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Omaě. AKTlVA číslo
řádkU

účetni období

stav k prvnímu dni k poslednímU dni

Dlouhodobý mjelek celkem 00í

Al. Dlouhodobý néhmotný nÉjetek celkem A.l,1+,..+A,l.x 002

Al, 1 Nehrnotné yýsledky vpkumu a vývoje účet 012 003

2. Software účet 013
004

3. ocenitelná práVa ličct 014 005

4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek l'lňét 0 1 8 006

5, ostatní dlouhodobý nehmotný majetek účet 019 007

6. Nedokončený dlouhodobý nehmolný mietek účét 04í 008

7 Poskytnuté álohy na dIouhodobý nehmotný majetek účét 051
009

A. ll. DloUhodobý hmotný maietek celkem A,ll,1 +,.,+A.ll,x 010

All,1 Pozemky účet 031
011

2. Umělecká díla, předměty a sbírky l']čét 032 012

3. stavby !'rčct 02 í 013

4, Hmotné movité věci a jejich §oubory účeI o22 a14

Pěsíitelské celky trualých porostů
účet 025 015

6. Do§pělá zvřala a jejich §kupiny účet 026 016

7 Drobný dlouhodobý hmotný ř€jetek účet 028 017

8. ostatní dlouhodobý hmotný ma,ietek účet 029 018

9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek úťá a4? 019

10. Posklnuté álohy na dlouhodobý hmtný mjetek l]čét B52 020

A lll. Dlouhodobý íinanční majetek celkem A,ll1.1+.-,+A lll )
021

A, |ll, 1, Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba účet 061 o22

2, Podíly - podstatný vliv Ucél Ubl 023

3, DlUhové cenné papíry držené do splatnosti ,lčet 063 o24

4. zápůjčky organižačním složkám úěet 066 025

5. ostatní dlouhodobé ápůičky úěet 067 026

6. ostalní dloUhodobý íinanční rojetek l]čét 069 o27

opráVky k dlouhodobému majetku célkem 028

A. M,1. Oprávky k ňehmotným výsledkům yýžkumu a vývoje účeto72 029

2. oprávky k sofbruaru účet 073
030

3, opráVky k oceniteIným právům
účet 074 03,í

4. oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnémU majetku !'lčet 078

5. opřávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majelku tičet 079 033

6. opráVky ke stavbám l'lčet 081 034

7 opráVky k samostatným hrctným řBvitým věcem a souborům hrctných mvitých Věcí účet 082 035

8. opráVky k pěstitelSkým celkům trualých pofostů
úóst 085 036

opráVky k ákladnímu stádu a tažným zÝřatúm účet 086 037

10, opráVky k díobnémU dlouhodobému hmlnémU majetku 038

11. opráVky k ostatnímu dlouhodobému hrctnému mietku ličPJ í}8Q 039

B. Krátkodobý mjetek celkem B,l_+.,,+B.íV, 040 +46 +9

B, l, zásoby celkém
8.1-1 +,..+B,l.x a41

B. l, 1 Materiál na skladě ňét112 o42

i/ateriál na cestě
účet119 043
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Oztač. AKTlvA číslo
řádku

