00 0,00 . 

' 14. Pohledávky za společnlky sdruženými ve společnosti 66 0,00 0,00' 

15. Pohledávky z pevných termínovaných operaci a opcí 67 0,00 0,00 

16. Pohledávky z vydaných dluhopisů 68 0,00 0,00 

17. Jiné pohledávky 69 0,00 0,00 

18. Dohadné účty aktivní 70 0,00 0,00 

19. Opravná poloika k pohledávkám 71 0,00 0,00 

~ 
Ill. Krátkodobý finanční majetek celkem 72 11 622,00 11122,00 

1. Peněžní prostfedky v pokladně 73 11 822,00 11122,00 
! 2, Ceniny 74 0,00 0,00 

3, Peněžní prostledky na účtech 75 0,00 0,00 

4. Majetková cenné papíry k obchodování 78 0,00 0,00 

5. Dluhové cenné papíry k obchodováni 77 0,00 0,00 

6. Ostatní cenné papíry 78 0,00 0,00 
! 80 7. Peníze na cHti 0,00 0 ,00 ' . ~ ....... 

IV. l Jiná aktiva celkem 81 0,00 0,00 i 

I 1. Náklady přiitích obdob! 82 0,00 o.oo l 
2. Pfijmy příštích období 83 0,00 0,00 i 

AKTIVA CELKEM 85 133 622,00 133122,00 f _,__,_--. ... ·- -- ,•-- ·•· , __ ..,___. .. 



PASIVA I Číslo Stav k prvnímu Stav k poslednímu 
nídku dni účetního období dni účetního období 

A. Vlastni zdroje celkem 1 -163175,00 -163 675,00 

I. Jmění celkem 2 0,00 0,00 

1. Vlastní jmění 3 0,00 0,00 

2. Fondy 4 0,00 0,00 

3. Ocellovaci rozdíly z pi'ecenění finančního majetku a závazků 5 0,00 0,00 

u. Výsledek hoapodařenl celkem 6 -163175,00 -163 675,00 

! 1. Účet výsledku hospodai'ení 7 X -500,00 

i 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím fizení 8 4 200,00 X 
i 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 9 -167 375,00 -163175,00 

i 8. Cizí zdroje celkem 10 296 797,00 296797,00 

I I. Rezervy celkem 11 0,00 0,00 

1. Rezervy 12 0,00 0,00 
I u. Dlouhodobé závazky celkem 13 0,00 0,00 I 

1. ! Dlouhodobé úvěry 14 0,00 0,00 

2. I Vydané dluhopisy 15 0,00 0,00 

3. ! Závazky z pronájmu 16 0,00 0,00 

4. Pi'ijaté dlouhodobé zálohy 17 0,00 0,00 

5. Dlouhodobé sminky k úhradě 18 0,00 0,00 

6. Dohadné účty pasivní 19 0,00 0,00 

7. Ostatní dlouhodobé závazky 20 0,00 0,00 
... ~ r, ,·~·· 

Ill. Krátkodobé závazky celkem 21 296797,00 296 797,00 

1. Dodavatelé 22 289447,00 289447,00 

2. Směnky k úhradě 23 0,00 0,00 

3. Přiíaté zálohy 24 0,00 0,00 

4. Ostatní závazky 25 7 350,00 7 350,00 

I 5. Zaměstnanci 26 0,00 0,00 ,-·-··---··--·~-·~··· -••~•-•- ~ .~ . -•• .,. ·• ·~, AO.~ -~-' ~---~-.~~-•*• ~-M ---· ~ - - --• -

I 6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům 27 0,00 0,00 

7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojiitěnl I 28 0,00 0,00 

8. Daňzpfíjmů 29 0,00 0,00 

9. Ostatní pflmé dani 30 0,00 0,00 

10. Daň z pndané hodnoty 31 0,00 0,00 

11. Ostatní daně a poplatky 32 0,00 0,00 f 

12. Závazky z9 vztahu k státnímu rozpočtu 33 0,00 0,00 ! 
13. Závazky ze vz1ahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků 34 0,00 0,00 

