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2 k vyhlášce 114/2017 Sb. 

Vzor pro zprávu 

zpráva politické strany / politického hnutí 
za rok •. t..lJ.1$. •••.. 

Název politické strany / politického hnutí: 

politické strany / politického hnutí: 

Sídlo politické strany / politického hnutí: 

NÁRODNÍ SOCIALISTÉ 
Radllckó 505/58 

150 00 Praha 5 - Smíchov 
IC: 714 43 291, CZ71443291 

- 1 -
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rolitická strana / politické hnutí je v režimu*: 
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Statutární orgán politické strany / politického hnutí: 

Jméno, titul, funkce, podpis: 

JVbr. JaroJ/"'y tfc--i : 
f~ek S~'J 

Datum: J.IJ. 3. J.o i.O 

* nehodící se 

Razítko 
politické strany / 
politického hnutí 

NARODNÍ SOCIALIS É 
RadllckO 505/58 

50 DO Praho 5 - Smíchc v 
: 714 43 291, CZ71443~~1 
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I . .. 

Zpráva auditora o 
Tato zpráva auditora se uvádí jako k 

politické strany/politického hnutí. 

stran .. 1f.. 

(rozvaha, výkaz zisku a ztráty a 
k podle zákona 563/1991 Sb., 
o ve 

se uvádí jako pouze v že 
není Zprávy auditora 

stran ..... 
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II. 

o celkových politické strany / politického hnutí 

Název ukazatele v . 
1 celkem 113FfJ100 

z toho: 
2 . ze státního republiky 

na úhradu volebních 
3 ze stánu'ho republiky 

na strany a hnuti na 
4 4:t. o/~P. f/0 
5 Darv, a bezúplatná 25" I /JO 
6 z náimu, nachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku I 

7 z 
vznikající z na podnikání jiných právnických osob podle § 17 

8 odst. 3 zák. 424/1991 Sb., ve 
9 z tombol, kultmních, 

sportovních, a politických akcí 
a poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí 

e]ektronických nebo banky, platební instituce 
IO nebo instituce elektronických na území republiky 

ze státm'ho republiky na podporu 
li oolitického institutu 

Výdaje politické strany/politického hnutí 

Název ukazatele v 

l Mzdové výdaje. 

2 Výdaje na poplatl-y a jiná obdobná 1.'f 'f!!J,10 

3 Výdaje na volby podle jednotlivých voleb ..JI l't-o1 po 
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podle vykonávané práce .. 
Druh vykonávané práce 

o o 

. 

Politický institut 

Název a sídlo Výdaje vynaložené na 
podporu jeho v 

o u 



ást III. 

obchodních nebo dru&tew, v nichž má politická strana/ politické hnuti podíl 
stran .1 .. v III. 

Obchodní nebo družstvo ( obchodní finna) 
n 

'ást IV. 

a jiných 

stran 1. .. v IV. 

o 

Jméno, nebo obchodní finna, resp. název Datum narození nebo Výše dluhu v 
poskytovatele 

-poskytovatele 
n o o 

Výše podílu 
(') 

Termín splatnosti Další 
podmínky 

(jJ; lb.:t. ~Zo 

r .... 
N 
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p.> 
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š. 
p< 

• • • ...... 
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'ástV. 

iary 

stran .1. v V. 
Jméno, nebo obchodní firma, resp. název Datum narození nebo 

dárce dárce 
1X MDA FOtJ/) . ir, r; a 2-:J.4 {OKJfD 
feir- V!ul,ov~l<,1 '1,n _t;e4 /fS 
:lrvo.r/,,, ,; lJro~Jfl, 2, 6.1'!:/-6 

Výše daru nebo obvyklé 
ceny daru v 

40 tJDth (JO 
,/5" (JOO: 00 A 
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tJdt 2€, , ! o 2P2..o 
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o s. 
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N o -'I 
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i -N 



'ást VI. 

istatní bezúplatná jejichž obvyklá ce111a 50 000 
stran 1 ... v VI. 

