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Součet A.l. až AlV.
SoučetA.l.1. ažA.l.7

(012)

(013)

(014)

(018)

(01e)

(041)

(0s1)

Součet A.ll.'l. aŽ A.ll.10

(031)

(032)

(021)

(o22)

(025)

(026)

(028)

Název, sídlo a právní forma
Účetní jednotky

NEáMSLíPRo PRAHU 10 - ]

Nad úpadem 413123
Praha 11
'149 00
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AKTIVA

Dlouhodobý majetek celkem

Dlouhodobý nehmotný majetek ce|kem

Nehmotné ýsledky v}ízkumu a uývoje

Software

ocenitelná práva

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Poslrytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

Pozemky

Umělecká díla' předměý a sbírky

Stavby

] Hmotné movité věci a jejich soubory

Pěstitelské celky trvalých porostů

Dospělá zvířata a jejich skupiny

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

.l-

I,

2.

3.

a

6

", 1.

,, .2'

". 
3.

".4.',i. 5.

'"/.6.

"J 7.

x. v.8.
r. v.9.
r. lV. 10.

r. v. 1'1.

Stav k prvnímu dni
účetního období

ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029)

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (u2)

Pos$nuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052)

Dlouhodobý finanční majetek celkem Součet A'lll.1. aŽ A.lll.6.

Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba (061)

Podíly - podstatný vliv (062)

Dluhové cenné papíry drŽené do splatnosti (063)

ostatnídlouhodobýfinanční majetek (069)

oprávky k dlouhodobému majetku celkem Součet A.lV.1. ď A.lV.l 1.

opravky k nehmotným vtýsledkům ujzkumu a u'ývoje (072|

oprávky k softwaru (073)

oprávky k ocenitelným právům (074)

oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078)

opÉvky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079)

oprávky ke stavbám (081)

opravky k samostatným hmotným moútým věcem
a souborum hmotnÝch movit'ích věcí
oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (085)

oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (086)

opÉvky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088)

opravky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089)
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AKTIVA číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
Účetního období

Stav k posled. dni
účetního období

b c 1 2

Krátkodobý majetek celkem Součet B.l. až B.lv. 41 35 20

Zásoby celkem Součet B.l.'l. aŽ B.l.9. 51

Materiál na skladě (112) 42

Materiál na cestě (1 19) 43

Nedokončená ýroba (121) M
Polotovary vlastní rnýroby (122| 45

Výrobky (123) 46

Mladá a ostatní zvířatia a jejich skupiny (124) 47

ZboŽí na skladě a v prodejnách (132) 48

ZboŽí na cestě (í39) 49

Poskytnuté zálohy na zásoby (314) 50

Pohledávky celkem Součet B'll"t. ď B.|l.19. 71

odběratelé (311) 52

Směnky k inkasu (312') 53

Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) il
Poskytnuté provozní zálohy (sl+\ 55

ostatní pohledávky (315) 56

Pohledávky za zaměstnanci (335) 57

Pohl' za instifucemi soc' zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění (336) 58

Daň z příjmů (341) 59

ostatní přímé daně (342) 60

Daň z pňdané hodnoý (343) 61

ostatnídaně a poplatky (345) 62

Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem (346) 63

Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozp. orgánů územ. samospr. celků (348) 64

Pohledávky za společníky sdruŽenými ve společnosti (358) 65

Pohledávky z pevných termínorných operací a opcí (373) 66

Pohledávkyzvydaných dluhopisů (375) 67

Jiné pohledávky (378) 68

Dohadné účýaktivní (388) 69

oprawrá poloŽka k pohledávkám (391) 70

:1il. Krátkodobý finanční majetek celkem souč€t B.lll.1. ažB.lll.7 ' 80 35 20

3 1il. 1.

: il1. 2.

3 ilt. 3.

a il1. 4.

: ilt. 5.

3 ilt. 6.

3 il1. 7.

PeněŽní prostředky v pokladně (211') 72

Ceniny (213) 73

PeněŽní prostředky na účtech (221) 74 35 20

Maietkové cenné papíry k obchodovánÍ (251\ 75

Dluhové cenné papíry k obchodování (253) 76

ostatní cenné papíry (256) 77

Peníze na cestě (261) 79

3 lv. Jiná aktiva celkem Součet B.lV'í' ažB.lY'2. u
3 tv. 1.