účetní období

stav k prvnímu dni k poslednímu dni

3. Nedokoněená výIoba flčÉí 17a 044

4. Polotovary Vlastní Výroby 11íct 122 045

\ýíobky účet 123 046

6, Míadá a o§tatní z\,řata á jdl§h §kupiny účEt 124 047

Zboá na skladě a v prodejnách účél 132 048

8. zb0ž na cestě úěet 139 049

PosMnuté álohy na zásoby úč€i 314
05B

B. ll. PohledáVky celkem Bll1+ +Rlly 051 +2 +2
B. ll. ,1. odběratelé účet 31 1

o52

2. směnky k inkasu účét 312 053

3. PohledáVky za éskontované cenné papírý
účét 313 054

4. Poskytnuté přovozní álohy rlčét 314 - ř, 51 055

5, ostatní pohledáVky
účet 31 5

056

6. PohledáVky za zafiĚs,tnanci
účet 335 057

7. PohledáVky Z institucemi sociálního zabezpeěení a Veřejného zdfavotního pojištění Iičét 336 058

8. Daň z příjmů ličet 34'1
059

9, ostatní přímé daně účel u2 060 +2 +2

10, Daň z pňdané hodnoty
účet 343 061

11 ostatní danó a poplatky
účet 345

0bz

12. Nároky na dotace a ostatní z]čtování se státním íozpočtem účet 346 063

13. Nároky na dotace a ostatní zúčtováni s rozpoáem orgánú územních samosprávných celků účet 348 064

14. PohledáVky a spoleěníky sdruženými Ve spoléčnosti ,1če1 358 065

lJ- Pohledávky z péVných těmínovaných operací a opcí ůčét 373 066

16. Pohledávky z vydaných dluhopisů účef 375 067

17, Jiné pohledávky
účét 37B 068

,18. Dohadné úáy aktivní účet 388 069

í9, oPráVná položka k pohledávkám
úěet 39,1

070

B, lll, Krátkodobý íinanční mjetek celkem B lll í+ +B lll )
071 +44 +2

B. lll. 1 Peněfuí pfostředky V pokladně ílbí241 072

2. cminy účet 21 3 073

Peněžní prostředky na účlech účet 221 014 +44 +2

4. Majetkové cenné papíry k obchodování účet 251 075

Dluhové cenné papíry k obchodování úěet 253 076

6. ostatní cenné papíry
účet 256 077

7 peníze na cestě iIřF} ?a1 078

B. lV. Jiná aktivá celkem BV1+ +BI\/x 079 +0 +5

B. lV, 1, Náklady příštích obdobi účet 381 080 +0 +5

Přiimy příštích období účel 385 081

AKTlVA CELKEM
A.+B, 082 +46 +9



Oaač, PAslvA číslo
řádkU

t]těetní období

stav k pfvnímu dni k poslednimu dni
zdroje oelkem 001 -99 -136

Al. celkem 002 -24 -98
Al.,l Jrenl 003 -24 -98

2- 004

3. rozdíly z přecenění finančniho rmietku a ávaá<ů 005
A ll, !ýsledek hospodaření c€lkem 006 -75 -38
Al1.1 t]č6t výslědku hospodaření 007 )offi,fr)oomoo( -38

2. hospodaření ve schvalovacim řízeni 008 -75 )oooooffixxx,(
Nerozdělený žsk, neuhraze8á árátia minUlých let 009

B, cizí zdťoie Glkem 010 +145 +145
B. l. csikem 011

B, l. 1 g12

B. ll. áVažry celkem 013

B. ll. 1 Dlouhodobé úVěry
účet 951 o14

2. dluhopi§y 015

3, z pronájmu 016

4. dloUhodobé álohy 017

5. Dlouhodobé §měnky k úhradě 018

6. Dohadné účty pasivní 019

7 ostatní dlouhodobé ávazky 02o
B. lll. áVazky celkem g21 +145 +145
B, lll. 1 o22 +í45 +í45

2. k úh€dě g23

J. Pňiaté álohy 024

Dodavatelé



tJčetní obdobíOaač, PAslVA čísl0
řádku

stav k pmimu dni k po§lednímu dnj
4- úyazky

025

ulb
6, ávazky Vúči ZnĚstnancům

027
7, k institucím sociálního zabé49čení a verejného zdravotního pojištění 028
8. z příjmú

029
9- ostatní přímé daně

030
10. Daň z přidané hodnoty

031
11. daně a poplatky

032
12, ze Váahu k §tátnímu Iozpoňu 033
13. váah! k rozpočtu orgánů územíchsamospÉVnýó celků 034
14. z upsaných nesplacených cenných papírů a podítů 035

ke §poléčnftům sdruženým V§ spo|ečnosti 036
16, z pevných temínovaných opeíáCí á opcí o37

Áýazky
038

18. uVery

19. úvěry M0
20. krátkodobé d|uhopisy 041
21, dluhopisy M2
22. Dohadné účty pasivní

043
,a ostatní krátkodobé finanční Výpofrnci 044

pasiva celkém
045

B.|V1 příštích obdobi 046
2, příštích období u7

cELKEM u8 +46 +9

OkarĚik se§taven 19,3,2020
Podpisový áznam §tatutámího o€ánu ričetní Jednotky:

právní íorma
účetní

Činnosti politických stran a organizací

předmět ěinno§ti nebo

17.
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oáač. VÝKAZ ZlsKU AZrRÁTY ěíslo
řádku

