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Příloha roční účetní závěrky 
sestavené ke dni 31.12.2019 
 

1 Informace o účetní jednotce 
 
název :  Strakonická Veřejnost 
sídlo :   Velké náměstí 142, 386 01  Strakonice 
právní forma :  politické hnutí 
 
IČ :    71340009 
 
Hnutí bylo založeno dne 25.6.2010 ve Strakonicích 
 
Cíl a poslání hnutí:  
 
Cílem Hnutí je obrození veřejného života ve Strakonicích, fungující na principech etiky, 
respektu, slušnosti, porozumění, ohleduplnosti a tolerance, odmítající prosazování osobních 
zájmů jednotlivců nebo jejich skupin a zneužívání pravomoci. 
 
 
statutární orgán je Rada Hnutí ve složení: 
 
předseda  Mgr. Břetislav Hrdlička 
místopředseda  František Christelbauer 
pokladník  Ivana Hrdličková 
archivář  Martin Horský 
člen   Miroslav Kotrč 
 
Za Hnutí jedná samostatně jeho předseda nebo místopředseda. 

2 Informace o použitých účetních metodách 
 
Hnutí vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a 
dále v souladu s prováděcí vyhláškou k tomuto zákonu č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí 
některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro 
účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě 
podvojného účetnictví.  
 
Hnutí patří do kategorie mikro účetních jednotek. Účetní závěrka hnutí musí být v souladu s § 
17 odst. 9 zákona č. 424/1991 S., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, 
ve znění pozdějších předpisů, ověřena auditorem. Hnutí vede účetnictví v plném rozsahu a 
sestavuje závěrku v plném rozsahu. 
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3 Významné události po rozvahovém dni 
 
Po 31.12.2019 nedošlo k žádným významným změnám. 
 

4 Způsob oceňování aktiv a závazků 
 
Hnutí nevlastní dlouhodobý majetek. 
Pohledávky se oceňují nominální hodnotou. Účetní jednotka nemá nedobytné či pochybné 
pohledávky, a proto netvoří opravné položky k pohledávkám. 
 
Závazky se oceňují nominální hodnotou.  
V účetnictví nejsou doklady v cizích měnách.  
 

4.1 závazky neuvedené v rozvaze 
 
Hnutí neeviduje žádné závazky neuvedené v rozvaze. 
 

5 Významné položky ve výkazu zisků a ztrát 
 

5.1 Členění celkových příjmů podle § 17 odst. 4 zákona 424/1991 Sb., o 
sdružování v politických stranách a v politických hnutích  

 
 
V roce 2019 mělo hnutí tyto výnosy (v Kč) 
a) příspěvky ze státního rozpočtu ČR na úhradu volebních nákladů   0,00 Kč 
b) příspěvek ze státního rozpočtu ČR na činnost hnutí    0,00 Kč 
c) členské příspěvky              0,00 Kč 
d) dary              91.600,00 Kč 
e) příjmy z pronájmu a prodeje dlouhodobého majetku    0,00 Kč 
f) úroky z vkladů         0,30 Kč 
g) příjmy vznikající z účasti v podnikání jiných právnických osob   0,00 Kč 
h) příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních  
 rekreačních, vzdělávacích a politických akcí               0,00 Kč 
i) půjčky a úvěry         0,00 Kč 
 
 
V roce 2018 mělo hnutí tyto výnosy (v Kč) 
 
a) příspěvky ze státního rozpočtu ČR na úhradu volebních nákladů   0,00 Kč 
b) příspěvek ze státního rozpočtu ČR na činnost hnutí    0,00 Kč 
c) členské příspěvky              0,00 Kč 
d) dary           150.800,00 Kč 
e) příjmy z pronájmu a prodeje dlouhodobého majetku    0,00 Kč 
f) úroky z vkladů         0,50 Kč 
g) příjmy vznikající z účasti v podnikání jiných právnických osob   0,00 Kč 
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h) příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních  
 rekreačních, vzdělávacích a politických akcí               0,00 Kč 
i) půjčky a úvěry  
 
 

5.2 Členění celkových výdajů podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona 424/1991 
Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích 

 
 
V roce 2019 mělo hnutí tyto náklady (v Kč) 
 

a) provozní výdaje            56.088,00 Kč 
v tom  

ověření roční účetní závěrky    8.470,00 Kč 
právní služby               47.311,00 Kč 
ostatní          307,00 Kč 
   

b) mzdové výdaje        0,00 Kč 
c) daňové výdaje         0,00 Kč 
d) výdaje na volby (výlep plakátů, reklamní předměty)     18.296,50 Kč 
e) poskytnuté dary                    0,00 Kč 

 
 
 
V roce 2018 mělo hnutí tyto náklady (v Kč) 
 

a) provozní výdaje          58.284,00 Kč 
v tom 

ověření roční účetní závěrky    4.235,00 Kč 
webové stránky              10.000,00 Kč 
právní služby               36.300,00 Kč 
ostatní       7.749,00 Kč 
 

b) mzdové výdaje        0,00 Kč 
c) daňové výdaje        0,00 Kč 
d) výdaje na volby (nájmy sálů, výlep plakátů)      86.387,00 Kč 
e) poskytnuté dary                    0,00 Kč 

 
 

Významnou položkou v provozních nákladech v roce 2018 a 2019 jsou právní služby, které 
hnutí uhradilo z důvodu podání ústavní stížnosti na rozhodnutí krajského soudu v kauze 
neplatnosti komunálních voleb na podzim 2018.  

 
 

5.3 Přijaté dary 
 
V roce 2019 hnutí přijalo tyto dary (v Kč): 
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Břetislav Hrdlička 
Jaroslav Horejš 
František Christelbauer 
Veronika Kvěchová 
Václav Kvěch 
Rudolf Oberfalcer 
Pavel Zach 

6 Daň z příjmů právnických osob 

2015 
Základ daně z příjmů o 

Uplatněná úleva x) o 

Finanční prostředky uspořené 
uplatněním úlevy 
Použití uspořených finančních 
prostředků na hlavní činnost 
Splatná daň z příjmu 

Strakonická Veřejnost, politické hnutí 

12.000,00 Kč 
15.000,00 Kč 
17.000,00 Kč 

300,00 Kč 
300,00 Kč 

37.000,00 Kč 
10.000,00 Kč 

2016 2017 
o o 

o o 

(v Kč, 

2018 2019 
o o 

o o 

x) Hnutí uplatňuje snížení základu daně jako subjekt, který není založen za účelem podnikání.

Ve Strakonicích, 27. března 2020 
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František Christelbauer 
místopředseda hnutí 
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