1 w.2.

Náklady příštích období (381) 81

Příimy příštích oMobí (385) 82

Aktiva celkem Součet A ď B. 85 35 20

il



PASIVA číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
Účetního období

Stav k posled. dni
úěetního období

I b c 3 4

Vlastnízdroje celkem Součet A'!. ď All. 86 35 20

Jmění celkem Součet A.l.1. aŽ A.l.3. 90

Vlastní jmění (901) 87

*, Fondy (e11) 88

oceňovací rozdíly z přecenění Íinančního majetku azávazkťl (e21) 89
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Výsledek hospodaření celkem Součet A.ll.'l až A.lI.3' 94 35 20

Učet ýsledku hospodaření (963) 91 X -16

Výsledekhospodařeníve schvalovacím řízení (931) 92 -175 x

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (932) 93 214 36

Cizí zdroje celkem Součet B.l. až B.lv. 95

Rezervy celkem Hodnota B.l.í. 97

Rezervy (941) 96

Dlouhodobéávazkycelkem SoučetB'll.1. aŽB.ll.7' 105

Dlouhodobé úvěry (951) 98

Vydané dluhopisy (953) 99

Závazky z pronájmu (9ý) 100

Pňjaté dlouhodobé zálohy (955) 101

Dlouhodobé směnky k úhradě (958) 102

Dohadné účý pasivní (389) 103

ostatní dlouhodobézávazky (959) 104

il Krátkodobé závazky celkem Součet B.lll.1. ažB.lll'z3' 129

il 1.

tr 2.

Ll 3.

l', 4.

]l5.

7.

.rl 8.

,1.9.

rt. 10.

rt. 1'1.

il.12.

il. '13.

r.14.

il.15.

iil. 16.

.|. 17.

il. 18.

il. 19.

il.20.

il.21.

il.22,

il.23.

Dodavatelé (321) 106

Směnky k úhradě (322) 107

Přijaté álohy (324) 108

ostatní ávazky (325) 't 09

Zaměstrranci (331) 110

ostatní ávazky vŮči zaměstnanďm (333) 111

Závazkyk institucím soc' zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění (336) 't12

Daň z příjmů (341) 113

ostatní přímé daně (u2) 't14

Daň z pňdané hodnoty (343) 115

ostatní daně a poplatky (345) 116

Závazky ve váahu k státnímu rozpoětu (346) 117

Závazky ve váahu k rozpočtu orgánů územ' samospr. celků (348) 118

Závazkyzupsaných nesplacených cenných papíru a podílů (367) '119

Závazky ke společníkům sdruŽeným ve společnosti (368) 120

Závazky z pevných termínouých operací a opcí (373) 121

Jinézávazky (379) 122

Krátkodobé úvěry (231) 123

Eskontníúvěry (232) 124

Vydané krátkodobé dluhopisy (241) "125

Vlastní dluhopisy (255) 126

Dohadné úěý pasivní (389) 127

ostatní krátkodobé finančtrí výpomoci (249) 128
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PASIVA číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
Účetního období

Stav k posled. dni
Účetního období

b c 3 4

Jiná pasiva celkem Součet B.lV.'l ' aŽB.lv '2. 133

Výdaje přÍštích období (383) 130

Výnosy příštích období (384) í31

Pasiva celkem Součet A. až B. 134 35 20

osoby, K{á je účetní jednotkou
Podpisouý záznam
nebo podpisouý



výxaz zsKU n zrnÁry
v plném rozsahu

ke dni 31.12.2019
( v celých tisících Kč )

Fnančnímu orgánu - 
lČo

03174697

]t{áldaďy

Spotřebované nákupy a nakupované služby Součet A.l.1' aŽ A.l.6

Spotreba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek

''' ?rodané zboží

opravy a udžování

' Náklady na cestovné

Náklady na reprezentaci

: ostatní sluŽby

Změny stavu ásob vlastní ěinnosti a aktivace Součet A.ll.7. aŽ A'll.9

' Zména stavu zásob vlastní čÍnnosti

AKiVace materiá|u, zboŽí a vnitroorganizačních služeb

AKivace dlouhodobého majetku

osobní náklady Součet A'lll.10. aŽ A.lll.14.