Jméno, nebo obchodní finna, resp. název Datum narození, nebo 
poskvtovatele poskvtovate]e 

o n 

I 

V}'Še obvyklé ceny v 

o 

(fa/I 2c.r 20zo 

f 
p.l -N 
.i,. 

I:,' 
!:f 
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o g. 
p< ... ... .. 
...... 
N o -'-I 
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'ást VII. 

o majetku nabytého nebo odkazem 
stran .1 .. v VII. 

Popis majetku Jméno, datum narození a datum úmrtí a 
obec místa posledního pobytu 

hodnota získaného majetku 
50 000 

o o 

-

, 

Hodnota majetku v 

o 

. 

'2o. l. aoJ.o 
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'ást VIII. 

o politické / politického hnu tf, jejichž celkový za rok je vyšší než 50 000 

stran .1„ v VIII. 
Jméno a politické Datum narození Obec místa pobytu politické 

strany/politického hnutí politické strany/polii!ického hnutí 
strany/politického 

hnutí 
o o 

'atum: Z.O. :I • ,2oZ(J 
yp~acov~f:· :!~Ir. Jq,r;Jk,v /<m¼ t!i'a, . -,~ : 
meno, prymem, funkce, podpis) d 
on_trolov_~~: J'~br; vqm!t,,V /Ir,/~ tfc.-i - 1);.df~ 
meno, prymem, funkce, podpis) f Q 

o 

.. 

Celková výše 
v 

o 

NÁRODNÍ SOCIALIST~ 
RadtlckO 505/68 

l50 00 Praha 5 - Smíchov 
IC: 714 43291, Dit: CZ71443291 
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EvldenCní KACR 341 

u Mlýna 1755/5, Praha 4, 141 00 

Zpráva auditora 

Národní socialisté 

2019 



Zpráva nezávislého auditora 
vedení politické strany Národní socialisté 

I. 
Výrok auditora 

Provedli jsme audit politické strany Národní socialisté (dále také „Strana") 
sestavené na která se skládá z rozvahy k 31.12.2019, výkazu 
zisku a ztráty za období 31.12.2019 a této která obsahuje 
popis použitých podstatných metod a další informace. Údaje o jsou 
uvedeny v 1 této 

Podle našeho názoru podává a poctivý obraz aktiv a pasiv politické strany 
Národní socialisté k 31. J 2.2019 a a a výsledku jejího a 
za rok 31.12.2019 v souladu s 

II. 
Základ pro výrok 

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory 
republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA), a 
upravené souvisejícími doložkami. Naše stanovená je 

popsána v oddílu auditora za audit V souladu se zákonem 
o auditorech a Etickým kodexem Komorou republiky jsme na 
nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených Domníváme se, 
že informace, které jsme shromáždili, poskytují a vhodný základ pro 
našeho výroku. 

III. 
Ostatní informace uvedené ve 

Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve 
mimo a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá 

vedení Strany. 

Náš výrok k se k ostatním infomrncím nevztahuje. je však našich 
povinností souvisejících s seznámení se s ostatními infornmcemi a 
posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s 

s našimi znalostmi o jednotce získanými nebo zda se 
jinak tyto informace nejeví jako nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní 
informace byly ve všech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s 
právními Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace požadavky právních 

na formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti 
(materiality), tj. zda nedodržení uvedených by bylo zpúsobilé ovlivnit úsudek 

na ostatních informací. 



Na provedených do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že 
• ostatní informace, které popisují jež jsou též zobrazení v 

jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s a 
• ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními 

Dále jsme povinni uvést, zda na a o Strany, k nimž jsme 
auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) nesprávnosti. V rámci 

uvedených jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální) 
nesprávnosti nezjistili. 