Běžné období

HlaVní Hospodářská Celkem

001 +1 382 +1 382
Al, spotřebované nákUpy a nakupované služby 002 +í 362 +í 362
A l, ,1. spotřeba materiáIu, enefgie a ostatních neskladovaných dodáVek 003

2, prodané áoží
účet 504 004

3. opravy a udržování 005

4. Náklady na cestovné
účét 512 006

Náklady na rcpřezentac! 007

6. ostatní sluáy
účet 518 008 +1 362 +1 362

A ll. změna stavu ásob vlaslní činno§ti a aktivace 009
Al1.7 změna stavu ásob vlastní činnosli

účtV 561, 562, 563_ 564 0,10

8, Aktivace mteňálu, óoží á Vnitroorganiačních slUžeb úav 671 s72 011

9. AktiVac€ dlouhodobého majetku 012
A lll. osobní náklady 0í3
A lll. 10. Mzdové náklady 014

11 Zákonné sociální pojištění
účeL 524 015

12. ostalní sociální pojištění
ličét 525 016

13, Zákonné sociální náklady 017

14. ostátní sociální náklady
ličet 528 018

Daně a poplatky 0J9 +1 +1
A lV, 15, Daně a poplatky

{]čh/ 531_ 532 538 020 +1 +1
o§tatní 021 +í9 +19

A V ,16. smluvní pokuty, úIoky z prodlení, ostatní pokuty a penále
úétv 541. 542 o22

odpis nedobytnó pohledáVky o23
18, Nákladové ůroky 024
1o Kurs0vé ztráty

účet 545 o25

2a. !zó

21 Manka a škody
účét 548 027

a1 Jiné ostatní náklady 028 +19 +19
odpisy, prodaný majetek, tvoóa a použtí rezeru a opravných položek

A.V|,1+--.+A.Vl,x 029
A Vl,23, odpisy dlouhodobého majetku

tlčet §51 030
24. Píodaný dlouhodobý majetek 03,í

Prodané cenné papíry a podíly
účet 553 032

zb. Prodaný mteriál 033
27. Tvorba a póužtí rezerv a opravných položek

účtV 556. 559 034
A Vll. Po§kytnuté příspěVky 035
A Vll,28 PoskytnUté členské přispěvky a piíspěVky áčtované režorganiačními složkámi 036
A Vlll. Daň z příjmů

A Vll 1+ +A Vll Y 031

A Mll.29 Daň z příjmů 038

Náklady celkem 039 +1 3a2 +1
B, Výnosy 040 +1 344 +1 344
B. l- provozlí d0tace 041

B. l, 1 píovozlí dotace
ličeJ 69'1

g42

B. ll. Pňjaté příspěvky 043 +1 344 +1 344
B, ll. 2. Prraté příspěVky ilčtované mež organizačními složkami

účet 581 044
3. Pňjató příspěVky (dary) 045 +1 344 +1 344
4. Pňjaíé členské pří§pěVky 046

B. lll, Tržby Z Vlastní uýkony a a É'oží tlčfu601 6n2 603 047

r,....,..?,.]|,..l..,!..?...,.,?..9..:,,,9...,... . §trnrrn,rr.,erEylslqpti§pqtÉ lep!Flilry

Náklady

All1+ +ÁllÝ

Dary

B.l,+.,.+B.Vll.



Omač. !ÝKAZ ZlsKU AZTRATY číslo
řádku

Běřté období

Hlavní Hospodáíská celkem
B,M o§tátní Výno§y Br\/,1+ +BnlÝ 048

B. lV,5, §mluvní pokuty, úroky z píodléni, o§tatní pokuty a penále 049

6. Platby za odepsané pohledáVky
ličát 643 050

7 Vvno§ové úroky 051

8. K§l§óvé žisky
í]čet 645 052

ó ztlčlování fondů 053

10, Jiné ostatní výnosy
účet 649 054

B.V Tžby z prodeje majetku BVí+ +BVY 055

B.V,11 Tržby z prodeje dlouhodobého nehnntného a hmotného ma]etku 056

Tráy z prodeje cenných papíú a podílů
účet 653 057

13. Tržly z prodeje materiálU 058

14. \^ýnosy z kfátkodobého íinančního mjetku
účet 655 059

15. Vinosy Z dlouhodobého finančniho rmjetku 060

Výnosy celkem 06,í +1 344 +1 344
\^i,sledek hospodaření před zdaněním B.-Al1_ _AVllx +č x 062 -38 -38