': Mzdové náklady

Zákonné sociá|ní poiištění

ostatní sociální pojištění

Zákonné sociální náklady

'+' i ostatni sociální náklady
L

i Daně a poplatky Hodnota A.1V.15.

15. l Daněapoplatky

,-l ostatní náklady Součet A.V.í6' aŽ A.Y.22

;i . 16

Název a sídlo účetní jednotky

NEzÁVlsLíPRo PRAHU 10 _

Nad úpadem 413!23
Praha 11
149 00
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\. i\.25.

L. ,/1.26

L. /1.27

r" Vlt.

Smluvní pokuý, úroky z prodlení, ostatní pokuý a penále

odpis nedobytné pohledávky

odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a
ooloŽek Součet A.Vl.23 ' aŽ A.Yl.27.

Prodané cenné papíry a podíly

Tvorba a pouŽití rezerv a opravných poloŽek

Poslrytnuté příspěvky Hodnota A'Vll.28

PosMnuté členské příspěvky a příspěvky zÚčtované mezi
orqanizačními sloŽkami

!- 
'/ll. 28.
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Daň z příimů

Daň z příjmů

Náklady celkem

Provozní dotace

Provozní dotace

Přijaté příspěvky

Pňjaté příspěvky zúaované mezi organizačními sloŽkami

Pňjaté příspěvky (dary)

Pňjaté členské příspěvky

Tržby za vlastní výkony a za zboži

ostatní vtýnosy

Hodnota A.Vlll.29

Součet A.l. ď A.Vlll.

Hodnota 8.1.1.

Součet B'll.2. aŽ B.ll.4.

Součet B.|V.S. aŽ B.lV.10.

Součet B'V.1 1 ' aŽ B.V'15

ilil].

L

I

ilr

'!ilI

Smluvní pokuty' úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále

Platby za odepsané pohledávky

Výnosové úroky

Kursové zisky

3. Zúčtovánífondů

'1o' Jiné ostatní ýnosy
Tržby z prodeje majetku

Výnosy z krátkodobého finančního majetku

Tžby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

TrŽby z prodeje cenných papíru a podílů

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

Wnosy celkem Součet B.l. aŽ B.V.

Výsledek hospodaření před zdaněním ř. 61 - (ř' 39 - ř.37)

Výsledek hospodaření po zdanění ř' 62 - ř. 37

é'CoPabQ'wý ffi q'*"ffiffi'
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>ávní forma účetní jednotky



NEZÁvISLÍ PRo PRAHU 10 _ HNUTÍ PRo LEPŠÍ
DESITKU

Příloha účetní závěrky k 3L.12.2019

1. orBcNÉ Úo,q.JE

NrzÁvtsrÍ pno PRAHU l0 _ HNUrÍ pno rppŠÍ opsÍrru(dálejen,'tlnutí")je
politické hnutí, které bylo registrováno dne 7.7.20|4 a sídlí na adrese Praha 4, Nad úpadem
4I3l23, l49 00, identiťrkační číslo 03174697. Hnutí je registroviáno v rejstříku politickych
stran a politickych hnutí vedeného Ministerstvem vnitra pod registračním číslem MV-82740-
4NS-20r4.

Účel a cíle Hnutí

Cílem činnosti Hnutí je:

a) sdruŽování občanů, kteří usilují o účast na správě věcí veřejných prostřednictvím
volených orgánů a o naplnění svých ústavních práv,

b) vyrvoření optimálních podmínek pro život občanů v právním a fungujícím stiátě, kteý se
opÍní o rozvinutou místní a regionální samosprávu,

c) výkon veřejných funkcíjako služba občanům při uplatňování demokratických pravidel
vládnutí a veřejné správy,

d) dodrŽovat ústavu a zákony a chránit demokratické zéklady státu.