IV. 
vedení politické strany za 

Vedení Strany odpovídá za sestavení podávající a poctivý obraz v souladu 
s a za takový vnithlí kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro 
sestavení tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti 
podvodem nebo chybou. 

sestavování je vedení Strany povinno posoudit, zda je Strana schopna 
trvat, a pokud je to relevantní, popsat v záležitosti týkající se jejího 

trvání a použití trvání sestavení s 
výjimkou kdy vedení strany plánuje zrušení Strany nebo její resp. kdy 
nemá jinou reálnou možnost než tak 

v. 
auditora za audit 

Naším cílem je získat jistotu, že jako celek neobsahuje významnou 
(materiální) nesprávnost zpúsobenou podvodem nebo chybou a vydal :tprávu auditora obsahující 
náš výrok. míra jistoty je velká míra jistoty, není zárukou, že audit provedený 
v souladu s výše uvedenými ve všech v odhalí 
existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v 
nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze že by 
nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé na jejím 

auditu v souladu s výše uvedenými je naší povinností 
celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností: 

• Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti 
podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat 

a vhodné informace, abychom na jejich mohli výrok. 
Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v podvodu, je 

než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti chybou, protože 
podvodu mohou být tajné dohody (koluzc), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá 

prohlášení nebo ohcházení kontrol. 

• Seznámit se s vnitrním kontrolním systémem Strany relevantním pro audit v takovém rozsahu, 
abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli 
abychom mohli názor na jejího kontrolního systému. 



• Posoudit vhodnost použitých pravidel, provedených a 
informace, které v této souvislosti vedení Strany uvedlo v 

• Posoudit vhodnost použití trvání sestavení 
vedením Strany a to, zda s ohledem na informace existuje významná 
(materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou zpochybnit 
schopnost Strana trvat. Jestliže dojdeme k že taková významná (materiální) 
nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší na informace uvedené v této 
souvislosti v a pokud tyto informace nejsou 
modifikovaný výrok. Naše týkající se schopnosti Strany trvat vycházejí z 

informací, které jsme získali do data naší zprávy. budoucí události nebo 
podmínky mohou vést k tomu, že Strana ztratí schopnost trvat. 

• Vyhodnotit celkovou prezentaci, a obsah a dále to, zda 
zobrazuje podkladové transakce a události který vede k 

zobrazení. 

Naší povinností je informoval vedení strany mimo jiné o plánovaném ro7..sahu a auditu a 
o významných která jsme v jeho významných 

ve kontrolním systému. 

V Praze dne 21. 2020 

Valda audit, s.r.o. 
341 

U Mlýna 1755/5, Praha 4 
I 

~I 

-
.I ,, 

~1 L-----
Ing. Petr Š p i k a 

auditor, 1453 



R<U\laha podlQ Plllohy C. 1 
504/2002 Sb. ROZVAHA 

v plném rozsahu 
ke dni 31.12.2019 
( v celých tisících 

jednotka 
1 x pl'islušnému fin. orgánu 

71443291 

AKTIVA 
- -··--•- --

a b -- · ·-
A. DlotJhodobý majetek c:eJkem AJ. aiAJV. ,,. - .... --.- · ---- ·-A.I. Dlouhodobý nehmotny majetek celkem SouiSetA.1.1. ažA.1.7. _______ .,.. 

-- -·---- ·--- - - · -
A. I. 1. Nehmotné výsledky výzltumu a vývoje (012) _____ ... ·----· 
A.1.2. Software (013) -- •... 
A. I. 3. Ocenilelná práva (014) 

---· --- .. 
A.1.4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) 

- ... , 

Al. 5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majeú!l( (019) 
A.1.6. dlouhodobý nehmolný majetek {041) - ----- --- --- __ ,_ - - .. -- ----
A.I. 7. Poskytnuté :zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) - - ,_ ... ... ~~-----. --A.li. Dlolilodobý hmolný majetek celkem ažA.11.10. - --- . ~-------- - - ... --- - ------·· ··-·-~·-·· ·-- .. , ___ 
A.11.1. Pozemky {031) 

'" •·.•··-· -· ... -·~--- · ··-· 
A. li. 2. díla, a sbírky (032) 
A.U.3. Stavby {021) 
A.11.4. Hmotné movité e jejich sooboly {022) ,____ __ _ - ---- . -··· - · ·- ••··-•---
A.!1.5. PEsti1elské celky trvalych porostO (025) 

. --- .. .,.,.,. - -~ 

A. li. 6. a jejich skupiny (026) 
. . -- -- ------- ------·----- -- ------

A.11.7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek {028) 
A. li. 8. Ostatnf dlouhodobý hmotný majetek (029) 

A. li. 9. dlouhodobý hmotný majetek (042) ·· ··---· '" __ ..,,., ... ~--- ----· . . ·-· --··· --·-··----- .. 
A.11. 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) --- .. -- --- . . .... __ . . · • - · A. Ill. Dlouhodobý majetel< celkem A.lll.1. až A.111.6. 