D. Výsledek hspodaření po zdanění 063 -38 -38

OkafiĚk sestaven í9.3.2020 Podpisoyý žááram §talutámího orgánu účetní.iednotky:

právní foma
účetní
předmět óinnosti nebo

Činnosti politických stran a organizací

Matějka František, před§eda

12.



příloha k účetni závérce
Strana nezávislosti České republiky

k 31. 12.2019

Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 50412002 Sb, ve znění pozdějších předpisů, kterou
se provádějí některá ustanovenízákona č, 563/199í Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
pro účetní jednotky, u ktených hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě
podvojného úěetnictví. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetníjednotky (účetní doklady,
úóetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici.
Hodnotové údaje jsou vykazovány v celých tisících Kč, pokud není uvedeno jinak.
Příloha je zpracována za účetní období počínající dnem 1. ledna 2a19 a končící dnem 31. prosince
201 9.

Obsah příIohy
Obecné údaje
1, informace o účetní jednotce
2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných subjektech
3. Zaměstnanci, osobní náklady
4. P.oskytnutá plnění členům statutámích, kontrolních neba jiných orgánů
5. Učast členů statutámích, kontralních nebo jiných orgánů v osobách se smluvními vazbami na účetní jednotku
Používané účetní metody, abecné úěetní zásady a způsoby oeeňování
1. Způsob ocenění majetku

1,1. Zásoby
1,2, Ocenění hmotného a nehmotnéha dlauhodobého majetku vyfuoňenéha vlastní činnastí
1.3. Ocenění cenných papíú a majetkových účastí
1.4, Ocenění příchovků a přírůstků zvířat

2, Způsob stanovení reprodukční poňzovací ceny
3. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování
4. Opnvné položky k majetku
5. Odpisování
6. Přepočet cizíeh měn na českau měnu
7 , §tanavení reálné hodnoty majetku a závazků oceňavaných reálnou hodnotau
Doplňující údaje k Flozvaze a kVýkazu zisku a ztrát
1. Položky uýznamné pra hodnacení majetkové a finanční situace i

2.
3.

1.1. Domět<y daně z příjmů za minulá účetní období
1.2. Dlouhodobé bankovní úvěry
1,3. Rozpis odloženého daňovéha závazku nebo pohledávky
1.4. Rozpis pňjaťých dotací na investiční a provozní účely
1.5. Manka a pbbytky u zásob
1,6. Časové rozlišení uýnasů

Významné udátasti po datu účetní závětky
Doplňujícíinfolmace o hmotném a nehmotném majetku

3.1. Hlavní skupiny dlouhodobého hmotnéha majetku
3.2. Hlavní skupiny dlouhodobého nehmotného majetku
3.3. Dlouhodobý hmotný majetek pofrzený formau finančního pronájmu
3.4. Souhmná výše majetku neuvedená v rozvaze
3.5, Rozpls hmotného majetku zatíženého záďavním právem
3.6. Přehled majetku s výrazně rozdílným tržním a účetním hodnocením
3.7. Dlouhodobé majetkavé cenné papíry a majetkavé účasti

Vlastní jmění
4,1. Použití zisků, resp. úhndy ztrát
4.2. Změna stavu vlastního jmění

Pohledávky a závazky
5.1. Pohledávky pa lhůtě splatnosti
5,2. Závazky po lhůtě splatnosti
5.3. Udaje o pohledávkách a závazcích k ptopojeným
5.4. Udaje o pohledávkách a závazcíeh z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva
5.5. Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze

Rezervy
áenění výnosů
čIenění nákladů
Pňjaté dary

4.

5,

6.
7.
8.
9.



přiloha k účetní závěrce
Strana nezávislosti České republiky

k 31 , 12. 2019

Obecné údaje

1. lnformace a účetní jednotces

Název: Strana nezávistosti České republiky

Sídlo: Praha, Thunovská 183/18, 118 00

Právní forma: politická strana Éo: oss 89 175

Politická strana Strana nezávislosti České republky (dále jen ,,úěetní jednotka") vznikla registrací u
Ministerstva vnitra České republiky dne 4. dubna 2017, číslo rozhodnutí MV*41233-3^/S-2017

Účetní |ednotka byla založena jako politické hnutí pod názvem Referendum o Evropské unii, ke
změně názvu došlo dne 8.2.20í8.