14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 35 0,00 0,00 

15. Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti 36 0,00 0,00 

16. Závazky z pevných termínovaných operací a opcí 37 0,00 0,00 

17. Jiné závazky 38 0,00 0,00 

18. Krátkodobé úvěry 39 0,00 0,00 

19. Eskontní úvěry 40 0,00 0,00 

20. Vydané krátkodobé dluhopisy 41 0,00 0,00 ---·--
21. V111tní dluhop,1y ' 42 0,00 0,00 

22, Dohadné účty pasivní 43 X X 

23, Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 44 0,00 0,00 

' IV. Jiná pasiva celkem 45 0,00 0,00 

i 1. Výdaje pflštích období 46 0,00 0,00 

I 2. Výnosy pfiitleh období 47 0,00 0,00 - - -
I PASIVA CELKEM /.'.'.:,(>• Vl'H .. (."it,""' 49 133 622,00 133122,00 

~" ~~ t M q. ~ \,,,o 
,-_ •.;,· d •l 
Q - - "';.:::\:-""' =E J ':l&. C '\ ·.'.'),_ ;z;•• 

'\ )_b?--G<__ o· c; o ()'? 
í->rcivne''' 



Sestaveno dne: 

31 .122018 

Odesláno dne: 

E-mail: 

Poznámka: 

Razítko: 

St.lvy jednotlivých účtů uvedených v aktivech rozvahy se zjiit'ujJ jako rozdíly obratů stran Má dáti a Dal. Podle výsledku tohoto výpočtu vstu))ujl do aktiv I kladným nebo 
zápomým znaménkem. Stavy jednotlivých účtů uvedených v pasivech rozvahy se zjišťují Jako rozdíl obratu stran Dal a Má dáti. Podle výsledku tohoto výpočtu vstupuji 
zůstatky do pasiv s kladným nebo záporným znaménkem. Výjimku pfedstavují účty 338, 341, 342, 343, 345 a 373, které jsou v ROZVAZE uvedeny v aktivech J pasivech, 
pfičemt rozdíl stran vstupuje: 
a) do aktiv kladně - jestlíža převažuje &tav obratu strany Má dáti nad stavem obratu strany Dal, 
b) do pasív kladně - jestli.fe pfevaiuje stav obratu strany Dal nad stavem obratu strany Má dáti. 

J /0-1 ll (_ 



Výčet položek 
podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. 

, ., 
VYKAZ ZISKU A ZTRATY 

v plném rozsahu NbtY • lliclO úeetl:vi jednOttty 

q dni .............. ~~.'~.~;~~~ ....... , ..... . 
Af\iltmaf!~ p~ C..i<ou ~I~ ~? .......... ,. .. .. 

Primitorská 2MJ38 . .•..... . ........................ .. ,, 

t- _-:-_-_-~---_ 3- - -~_✓-7_~-<_o _--_··_--_j_,· 
~a ............................................... . , ............ . 
1eooo ....................... .......... ., ..,..... .. ......... . 
ť:-.á.rep.,bt,u ,. ....... .............................. ....... . 

Číslo 
Stav k rozvahovému dni 

i'ádku Hlavni činnost Hospodáiilká činnost Celkem 

A, NÁKLADY 1 X X X 

I. Spotřebované nákupy a nakupované služby 2 10 000,00 0,00 10 000,00 

1. Spot1eba materiálu. energie a ostatních neskladových dodávek 3 o.oo 0,00 0,00 

2. Prodané zbofí 4 0,00 0,00 0,00 

3. Opravy a udržování 5 0,00 0,00 0,00 

4. Náklady na cestovná 6 0,00 0,00 0,00 

6. Néklady na reprezentaci 7 0,00 0,00 0,00 

8. Ostatní služby 8 10 000,00 0,00 10 000,00 - li. Změny atavu zásob vlastni činnosti a aktivace 9 0,00 0,00 0,00 

7. Změna stavu zásob vlastní ěinnosti 10 0,00 0,00 0,00 

8. Aktivace materiálu. zboží a vnitroorganizačních služeb 11 o.oo 0,00 0,00 ! 
; 9. Aktivace dlouhodobého majetku 12 0,00 0,00 o,oo) 
! Ill. Osobni náklady 13 0,00 0,00 0,00 

I 10. Mzdové náklady 14 o.oo 0,00 0,00 

11. Zákonně soclélnl pojištění 15 0,00 0,00 0,00 

12. Ostatní sociální pojlitinl 16 o.oo 0,00 0,00 

13. Zákonná sociální náklady 17 o.oo 0,00 0.00; 

' 
14. Ostatní sociální náklady 18 0,00 0,00 o.oo; 