Programovým cílem Hnutí je:

a) Rozvoj aoživení veřejných prostor, bezpečnost

o posilovat soběstačnost Prahy 10 a její nezávislost na hl.m.Praze
r posilovat vazby obyvatel Prahy l0 k místu bydliště, dtrazna soudržnost, boj proti

lhostejnosti (patriotismus)
. efektivně hospodařit s veřejným prostorem, důrazna maximální moŽné ozelenění a

úpravnost, tlak na vlastníky chátrajících a nevzhledných objektů a ploch
představuj ících mj. bezpečnostní riziko

. úpravy veřejných prostor po diskusi s místními obyvateli (minireferenda)

. vytvářet místa a příležitosti pro setkávání a sblřování lidí napříč generacemi a
pozicemi na společenském Žebříčku (bouriíní bariér)

. zvýšit bezpeěnost doma i venku s důrazem na seniory, děti a handicapované

. zlepšit protipovodňová opatření (Botiě)

. zpřístupnit kultumí a historické dominanty Prahy 10 veřejnosti (např. Čapkova vila
atd.)

b) Podpora sportu



. v}tvářet nová sportoviště včetně návratu k tzv. pláckům

. zlepšit výbavu a fungováníjiŽ existujících hřišť
o zvýšit dostupnost sportovních aktivit pro všechny ohrožené skupiny obyvatel
e podporovat sport ve školních zaŤízeních a klubech
o zpřístupnit školní hřiště veřejnosti
. podporovatvztahobyvatel Prahy 10 k místním sportovním klubům

c) Sociální oblast a bydlení

o zajistit sociální bydlení pro potřebné
o prohloubit spolupráci s neziskovými organizacemi působícími v sociální oblasti
. výrazně podporovat služby pro seniory v jejich domácím prostředí
. dokončit privatizaci bytů

d) Školswí

zajistit lepší ,,servis" mateřských a zétkladních škol, pravidelně vyhodnocovat a

oceňovď mimořádné osobní nasazení učitelů
sérií cílených opatření zmímitpříkry rozdíl ve startovních ěarách dětí, které pochtízejí

ze sociálně nevýhodného prostředí, posilovat sebedůvěru těchto dětí a zvláŠť oceňovat
jejich snahu a vůli,,rrěco dokárať'
podporovat vztah rodičů k jejich školkám a školám a k jejich učitelům
zajistit lepší podmínky pro učitele
zvyšit počet míst v mateřských azékladních školách

e) Zdraví

. podporovatzdraý Životní styl
r prosÍtZovat a pťopagovat zdravé stravování ve školníchjídelnách i v rodinách
. podporovat ozdravné pobyý dětí a seniorů
. prosadit zachování provozu Léěebny dlouhodobě nemocných v obloukové ulici
. prosadit zachování dětské zubní pohotovosti
. prosadit zacltovéniprvní pomoci na území MČ Prahy 10

2. oRGAI\ZAčNÍ ÚnaJr

organizační struktura je tvořena místní otganizaci. Statutiárním orgánem je předsednictvo, za
které jedná samostatně předseda nebo 1. místopředseda.
Nejvyšším orgánem Hnutí je Výbor.
Výbor zasedápodle potřeby, nejméně však jednou ročně. Zasedéni svolává předseda Hnutí,
kterýjej rovněž řídí.

Předsednictvo je stafutárním orgánem Hnutí, řídí jeho činnost ajednájeho jménem.

Předseda: Mgr. Bohumil Zoufalík
Místopředsedkyně: Krisýna Svobodová
Člen: Mgr. Vladislav Lipovský



3.Z^KLADrvÍ výcrroDISKA PRo vrPRAcovÁnÍ ÚčnrnÍ zÁvĚnxy

Hnutí používá pouze takové úěetní metody' které jsou v souladu s účetními předpisy

stanovenými zákonem ě. 5631199I Sb., o účetnictví, vyhlráškou ě. 50412002 Sb,v.z.p.p. a

Českymi účetními standardy pro účetní jednotky, u kter1ých hlavním předmětem činnosti není
podnikání. Účetním obdobím je kalendářní rok. Následující účetní postupy jsou platné po

celou dobu trvání Hnutí, pokud nebudou upraveny příslušnými účetními předpisy a

vyhláškami, zveřejněnými ve Sbírce zákonů.
Úeetni zétvěrka k3l.l2.2019 byla sestavena jako nekonsolidovaná za ilěetní období od

I .L2019 do 3I .12.2019 a zahrnuje Rozvahu' Yýkaz zisku a ztrétý a přílohu.