§tatutární orgány účetní jednotky :

Právní úkony jménem strany činí každý ělen předsednictva samostatně.

Přehled ělenů předsednicfua k 31,12.2019

Jméno a příimení Funkce
František Matěika předseda
Richard Haňmann člen
ondřei pecák člen

2. Majetková či smluvní spoluúčast úěetní jednotky v jiných subjektech

Majetková spoluúěast vyšší než 20%

3, Zaměstnanci, osobní náklady

obchodní firma
společnosti

Sídlo Výše podílu na
základním
kapitálu

Výše vlastního
kapitálu

spoleěnosti

Výše účetního
hospodářského

výsledku
XXXXXX
XXXXXX

zaměstnanci ce!kem z toho řídících
pracovníků

sledované
úěetní
období

předchozí
účetní
období

sledované
účetní
období

předchozí
účetní
období

Průměrný počet zaměstnanců 0 0 0 0
Mzdové náklady 0 70 0 0
Odměny členům statutárních orgánů 0 0 0 0
Odměny členům kontrolních orgánů 0 0 0 0
Náklady na sociální zabezpečení 0 0 0 0
Sociálnínáklady 0 0 0 0
Osobní náklady celkem 0 0 0 0

2



přiloha k účetni závěrce
Strana nezávislosti České republiky

k 31. 12. 2a19

4, Poskytnutá plnění ělenům statutárních, kontrolních nebo jiných orgánů

5. Úěast čtenů statutárních, kontrotních nebo jiných orgánů y osobách se
smluvními vazbami na účetní jednotku

a naturálního l m nů

Druh plnění
statutárních řídících dozorčích

běžné
období

minulé
období

Běžné
období

minulé
období

běžné
období

minulé
období

půičkv a úvěry 0 0 0 0 0 0
poskvtnuté záruky 0 0 0 0 0 0
Důchodové připoiištění 0 0 0 0 0 0
Bezplatné užívání os"
auta

0 0 0 0 0 0

Jiné 0 0 0 0 0 0
Celkem 0 0 0 0 0 0

Jméno člena orgánu Název smluvního subjektu,
s nímž je uzavřen smluvní

vztah

Podí! na podnikání smluvního
subiektu

podílv % v Kč
XXXXXX
XxXXXX

,]

J
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používané účetní
oceňování

metody, obecné úěetní zásady zpŮsobya

9t:li:t"l . 
Úěetní ieln9tr<y je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonemČ,563/199't Sb, o účetnicfuí v platném zněnf, vyhláškou č,50it20o2 Sb. ve zneni poiJeiších předpisů,

t"'9Y se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Šb., o účetnicúí, válnenr pozdějších
PředPisŮ, Pro ÚČetní je!1o!ky, u kteqých hlavním předmětem činnosti neni póoniránr, pdxud úetuliv soustavě podvojného účetnictví.
UČetnictví respektuje obecné ÚČetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými
cenami, zásadu Úětování ve věcné a časová souvislosti, zásadu opatrnosti a predpoilad o schopnósti
úěetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách.

tJdale v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících korun českých (kč).

1. Způsob ocenění majetku

í.í. Zásoby

uětování zásob

Ve sledovaném rjčetním období nebylo tjótováno o zásobách.

{.2. Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vfivořeného vlastní činností

DHM je oceňován vlastními náklady ve složení: - přímé náktady

DNM je oceňován vlastními náklady ve složení; - přímé náklady

1.3. Ocenění cenných papírů a podílů

Ve sledovaném ÚČetním období účetní jednotka nevlastnila cenne papíry a majetkové účrasti.

2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny

Druh majetku oceněný ve sleOÓvánOm účetnim
období reprodukční pořizovací cenou

Zpúsob stanovení reprod ukční pořizovací

XXXXX

3. Změny oceňování, odpisování a postupů úětování

a) ve sledovaném účetním období nedašto v účetní jednotce k žádným zménám.