IV. Dan6 a poplatky 19 0,00 0,00 0,00 , 
l 16. Oan6 a poplatky 20 0,00 0,00 0,00 

v. Ostatní náklady 21 0,00 0,00 0,00 I 

16. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 22 0,00 0,00 0,00 ; 
í 17. Odpis nedobytné pohledávky 23 0,00 0,00 0,00 : 
I 18. Nákladové úroky 24 0,00 0,00 0,00 ; 

I 19. Kursové ztráty 25 0,00 0,00 o.oo: 
I 20. Dary 26 0,00 o.oo o.ooj , I 

! 21. Manka a lkody 27 0,00 0,00 o,oo l 
j 22. Jiné ostatni náklady 26 0,00 o.oo o,oo · 

I 
VI. Odpisy, prodany majetek, tvorba a použ~í rezerv a opravných polofek 29 0,00 0,00 0,00 

23, Odpisy dlouhodobého majetku 30 0,00 0,00 0,00 

I 24. Prodany dlouhodobý majetek 31 0,00 0,00 0,00 ) 

26. Prodané cenné papíry a podíly 32 0,00 0,00 0,00 [ 

26. Prodaný materiál 33 0,00 0,00 0,00 '. 

27. Tvorba a použiti rezerv a opravnych polofak 34 0,00 0,00 0,00 
I VII. Poskytnuté pňapěvky 35 0,00 0,00 0,00 ' i 28. Poskytnuté členské při,pěvky a pl'ispěvlrv •w'inu:ané mezi organizačniml 36 0,00 0,00 0,00 i složkami /~ÁC 1~ 
i Vlil. Oal\zpřijmů /,~:J· i,~ 37 0,00 0,00 0,00 
i 29. Dal\ z pňjmů I~~ ·o.\ 38 0,00 0,00 0,00 

Náklady celkem i;; ... 39 10000,00 0,00 10 000,00 - - -
i B. VYNOSY 1-1 - -:~' "'D) .;;, 40 X X X ~ " '. . ;-:,,. ... ~ 

I I. Provozní dotace \6. ~ - "' I 41 0,00 0,00 0,00 I 

1. Provoznl dotace ~ . "- . _,o"'io/ 42 0,00 0,00 0,00 

li. Plijaté plisp6vky 
........._ ,,v,1~ ~ 

43 9500,00 0,00 9500,00 
2. Plijatě pnspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 44 0,00 0,00 0,00 

3. Plijatě příspěvky (dary) 45 0,00 0,00 A 0,00 
.. ,// 



~-- - -------... Přijaté členské příspěvky 

i Ill, Tržby za vlastní výkony a zboží 

i rv. Ostatní výnosy 

5. Smluvní pokuty, úroky z prodlení. ostatní pokuty a penále 

6. Platby za odepsané pohledávky 

7. Výnosové úroky 

8. Kurzové zisky 

9. Zúčtováni fondů 

10. Jiné oatatnl výnosy 

v. Trtby z prodeje majetku 

11, Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotnáho a hmotného majetku 

12. Tržby z prodeje cenných papini a podílů 

13. Tržby z prodeje materiálu 

14. Výnosy z krátkodobého flnaněnlho majetku 

! 18. Výnosy z dlouhodobého flnančniho majetku 

' i Výnosy celkem 

i c. Výsledek hoapodafení před zdaněním 

l_o.:__ .. _ Vý'!_edek hospodai'ení po zdanění 

~ocne: 
31.12.2018 

Číslo 
Stav k rozvahovému dní 

řádku Hlavní činnost Hoapodáfska činnost Celkem 

46 9 500,00 0,00 9 500,00 

47 D,00 0,00 0,00 

48 0,00 0,00 0,00 

49 0,00 0,00 0,00 

50 0,00 0,00 0,00 

51 0,00 0,00 0,00 

52 0,00 0,00 0,00 

53 0,00 0,00 0,00 

54 0,00 0,00 0,00 ! 