Způsob zpracování a úschovy úěetních zi2namů

Podvojné účetnictví je vedeno samostatnou úěetní (osvČ).,Účetni zánnamy jsou pořizovány
v programu Pohoda, archivovány jsou v tištěné podobě. Učetní doklady jsou archivovány
v sídle Hnutí.

4. oBEcNÉ ÚčnrNÍ zÁsaoy, METoDY APoSTUPY

Postupy úětování, úěetní metody a způsoby oceňování, kÍeré Hnutí pouŽívalo při vedení

účetnictví a sestavení úěetní závěrky za úěetni období |.l.z019 do 31.12.2019, jsou

následující:

a) dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobý nehmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které obsahují cenu

pořízení a náklady s pořízením související.

Dlouhodobý nehmotný majetek nad ó0 tis. Kč se odpisuje do nákladů na zák|adě
předpokládané doby Životnosti příslušného majetku.

odpisy se vypočítáv aji na základě pořizovaci ceny a předpokládané doby životnosti
příslušného majetku.

b) dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které zahmují cenu pořtzeni,
náklady na dopravu, clo a další náklady s pořízením související.

Dlouhodobý hmotný majetek nad 40 tis. Kč se odpisuje po dobu ekonomické životnosti.

Dlouhodobý hmotný majetek a dlouhodobý drobný hmotný majetek získaný bezplatně se

oceňuje reprodukění pořizovací cenou. Reprodukční pořizovací cena tohoto majetku se

stanoví na zál<ladě darovací smlouvy.



Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku zvyšují jeho pořizovací
ceny. o částkách na opravy a údržbu se účfuje na vrub nákladů.

c) Íinanční majetek

Krátkodobý finanění majetek fuoří ceniny,penae v hotovosti a na bankovním účfu F{nutí.

BankovnÍm účtem řInutí je
. běŽný účet vedený u Čsog ě.266120288/0300, typ úětu: konto pro neziskové

organizace. Uěet je vedený v CZK.
. transp:rrentní úěet vedený u FIo Banky č. 270130680212010' typ úěfu: transparentní.

Úeet.je vedený v CZK.

d) pohledáv|<y a závazl<y

Pohledávky a závazky se oceňují jmenovitou hodnotou.

e) vlastní jmění a fondy

Vlastní jmění Hnutí ze zákona netvoří.

0 devizovéoperace

Majetek a zátvazky případně poŤnené v cizí měně se oceňují v českých korunách v kuuu
platném ke dni jejich vzniku a k rozvahovému dni byly položky peněžité povahy oceněny
kurzem platným k3L.I2. vyhlrášeným Českou národní bankou.

Realizované kurzové zisky a rtráty se úětují do výnosů nebo nákladů běžného roku.
Nerealizované kurzové zisky a ztréty se úěfují do rozvahy.

V roce 2019 nebyly Žádné devizové operace realizovány.

g) použitíodhadů

Sestavení účetní závěrky nevyŽaduje, aby Hnutí používalo odhady a předpoklady, které by
měly vliv na vykazované hodnoty majetku azávazkŮ k dafu účetní závěrky a na vykazovanou
výši výnosů a nákladů za sledované období.

h) přijaté a poslrytnuté dary a příspěvky

Přijaté dary a členské příspěvky se v souladu s interní směmicí účtují na zák|adě uzavřené
darovací smlouvy do qýnosů na účet Přijaté dary (transparentní úěet) a úěet Přijaté členské
příspěvky s protistranou na bankovní účty. V souladu s ozniímením Ministerstva financí ěj.