- ·-•-·• ·-·" ··---·• ..... ······-···- ----·~-·-·- ----· 
A. 111.1. Podíly - ovládaná rebo ovládající osoba (061) 

A. Ill. 2. Podíly - podstatný vliv (062) .. 
A.111.3. Dluhové cenné papíry do splatnosti (063) ---A.111.4. složkám (066) 

~--·---, . ·- - . __ ,.. __ -·- · -- ----·•-·-, 
A. 111. 5. Oslalní dlouhodobé i;apOjfky (067) ----·--~- -~· -
A.111.6. Ostatní dlouhodobý majetek (069) 

AJV. Oprávky k dlouhodobému majell<u celkem af AIV.11. 
A. IV.1. Oprávky k nehmotným vÝZklllnU a vývoje (072) 

A. IV.2. Oprávky k softwaru (073) 
-.-

AIV.3. Oprávky k ocenitelným (074) -- - .. --
AN.4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078) 

A. IV. S. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079) 
, ........ 

A.IV.6. Oprávky ke stavbam (081) -- .. -
A. IV. 7. Oprávky k samostatným hmotným movitým 

a S01.!bor\1m_l_i~y_qi •. - - -------·-· - (082) 
AIV.8. Oprávky k trvalých (085) .. _ .. ____ 
A. IV. 9. Oprávky k základnímu stádu a taiJlým zviiatíim (086) 

-- - - •*-- -·- ~-·· - - ---- · 
A. IV. 10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088) 

~-- •·--- T -• - - ~-• -"·-•• 
A. IV. 11 . Oprzivky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089) 
~·· ..... - ... ---·----· --- . -~---·-----·--·-· ---------

- ·- · 
C 

1 
9 

N!W!v. sídlo a právní forma 
úeetni jednolky 

Národní socialisté 
Radlická 505/58 
Praha 5 
15000 

-
Stav k prvnímu dni Stav k posled. dni 

období obdob! 
-·-- _____ ,,, .. 

1 2 
-- ·-· 

--··--
273 -- . r- ----

2 ------...... , ···--•··---·-
3 227 , _ ,_ - ·--·- - ---- -
4 

·--· ·-
5 46 ~-- -------- --··-••--- ------- ----
6 
7 - - ------ -- ·- ·-·- ----·--a ··-- ------~- - •--

20 219 ... . ··-··-·----- - -----
10 .. .. ---·•· -- -·----
11 ---
12 -- -~ 
13 -- .. . - - - ·-- --·-----·-
14 ·-- --r- --·• 
15 

., .. ,. -- ... . 
16 219 
17 

1~ 
. ·- . .. ---•-M 

19 ---- - - -- --- ··-
28 

·- · 
21 

22 
23 ---· -
24 ,_ ·--..- ··--
25 __ , 

··- ----·--· - -· -26 .. 
40 -492 
29 

30 -227 - ·----·-
31 ·------·--· 
32 -46 
33 

34 

35 
~· . ~- · .. - -•--·--·- ·· 

36 - . . . 
37 ---~ ---- · - -
38 -219 ·-
39 - - ----- ·- ·-- - - --- - - ·-



-----,-----·· ---•···------- --·-· ·- --·-• ,_ 
AKTIVA Stav k prvnímu dni Stav k posled. dni 

období období 1--------+-------------------------+----+-
a b C 1 2 

Králkodoby majetek celkem Souut B.I. až B.IV. 41 54 29 ---- ' -- ··--------1 
Zásoby celkem B.1.1. až B.1.9. 51 

---··•···--· 
(112) 42 

B. I. 
B.1.1. 
R 1.2. 

8.1.3. 
B.1.4. 
B.1.5. 

B.1.6. 