55 0,00 0,00 o,oo I 
58 0,00 0,00 0,00 i 
57 0,00 0,00 0,00 ; 

58 0,00 0,00 0,00 

59 0,00 0,00 0,00 

60 0,00 0,00 o.oo I 
61 9 500,00 0,00 9500,00 I 

62 -800,00 0,00 -500,DD 

63 -500,00 0,00 -SD0,0O 



Mini&tersvo financi 
lldWllleno 
č.j . 283'16 10212000 
s účinnosti pro 
nevýd~lečn6 organizace 

v , 
PRILOHA v účetní závěrce 

ke dni .............. ~~ ... ~.~'.~.~~.~ ............. . 

1. Účetnl jednotka uvede v dodatku k léto prlloze údaje, které vyplývajl z ustanoveni části tretl zákona. 

2. Ooplflujlcl údaje: 

-_.........,Ú_č_N_ _3_- _1 ___ i 
Název a sídlo účetní jednotky: I Alternativa pro C•skou republiku 2017 

I Primátorská 296138 
í Praha 
i 1sooo 
~lká republika 

~·· -·- · ------------------.číslo : . Prijato f ~~ečnost 

Název údaje · fádku• .,_ - ·~··· - ·-------~ 
· 1 2 

:, Dotace na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu (celkem) ' ' 1 X X 
----------------------------------.--..---... •·-· - . " " " •'••--··•-------

2 X X z toho: systémové dotace na dlouhodobý majetek 

j z toho na: vědu a výzkum 
-------------1------· --·-·'"""' .... 

vzděláváni pracovnikú 

1 informatiku 
1----------------- ------- ----.., ,;.;:,•.,. _,, ,.. _ __ ._ .. ,....,._. 
·1 indivuduáln! dotace na jmenovité akce 

I PhJaté prostredky ze zahraničí na dlouhodobý majetek (celkem) 

3 

4 

5 

8 

7 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X ----- ------~-~.,----·----·---·-••.• ---- "''"" ----------------
Dotace na dlouhodobý majetek z rozpočtu ÚSC 8 X X ---------,•-·-•·eo • u•.•~ -- ~-------------------1---+---
Do!ace na provoz celkem ze státního rozpočtu X X ------·-
z toho na: vMu a výzkum x · xl -·--~-------------------- - - --------t---,,-- ... -· ·-··,,,...... ' 

1 vzděláván! pracovnlků 11 X . X 
.-------------------------------·-- . 1·-~----

in\'omtaiii<i.l 12 l( l( 

Dotace na provoz celkem z rozpočtu úSC 13 X ,. X I !--~---------------..... ··-- , - v...-·......-..-·.~-

1 Pfijaté prostfedky ze zahraničl na provoz 14 
r-----------------------------------.. __ ,. _____ _ X I X 

Pohledávky celkem (účt. skupiny: 31, 34, 35 a účet 378) 15 X- X 
f 

Závazky celkem (účl skupiny: 32, 34, 36, 95 a účet 379) 
----------·,··--···------------

16 X j X 
• . - J. ... -

3. Ůčetnl jednotka uvede dalšf údaje, které nejsou obsaženy v bodu 1 a 2, jejichž znalost je podstatná pro posouzeni majetkoprávní situace a 
které jsou rozhodujlcl pro hospodai'enl účetnf jednotky, nebo které stanov! prováděcf právnl pf'edpis nebo zfizovatel (jako daili část pffiohy). 

1 SastMflO<:l:!le: 
31 .12.2018 

~dr,,.: 

RaZitko: 

/4 



ALTERNATIV,l\ 
v 

PRO CESKOU 
REPUBLIKU 

, v , 

Ucetnictv1 rok 2018 

-1 

I 1/1__ 



~poloiok 
podle vyt,16!ky č. 50412002 Sb, 

AKTIVA 

A. Oloullodol>ý 1111Q9111k c:ellcom 

I. Dlouhodobý nehmotný ma)otak celkem 

1. Nehmotné výsledky výzkumu • ,ývoje 

2.Softwafe 
3. Ocenilelná práv• 
4. ~ dlouhodobý nehmolný majetek 
~- Oslatni dlouhodobý nol>mOlný majetek 