MF-107498l20l3/t4-t403 se do výnosů, na úěet Přijaté členské příspěvky rovněž účfují



přijaté příspěvky na volební náklady a dále na základě Rozhodnutí čj. MF-109335/20l3l14-
1403 příspěvky na činnost.

i) účtovánívýnosů a nákladů

Výnosy a náklady (kromě přijatych darů a příspěvků _ viz h)) se úětují časově rozlišené, tj. do
období, s nímž věcně i časově souvisejí.

j) daň z příjmů

Náklad na dď z příjmů se počítrí za pomoci platné daňové sazby zúčetního zisku z hlavní a
hospodářské ěinnosti upraveného o daňově neodeěitatelné náklady, výnosy nepodléhající dani
zpříjmu a o výnosy od daně zpÍíjmu osvobozené, sv1ržitím daňové úlevy pro poplatníky,
kteří nebyli založeni nebo zŤízeni zaúěe|em podnikrání.

k) následné události

Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky, je
zachycen v účetních výkazech v případě' Že $o události poskytly doplňující informace o
skutečnostech, které existovaly k rozvahovému dni.
V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení úěetní závěrky došlo k ýznamným
událostem zohledňujícím skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto
událostí popsány v příloze účetní zéxěrky, ale nejsou vykénán:y v účetních výkazech.

5. DLOUHODOBY MAJETEK

V roce 2019 Hnutí nezískalo ani nevykiízalo Žádný
majetek.

dlouhodobý nehmotný ani hmotný

6. xnÁrxonoBÝ FINANČNÍ ivra.rnrrx

Stav na béŽném účtu k 3I.12.2019 ěinil l8.226,44Kě.
Stav na transparentním účtu k31.I2.20l9 činil 1.500 Kč.

7. PoHLEDÁVKY

K datu 31.12.20|9 nevykazovalo Flnutí Žádné pohledávky.



8. JINA AKTIVA

K datu 3l.12.2019 nemělo Hnutí jiná aktiva.

9. xnÁrxonoB,rt, z^vLzKy

K datu 3l.l2.20l9 neeviduje Hnutí Žádný závazek.

10. JINÁ PAsIvA

K datu 31.12.2019 nemělo Hnutí jiná pasiva.

11. DAŇ z PŘÍJ1WŮ

Hnutí v roce 2019 evidovalo pouze příjmy, které nejsou předmětem daně z příjmů
právnických osob nebo jsou od této daně osvobozeny. Za zdaňovací období roku 2019 tedy
Hnutí nevznikla v souladu s ustanovením $ 38m, odst. 7, písm. A) zákona o daních z příjmů
povinnost podat přiznání k dani z příjmů právnických osob.

12. MAJETEK |iEvYxÁzalqÝ v RozvAzE

Hnutí nemě|ok31.l2.20l9 majetek, kteď není vykiízaný v rozvaze.

13. osoBNÍ NÁKLADY

Hnutí nemělo v průběhu roku 2019 Žádné zaměstnance.

14. oSTATNÍ SLUŽBY

Tato položka zahrnuje náklady spojené s volební kampaní, nráklady na reklamu, inzerci,
internetové služby a poplatky a poradenské sluŽby.

15. PŘEHLED PosKYTl{UTÝcH pnNĚŽltÝcn DARŮ

Hnutí v roce 2019 neposkytlo žádné peněžité dary.

16. PŘaHLED PŘIJATÝcH DARŮ A ČLENsrcýcn pŘÍspĚvxŮ

řInutí v roce 2019 nepřijalo Žádné dary.

Přijaté ělenské příspěvky:
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V roce 2019 nepřijalo řInutí žádné členské příspěvky ani
Ministerstva ťrnancí CR na volební niáklady a na činnost.

neobdrželo Žádný pffspěvek od

17. VýZNAMNÉ uoÁlosrr,
DNI

KTERE NASTALY Po RozvAHovÉtvt

V účetní závérce jsou zohledněny
rozvahového dne do dne sestavení
bodů přílohy.

všechny ýznamné události, které nastaly v období od
účetní závěrky. Podrobnosti jsou uvedeny u konkrétních

Sestaveno dne: 09.02.2020

Podpis statutrámího orgánu úěetní jednotky:

osoba odpovědná za účetnictví (iméno, podpis):

osoba odpovědná zaúěetní závěrku (méno, podpis):
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