Materiál na 
Materiál na 

------ -·-+--------· 
(119) 43 ~-------------výroba (121) 44 

Polotovary Vlastní výroby (122) 45 
-- ··•--·- ·••>- ••- --- - ·----- ·-
Wrobky (123) 46 
Mladá a oslatllí zv/fata a jejich skupiny (124) 47 

·- ·-
B. I. 7. lboži na a v prodejnách (132) 48 

t----. . ........... ----~-··--------- -------
B. I. 8. Zbožl na (139) 49 
B. I. 9, Poskytnuté Zálohy na zásoby (314) 50 .. ~--·-· , -- · , .... , _____ ,_ 
B. 11. Pohledávky te11wrn B.11.1. a! 8.11.19. 71 -----+--·· --
B.11. 1. {311) 52 ---· ··- , ... . . ·-·-- .......... _ ~--·----· 
B. li. 2. k inkasu (312) 53 ------------ . ___ _,. i---

B. li. 3. Pohledéllky za eskontované cenné papíiy (313) 54 ---·-·•-.... ·---~-- -· -
B. li. 4, Poskytnuté provozní zálohy (314) 55 ----------·+- -------+-------B. 11. 5. Ostatnl pohledáVky (315) 56 

B. li. 6. Polied!vky za (335) fi7 ·---- ·- - ,- ~-. --· --· --·----·-Pohl. za institucemi soc. a vefejného zdrav. (336) 58 B.11. 7. 
8.11.8. 

8.11.9. 

B.11.10. 
8.11. 11. 
B.11.12. 
8 . 11. 13 

B.11.14. 
B.11.15. 
B.11. 16. 

B. 11.17. 
8.11.18. 

8.11.19. 

- -- . ' ' ··-·--·. ·-- ··-•-1-----t------- ----·--·-
Dail z p11jmu (341 J 59 
., .... ·-.-~~---· ----·------•· ····· . 1--

0slatn( (342) 60 
• 7 - - - - ---· - -<>---- -+----------• ---------~-

z hodnoty (343) 61 
T • • ••• ••< •----•• - ---+-------+---------

Oslatnl daM! a poplatky (345) 62 •oa•••--••-•--•--- -----
Naroky na dotace a ostalnl iúetování se s1á~l~-~-em------~---1---------1---------~ (346) 63 
Nllroky na dotaoe a ost. s rozp. úzsm. samospr. (348) 64 - ---.~·----·--· •-·---· - . -- ·- -Pohledávky za sdruženými ve spolec"nosli (358) 65 ----- .. _________ ..., __ .,,.._ ---------- ~·• • .n l"-----

Pohlediivky z pevrr9Gh termlnových operaci a opcí . . (373) 66 --------i---l---------+---------
Pohledávky z vydaných dluhopisl'J (375) 67 ---· ... . .. -- -··--~· ---1-o--,.- - ----~ -· 
Jiné pohledávky (378) 68 ----
Dohadné aktivní (388) 69 

~-~--- --··· 
Opravná položka k pohledávkám (391) 70 

Š.iii:--- Kratl<odobý majetek celkem 8.lll.1. až B.111.7. 80 49 
10 

29 
3 ------·--- -·--·.· 

8. Ill. 1. proslledky v (211) 72 ~· ----~---· .. ,_, -------------- --···--
8. Ill. 2. Ceniny (213) 73 

·-·---· - -- -
prostl'edky na {221) 74 ~- ___ " __ , __ . .,, -·· - --

Majetkové cenné papíry k obc:-.hodováni 

Dluhové cenné paplry k obchodovaní 

Ostalnl oervié papíry 

(251) 75 
(253) 76 

(256) n 

39 26 ___ ... ...,...,.__ --------B.111.3. 
B.111.4. 
B.111.5. 
B.111.6. 
B.111. 7. 