ROZVAHA (Bllanc;e) 
v plném rozsahu 

ke dni 31. 12. 2018 

3244760 

8. NedokonCený dlouhodoby nehmOlný majetol< 

7. Poskytn\M z4lohy na dloullodobý nehmolný majolek 

u. Dlouh~ hmotný !Mjet,lk .. -
1. Pozemky 
2. IJmModul díla, pi.dmity a sbitky 

3. Slavby 

4. -• mov~• vtci • jojlc/> soubory 
5. Pistili!lslul <61ky trvalýeh poros1ú 

6. Dospěli zvllata a j ejich •kupíny 
7 O'obný dlouhodobý hmotný majetek 

8. O.tatnl dlouhodobý hmotny maj&tek 

9. lledokontonj <llouho<lobý hmo1ný majetek 

10. Poskytnut~ tAlol>y n• dlouhodobý hn>otný majetek 
ftl. Dlouhodobý flNntnl IYMl)o1'1k celkem 

I , Podlfy- ovládaná nebo ov1~ici osoba 

2 Podlly • podstatný vliv 

3. Dluhové oenné papíry droin6 do •platnosij 

4. Zápůjčky O'll'fnlzaCnim aložtim 

5. 0.tatnl dlouhodobé dpújtl<y 
6. 0.latnl dlOllhodObý finanční majetek 

7. Pofi20voný dloUho<loby r111ančni mojotol< 
N . Op~ k dlouhodo!Mmu majell<u ulkam 

1. Oprávky k nehmolnym vý81edkum vj:kumu a vývoje 

2. 05rivky k .-ru 
3, O,,nivky k 0Ce<lltelným právúm 

4. Opnivky k drobmmu dlouhoclob6mu nellmotnému m•j61ku 

5, Opnlvky k osl"1nlmu dloohodoWmu nolunotn6mu majatlw 

6. Opdwky ka stavbám 

7. Oprávky k ,..mo,tatnym hmotným movitým v6oem • souborům ~mo!nýeh movitýeh v6cí 
8. Opnivky k pht~ebkým celkfim 1rvalých porostů 
9, Optávl<y k dllladnlmu ., • .,.. • tatn)im ;cvll'alúm 

1 o. Oin'vky k drol>Mmu dlouhodob41rnu hmot""'1u majetku 
11. Oprio/t<y k ool• tnlmu dlouhod_,,u hmoln<lmu moj<itku 

s. ~odobý nlljrilk Clll<llm 
-- ---

Člok> 
1ádku 

1 
2 

3 
4 

5 
6 
7 
8 
9 
10 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

18 
19 

20 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

28 
29 

30 
31 

32 

33 

3• 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

,.. .. v, sldlo • prtvnl tomu, • 
pr.dmtt tlnnoall lil!etnl 1-d,,_y 

AltemaliVa pro českou 
Republiku 2017 

Primátorská 296/38 
180 00 Praha 8 • Libeň 

politická strana, 
politická činnost 

Slav k prvnlmu Stavkpollecldnl dnlúeelnlho 
<>lldobl úeelrllhoobdobl 

. . 

. . 
- . 
. . 
. . 
. . 
. . 

. 
. . 
. . 
. -. 
. -
. . 
. . 
- . 
. . 
- . 
. . 
. 
. . 
. . 
- . 

. 
. . 
. . 
. -
- . 
. . 
- . 
. . 
- . 
., -
. . 

- -
. . 
. . 
- -
. -. . 

~- .~Jjµ.o(l 13312.2.00 , ' 

I. z.I.soby ••lkem 42 . -
1. Materiál na tl<lacl6 o . . 
2 Maleriál na cest6 44 - -
3. Nedol<ončená výroba 4$ . . 
4, Polo!ovary vlaalni výroby 46 . -
5. Vy-y 47 . . 
6. Mlad6 a ostatní zvllata • Jejid, skupiny •8 . . 
7. Zboti na sldad6 a v prodejnAdl <19 . . 
8. Zbofl na ceSlě 50 - -
9. Poslcytnul• úlohy na úooby 51 - -

li. Pohi.<1"'1cy~m 52 122 000 00 122 000,00 
I . Odb6ratel6 53 - . 