4. Opravné položky k majetku

Opravné paložky nebyty tvořeny,

4
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5. Odpisování

Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku účetní jednotka sestavila
v interním předpi§u tak, že zazáklad vzala metody používané přivyčíslovánídaňových odpisů, účetní
a daňové odpisy se rovnají. Účetni jednotka zaěíná majetek odepisovat v okamžiku započetí jeho
užívání.

Způsob odpisování drobného dlouhodobého majetku

Drobný dlouhodobý hmotný je účtován do nákladů při pořízení na účet 501 - Spotřeba materiálu a je
od ostatního spotřebovaného materiálu odlišen účtováním na analytické účty.

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek je účtován do nákladů při pořízení na účet 518 - Ostatní
služby a je od ostatního spotřebovaného materiálu odlišen účtováním na analytické účty,

6. Přepočet cizích měn na českou měnu

tlCetni jednotka {lčtovata v cizích měnách pouze ptatby za internetové prezentace realizované
prostřednictvím platebních karet, Pro přepočet na cizí měnu používala bankovní kurz použibý bankou
přiinkasu plateb"

7. Stanovení reálné hodnoty majetka a závazků oceňovaných reálnoa hodnatou

Ve sledovaném období účetní jednotka nepoužila ocenéní reálnou hadnatou,

5
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Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisků aztrát

1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace i
í.1. Doměrky daně z příjmů za minulá účetní období

Důvod doměrku Výše doměrku
XXXxXXX
Celxevt

1.2. Rozpis odloženého daňového závazku nebo pohledávky

Úěetni jednotka ve sledovaném období neúčtovala o odloženém daňovém závazku nebo pohledávce

í.3. Dlouhodobé bankovní úvěry

í,4. Rozpis přijatých dotací na investiční a provozní účely

í,5. Manka a přebytky

Druh zásob Výše manka (_), přebytku (+1 Důvod
XXXXXXX 0

í,6. Časové roztišení výnosů

Druh výnosu Období příslušná ěást výnosu

6

Rok splatnosti Uvěry celkem
XXxxXX 0
XXXxXX 0
XXXXXX 0
cELKEM 0

Důvod dotace Poskytovatel Běžné obd. Minulé obd.
XxXXXX XXXXXX 0 0
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2. Významné události po datu účetní závěrky

3. Doplňující informace o hmotném a nehmotném majetku

3.1. Hlavní skupiny dlouhodobého hmotného majetku

3.2. Dlouhodobý nehmotný majetek

3,3. Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu

3.4. Souhrnná uýše majetku neuvedená v rozvaze

7

Dne Obsah změny Vliv změny na údaje
uvedené v Rozvaze

Vliv změny na údaje
uvedené ve Výkazu

zisků a ztrát

Peněžní vyjádření
změny

XXXXXXXX 0 0 0

Skupina majetku pořizovací cena Oprávky zůstatková cena
běžné
období

minulé
období

běžné
období

minulé
obdobi

běžné
období

minulé
období

Pozemky 0 0 0 0 0 0
Stavby 0 0 0 0 0 0
§amostatné movité
věci a soubory m.věcí

0 0 0 0 0 0

Jiný DHM 0 0 0 0 0 0
Nedokončený DHM 0 0 0 0 0 0

Skupina majetku pořizovací cena Oprávkv zůstatková cena
běžné
období

minulé
obdobi

běžné
období

minulé
obdobi

běžné
obdobi

minulé
obdobi

Software 0 0 0 0 0 0
OceniteIná práva 0 0 0 0 0 0
Výsledky vědecké čin. 0 0 0 0 0 0
Jiný DNM 0 0 0 0 0 0
Nedokončený DNM 0 0 0 0 0 0

Běžné účetní období
Zahtlení Doba

trvání
Název majetku Splátky

celkem
První

splátka
Uhrazené
splátky

Neuhrazené splátky
splatné

do 1 roku po 1 roce
XXXXX XXXXX

Minu|é účetní období
Zahájení Doba

trvání
Název majetku Splátky

celkem
První

splátka
Uhrazené
splátky

Neuhrazené splátky
splatné

do í roku po í roce
XxXXX XXXxX
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Běžné období Minulé období
Název maietku pořizovací cena Název maietku pořizovací cena