· ·· ··•· -- -----··--· ···· 
........ . -· .. 
B.IV. 

8. IV.1. 
B. IV.2. 

Penfze na (261) 79 
. ·-····---·----·--·- --··· -··-----··--· 

Jiná aktiva celkem B.IV.1. až B.IV.2. 84 
.. .., ··-···~· - -------···-·--------------
Náklady pi'ištich období 

Pfljmy pflštlch období 
Aktiva celkem 

(381) 

(385) 
A. a! B. ------- ·- ··--····----------- - - ----

81 

82 

85 

5 --+--·-·--·-·-
5 

54 29 



-------· . , --------·--·----
PASIVA 

a b 

A. , Vlastni Zdroje celkem A.I. a! A.H. --··--···----·-- ----- --~----·-
A.I. celkem Al. 1. až Al.3. ------------

l'ádku 

C 

86 
90 

A. I. 1. Vlastní (901) 87 

A. I. 2. Fondy (911) 88 
i----- - --- · -

A. I. 3. ~lly z majelku a závazkú (921 J 89 

. - ---·-~- · -
Stav k pivnímu dni 

období 

3 

54 

------,·.-
Stav k posled. dni 

období 

4 

29 

·-·-·-

- ~---+---------------------------+-------------
A. li. Vysledekhospodaíenieelkem _________ ažAll.3. ~ . 
A. li. 1. i:i~~-hospodarenr ___ --· · {963i 91 

A li. 2. Výsledek hospodafenf ve schvalovacím ffzenf (931) 92 
, _,_ ··~- ....... -

A. li. 3. Zisk, neuhrazená ztráta minulých let (932) 93 ________ ,.._ _ . ___ , _____ , ______ .. 
8, Cízl zdroje celkem Sou~ B.I. ai B.IV. 95 -·····-··-- - ·--·------- --- .. ---- . ---- - ·--

Rezervy oelkem Hodnota B.1.1. 97 B.I. 
B.1.1. 

B.11. 

-----------· . -· 

- -•----· 
B.11. 1. 

Rezervy ---
Dlouhodobé závazky celkem 

Dlouhodobé --- --- --
Vydané dluhopisy 
Závazky z pronájmu 
Prijaté dloohodobé zálohy 
Dlouhodobé k _ ,.__,. _____ - --
Dohadné pasivní 

(941) 

až B.11.7. 
(951) 

(953) 

96 ... 
105 

98 

99 

(954) 100 
- .. (955) · 101 

(958) ·------
(389) 

102 
103 

--· 

54 

X 

-9 --- -
63 

29 
-25 

X - --------
54 

--- -------l 

B.11. 2. 

B.11.3. 
B.11. 4. 
8.11.5. 

B.11.6. 
B.11. 7. 

____ _. ,. , ·--------··- ·---- -- -- --·------- ----. -----t---------1 
---~-- - - ·· 
B.111. 
B. 111.1. 
B. 111.2. 
B.111.3. 

B. 111.4. 
8.111.5. 

B.111.6. 
B.111. 7. 
6. 111.8. 
B.111.9. 

B. 111. 10. 
8.1/1. ff. 
B.111. 12. 
B.111. 13. 
8.111.14. 

B. 111. 15. 
B.111.16. 
B.111.17. 

B. 111.18. 
8.111.19. 
B.111.20. 

B.111. 21. 
B.111.22. 

Ostalni dlouhodobé závazky 
,,, .---- • r • •• " - ·- ·• - •-••- - ---•• -.---

závazky celk.em 

---- - -·----------------· . -
k 

(959) 

B.11.1. až B.11123. 
104 
129 

(321) 106 
(322) 107 

Pfijalé zálohy (324) 108 -- - - · ... ------------------·-----
Ostalnl závazky (325) 109 -----..- •··- ----- ----·------ --~ 

(331) 110 --------- ~·-···-- -- ---•--- --- ---·-- - -·· 
Ostalnl Závazky (333) 111 