2. Sm6nky k inkasu 5• - . 

3. Poh-•ky za ukonlovan6 cenn6 peplry 55 - . 

•. Poskytr,ut• pr,woznl úlohy 56 122 000.00 122 000,00 
5. Ostatni pohledávky 57 - . 
8. Pohledllvky ,a zam6stnanci 58 - . 
7. Pohled6vlly za institucemi soc. tabe~nl • velojn6ho z.cuavotnfllo po!lilinl 59 . . 
8. Daň • plijmů eo . . 
9. Oslll1ni pflmt dan6 61 . . 
10. t;Jaň ~ plidan6 hodnoly 62 . 
11, 0.lalnt dant I poplaUty 63 . . 
12. -y na dotace a ostatní zůěJovMi „ 9141nim rozpočtem 64 . -
13. Nárolty na dollilce • ostatní zúttováni • rozpoCtem o,gánú uzemnich llllfTIOSlri\l. cell<ú 85 . . 
1•. Pal>lfHhlvky za spoletn/ky sdruúnými „ tpOiel:nos\ 6& - . 
15. Pohlad.6vky z pevnýeh tonninovanýeh ope,ad a opci 67 . -
18. Pohledllvky :t v,daných dtUhopisů 88 - -
17. JW pohledMy 89 - -
18. Oohadn6 útly _, 70 - -
19. Opr• vni polo;fka k po"'-<livkám 71 . . 

IH. Krtll<odobý flnonl!nl majet.l< cefk<lm 72 11 622,00 11 ~22,00 
1. PenUnl J)(OSlr..dky v pold•dn6 73 11 622,00 11122,00 
2. Ceniny .,.-- ~.,.,,.._:........_ 74 - . 
3. Pen6tni pro$1""1ky na ~~ch / ,{v - - .. ,.,i,'- 75 . -
•. Mojell wě .,_,M papiry k ob<:hocloriní / ,, ~\. 76 . -
5. OM1ově cenn6 papi,y k obchodováni ,~ Ill iY ,'llll ·o, 77 - . 
6. O:ttatni cenné papíry 1,,.1 i8.. &,!Ill ,;:. 78 . . 
7. Peniz,e na cestě "!" ll:l.~<!'11 ,.,. 

== 80 . -
fo/. Jlnl> •kliv• celkem ~ ,,,_. ;V'~ ~. 81 . . 

1 tfjil<lady pliitich období \ .. .A. IIL- I I&. ~, 82 . . 
2. Plljmy pltitich období \ '.\ I 83 . . 

AKTIVA CELKEM "\.(. ~ . r-:'l '/ 85 133 622,00 133122,00 
~Jtcivnen' ./ 

PASIVA e1s1o BtaYkpn,nlmu Stav k posled. cin dnl~llo hldiW 
~ 

ůol Who-

A. 1/taotnl &dr~ celkem 1 -183175,00 -163 875,00 
I. Jffltnl celkam 2 - . 

I 1. Vletni jmilni 3 . 
2. Fondy 4 - . 
3. Ocaňov ci rozdUy z pteeenini majetku• ziwazků 5 . . 

U. \lý•lodek ho•podai.,,i celklm ti -167175,00 -11131175,00 
1. Účet výsladl<u hospodal•nl 7 X • 500,00 
2. Vý~ltdek hotpc 1.ňnj vit sctwalov• cim rízM'li 8 4 200 • 
3. Noroz.d<ltoný ml<, IW.llwazoná >ttt• minulých 141 9 -167 375,00 -163 175,00 

e . Clzfz-je cen..!" - !~ I 2H 111.00 ·fll7t7IO -t ffa~~-'-1'--



1. Rezervy 1J - . 
li. DlouhOdoW zlivazky C<llnm ll - . 

1. Olouhodob6 úv<lry 1• - . 
2. Vydané dluhopiSy 1~ . . 
3. Závazky z pronfjmu 16 - . 
•. Pi'ijal6 dlouhodob6 tA!ohy 17 - . 
5. Olouhodob6 sm6nky k úhnod6 18 . -
6. DohadM úěly pasivnl 19 - -
7. Ostatnl dlouhodob6 zbv111:ky 20 - . 

lil Kdlkodobt ůvazl<y „11<em 21 296 797,00 296 797,00 
1. Dodavatel6 22 289«7,00 289 447,00 
2. Sm6nky k ůhrw6 23 - . 
3. Plijat6 tálohy 2• . -
•. Oslatnl úvazky 25 7 350,00 7 350,00 
5. Zamtslnanoi u - -
6. Os!allnl úvazl<y vúčJ zam6stnancům 27 - -
7, z•vmy k insUtuclm aociálnlho zabe pečeni • ""i'ejn6ho Z<lravolniho pojlt16nl 28 -
8. °"~ z plfjmů 29 - -
9. Ostatnl plimé d1n6 30 - < 