XXXXX

Celkem Celkem

3.5. hmotného zatíženého zástavním

3.6. Přehled majetku s výrazně rozdílným tĚním a úěetním ohodnocením

Běžné období
Maietek učetní hodnota Tržní hodnota

XXXXXX

3.7. Dlouhodobé majetkové cenné papíry a majetkové úěasti

4. Vlastní jmění

4.{. Použití zisků, resp. úhrady ztrát

Kumulovaný výsledek hospodaření za předcházející účetní období je veden na účtu vlastního jmění

4.2.Zména stavu vlastního jmění

8

Běžné období
Název majetku uěetní hodnota Forma

zaiištění
Učel Doba Závazek

XXXXX

Běžné období
Název

společnosti
Sídlo Podílv

tis. Kč
Podílv

ollo
Počet
akcií/

nominální
hodnota

Dividendy
v tis, Kč

zisklztráta
běžného

roku

XXXXX

Celreut

sledované období
Popis změny Na zaěátku období změna stavu Na konci období

Převod kumulovaných
výsledků hospodaření
minulÝch období do imění

-24 -74 _98

5. Pohledávky a závazky
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Počet dnů sledované období předchozí období
z obchodního

styku
Ostatní z obchodního

styku
Ostatni

Do 30 0 0
30_60 0 0
60_90 0 0
90 _ í80 0 0

180 a více 0 0

5.1. Pohledávky po lhútě splatnosti

5.2.Závazky po lhůtě splatnosti

Poěet dnů sledované období Minulé období
z obchodního

stvku
Ostatní z obchodního

stvku
Ostatní

do 30 0 0
30_60 0 0
60_90 0 0
90 - 180 0 0

180 a více 0 145

5,3. Údaje o pohtedávkách a závazcich k propojeným osobám

Za propojené osoby se považují podnikající fyzické osoby, kteró jsou ěleny statutárních, kontrolních,
nebo jiných orgánů účetníjednotky a jejich rodinní příslušníci a dále obchodní společnosti na jejichž
základním jmění se takovéto osoby podílejí, nebo ve ktených působíjako statutární orgány,

5.4. Údaje o pohledávkách a závazcich z titulu uplatnění zástavního a zajištbvacího práva

5.5.Závazky nesledované v úěetnictví a neuvedené v íozvaze

Pohledávky za propoienými osobám
Běžné období Minulé období

Dlužník Cástka splatnost Dlužník Cástka splatnost
)fi)fiX 0 0

závazkv k propoieným osobám
Běžné období Minulé období

Věřitel Cástka Splatnost Věřitel Cástka splatnost
)OqxX 0 0

Běžné období Minulé období
pohledávky kryté zástavním právem XXX 0
závazky kryté zástavním právem XXX 0
Další sledované závazky (peněžní i nepeněžní) XXX 0

Typ závazku Věřitel vÝše závazku splatnost závazku
XXXXX

9
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XXXXX

6. Rezeruy

7. Členění výnosů

8. členění nákladů

9. Přijaté dary a bezúplatná plnění

UeetnileOnotka v souvislostise svou činnostipřijala v roce 2019 následujícídary:

Běžné období Minulé období
Druh rezervy Zůstatek

k t,1,
Tvorba čerpáni Zůstatek

k 31.12,
Tvorba Cerpání Zůstatek

k31.12,
ZáRonné rezervy 0 0 0
Rezerva na daň z příimů 0 0 0
Ostatní rezervv 0 0 0
odložený daňový závazek 0 0 0
Celkem 0 0 0

Hlavní ěinnost Hospodářská činnost
Druh Wnosu Celkem Tuzemsko zahraničí Celkem Tuzemsko zahraničí

Přispěvky ze státního
rozpočtu

0 0 0 0 0 0

Clenské příspěvky 0 0 0 0 0 0
Přijaté dary 1 344 1 344 0 0 0 0
přiiaté dědictví 0 0 0 0 0 0
odprodei materiálu 0 0 0 0 0 0
Uroky z vkladů 0 0 0 0 0 0
Příjmy z účasti na
podnikání

0 0 0 0

Ostatní 0 0 0 0 0 0
Celkem 1 344 1 344 0 0 0 0

Hlavní činnost
Druh nákladů vÝše nákladů Druh nákladú výše nákladů

výdaie na volby 1 294 XXX 0
Ostatní provozní náklady 87 XXX 0

Mzdové náklady 0 XXX 0
Daně a poplatkv 1 XXX 0
odpisy maietku 0 XXX 0

Gelkem 1 382

l0

0 0