1 O. Oa~ z p/ióon6 hodnoty 31 - -
11. Oslalnl dan6 e poplall<y 32 - -
12. Závazky a VZl&hu k slálnirnu roipottu 33 - -
13. Ztvazky ze VZlahu k rozpoetu o~in~ úZllmnich ""'"°'právnýeh celkŮ 34 . . 
1 •. Závazky • upsaných nesplacených cenných papíru a podilů 35 - -
15. Z6VUky ko spcl&Cn!lwm sd~ným ve spolotno11i 36 - . 
18. Zivuky z pevných tennlnoYjch operaeJ a opci 37 - -
17. Jiné u,va,ky 38 - . 
18. KráU<odobll ůvtry 39 . . 
19. Eskontní úv6r/ •O - . 
20. Vydsn6 Wlkodob,t dluhopisy 41 . . 
21. vi.stnl dluhopity 42 - . 
22. Dohadné účty Pli!IM1Í •3 
23. Ostatnl Wtkodob6 finentnl výpomoci . •• - . 

rv. Jln6 pasiva celkem 45 - . 
1. Výdl)e plitllch obdob! •6 . 
2. Výnooy pttiUoh období •1 - . 
3 Kursové rozdll)' puhml •8 . . 

PASIVA CELKEM 49 133 622 00 133 122,00 

Odesláno dne: Podpis osoby odpovědné za sestaveni. 1 

Razítko: 

Podpis odpovědn6 osoby: 

Okamtik sestaveo,I· 31.12. 2018 

Výčet položek 
podle vyhlášky č. 50-1/202 Sb . 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ~ 
ke dni: 31.12.2018 

3244750 

éislo 
Nidl<u 

A. H41dadv 1 
I. 8......_bovant n61tunv • •......_IKMlnt alu...., 2 

1. Spol/el>1 matori61u. ene,vie • ostatnlch neskladovaných 
dod ..... ol< 3 
2. Proclené zboii • 
a. 0nra-•udržovianl 5 
4 . N6ldadv na onlovné 6 
5. NákledY"" ...,,,,,_ 7 

6.0slalnl••··"" 8 
li. Zlt.-Onv IIIIYU ÚIOb vlulnl tlnnocti. aktiva ... • 

7. Zrntn1 •tawu zásob vtattní činností 10 
8. Aktivace mar ..... , :zboží • Wlilroorooniiaailch lllufeb 11 
9. _...,. dtoubodobého maitolku 12 

Ill. Osobnl n'l<ladv 13 
10. Mzdové nllk!adv 1• 
11. Ztiltonné socllilnf noiii16ni 15 
12. Oslalni soci6lnl IM>llit6nl 16 
13. Ztikonné sod'lnl Mkladv 17 
14. Os18tnl aoóálni náldadv 18 

'N. Danil~......_ 19 
15,0an6• .............. 20 

v. O.latnl Mkllldv 21 
16. Smluvni """'"" Ú""°' z """'loni 01\atnl =••"" • _.._ 22 
17. °"""' ,-twtné oohlod*vk• 23 
18. Ná~adov.! úrokv 24 
19 .. Kinové zritv 25 
20. Oarv 26 
21. Manka• B:odv 27 
22 Jiné ostalnl ntidodv 28 
Odpisy, p,odallý INljetak, tvorba • poullU -rv 1 

VI. """'vnÝCh Dftlt>fsk 2t 
23. Odoisv dlouhodobél>o moielku 30 
24. Prodan.i,.,,_,............, m1.ie1< 31 
25. Prodané oonnó ""nlrv a nn,lfly 32 
26. Prod•""'maleri41 33 
27. Tvorba a rv.uiití rearv I o----:.ch ~~.k. J.I 

vn. --n11 ........ 35 
za. Poskylnulé tienSké pli•l'6vl<)I • pllspévl<y iúetovw 
tnei:i ,--.izaěnimi tk>žkami :16 

VIN. O.li z •-Cl 37 
29. Oail,..-; .... • 3& 
Nnladv~ 3fl 

8. w..-v •O 
I. Provoznl<folace 41 

1. P„wznlclolau 42 - · 
li. ........ ni'I.~ •3 

z~~X~!!!!.~~uenlmi- 44 

-··•-... ·--- ~~.i<!!'!YL. •5 _,, ,p ·· . . .. ---

Název, sldlo, prjvnl fonna a pl'edm6t 
činnosti úěetnl jednotky 

Altemaliva pro českou republiku 2017 

Primátorská 296138, 180 00 Praha a -
Libeň 

politická strana, politická činnost 

Stav k rozvahovan6mu dni 

Clmost Činnott hlavni 
~ 

Celkem 

• X X 

1000000 . 10 80000 

-
-. 

1000000 . 1000000 
. 

. 

. 
. . 

. -
. v ''" ,,.. . ,.....__ 

/.. l.h• ·-i Le,.'-
/ 'li v .\. ,~. = 'NT JII .,._ \ . 
o . I\J9 '!. ~ - -O--- '7 
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-
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, 
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X X " . . 
. 

uouo . uoooo 
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Ill. 
IV. 

v. 

c. 
o. 
&litaveno 
dno;, 
31 .12.2018 
Odes""° 
dne'. 

Ra.dtko~ 

Tr.lbv u "1a1tnl wkonv • •boll 
O.tatnl wnoav 
6. SmlMll ""'"'"' 8 ůroltv z: """'lenl os18'nl aolwtv • ~1116 
(I. Platbv za odeoaané aohled••k• 
7 . ...,,,,_,,vé úrolw 
8. Kuriové zi>k• 
9. Zú1:t011•nr fondů 
10. Jil\6 ostatnl """"•• 
Tr.lbv z o,_la -•'-!ku 
11, Tdby • prodeje dlouhodobého nehtnotného • hmotného 
maietlw 
12. Tdbv z orodeie oe"..,;ch ••"írů a """ilů 
13. Tdb.l • """'eie materiálu 
14. Vvn,,.. 1 knltluxlobého llnentního maielku 
15. Wnos. • dlouhodob'110 finanlolihc maielku 
Wno1v calkom 

i Vvai.dak hoaooda„nl or.d zdanlnlm 
' ""-'-cltlc hoaoodllwnl no zdantnl 
Podpl> osoby odpovědné za S<l>lawni: 

t:ialo Stav k rozvahovan6mu rtn• 
1'<1ku Člnnoll hlavnl Clnooot Celkom ,..,.~ti.u 

47 
48 
49 
50 
5\ -
52 
53 
54 
55 . 
56 -
57 
58 
59 
60 
61 9500 00 95Cl)Ot) 
112 .500 00 • 50000 
413 ,SOOIIO .!500 00 

Příloha k výnKnf flnanlnf zprávě k 31. 12. 2018 

I Obecné údaje 
Název účetní jednotky: Alternativa pro českou republiku 2017 
Sídlo: Primátorská 296/38, Praha 8 
IČ: 03244750 
Právní forma: oolitické hnutí 
Zápis do evidence MV ČR : 29.7.2014 

Osvědčení MV ČR MV-99769-4/VS-2014 
Statutární orgán: Pfedsednictvo - řídí činnost hnutí 

Alternativa pro českou republiku a 
rozhoduje o všech zá ležltostech, které 
nejsou stanovami vymezeny jinému 
orgánu. 

Richard Perman - předseda 

Luděk Nezmar - mfstopfedseda 
Posláni: Hlavni činností je politické působení ve 

smyslu zákona č. 424/1991 Sb. ve znění 
pozdějších predpisů. 

Hospodáfskou činností politické hnuti 
nevyvíjí. 
Veškeré příjmy získané v souladu se 
zákonem o politických stranách jsou 
použity na provozní a politickou ěinnost. 

Organizační struktura hlavní kancelái • 1 

li. Ostatnf Informace 

Politické hnutí Alternativa pro ČR 2017 nezaměstnává žádné zaměstnance. 
Členům orgánů strany nebyly poskytnuty žádné půjčky li záruky a ani žádná jiná plněni 
zavazující účetní jednotku. členům nebyly vyplaceny ani žádné odměny z titulu jejich 
funkce. 
Strana není vlastníkem žádné spolelnosti. 

Informace o úletnfch zásadách a metodéich 

Účetní závěrka byla zpracována v souladu se zákonem č. S63/1991 Sb., o účetnictví, 
ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Vyhláškou č. S04/2002 Sb., kterou se 
provádějí některá ustanovení zákona č. S63/1991 Sb., o účetnictví, ve zněnl pozdějších 
předpisů, pro účetní Jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, 
pokud účtuji v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
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