----+----- ------

·----- ···--------1 

--- .. ·--------,f----------
------

---+------- -----· --
Závazky k institucím soc. a vehlpého zdrav. (336) 112 

----·· - - ---- ----• 
z (341) 113 

114 
. ,, -- . ·-. -- ------·---- ----
Ostatní pllmé (342) ------- ·--- ----·--- ---· - ------,-- - ., ... 
Da/I z hodnoty (343) 115 
Ostatní a poplatky (345) 116 

• _. . ..... - •-·•• ••--- - • · -a•••••• •~•- ---
Závazky ve vztahu k slatnimu (346} 117 ----------
Závazky ve vztahu k orgánu územ. samospr. celkQ (348) 118 

-------·-.. ·-·--f---+----
Závazky,: upsanych nesplacených canných paplrii a (367) 119 

, - -.... --- ·-- - •----· -----------------
Závazky ke sdruženým ve (368} 120 
Závazky z pevných tennlnoVých operaci a opcí (373) 121 

Jiné závazky (379) 122 -·- . - "-.-- ~ 

Krátkodobé (231} 123 
- .. .. ,- . -----~ --

Eskontní (232) 124 --~·--- --·•··-- ------ --·--
Vydané krátkodobé dluhopisy (241) 125 

-- ---------1 

----·-- ------·-----+--------! 
Vlastní dluhopisy (255) 126 

, - , •"••- ~ ·-· ··--··-··-----------
Dohadné pasivnl (389} 127 
r • • ·• ·- . ,• - • •---

B, Ill. 23. Ostatnf krátkodobé Výpomoci (249) 128 
,. --~---- ------- -- ---•---------------



-----

a 
B. IV. " .flllá pasiva ceDcem - ·--
B. IV. 1. Výdaje pffštlch obdobi 

., _ . ·.~ ,._, . ... ----- -· 
B. IV.2. Výnosy pffštlch období - ··- - .. 

Pasiva celkem 
----

Sestaveno dne: 05.03.2020 

Právní fOfll'la úretní jednotky 

- -- ··-·------ ---·- -------- ------.--
PASIVA 

b 

-- . -· -
-

podnikáni 

Stav k prvnímu dni Stav k posled. dni 
r-ádku období obdob! 

C 3 4 
B.N.1. až B.IV.2. 133 .. . - ----- - · •· 

(383) 130 ~·----·---·--·•- ·-
(384) 131 ·-.... , __ ·-- . --- ~ , .. , - ·- -- ·--

Sou~A.aiB. 134 54 - __ ,.,. .. 

Podpisový_ua~ statu_tám~~~IALI STÉ 
nebo podpJSO\')' /4fyzické <J:IUDT~ 

~--~ 150 00 Praha 5- Smíchov 
Vl'l"i?" IC: 714 43 291. CZ71443291 

• 1 • 

Pozn.: 

- · 
. ._ 

29 



c1orua: 
1 pfislušoému orgánu 

TEXT 

..- --·· 
A. Nálclady - -·· ·-~-.. .. . 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 
v plném rozsahu 

ke dni 31.12.2019 
( v celých tisících ) 

71443291 

1 
-

A. L Spotf9bovan6 nikupy a nakupované sluiby ažA.1.6. 2 
!----•··--··-- ' - - --~- - •- -- ,, 

A. I. 1. materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek 3 

A. I. 2. Prodané zllo2i 4 

Hlavní 
5 

36 
---

1 

. --~-----
Al.3. 5 

A. 1.4. Naklady na cestovné 6 

NáZev a sídlo jednotky 

Národní socialisté 
Radlická 505/58 
Praha5 
15000 

Hospodáfslcá Celkem 
6 7 

36 

- ·-- -. - .. . .•~. ~-- ._,. _____ _ --- --·•----+---t------if--------t - ---------
A. I.S. ~31Sy na reprezentaci 7 

A I. 6. Ostatnl služby 8 35 35 
A. li. stavu zisob vtastnf a aktivace AU.7. až A.11.9. 9 

s1avu zásob vlastni A. U. 7. 

A.11.8. 
--- -- ... -- -- ·-- -------1-

10 

11 
-~·-·---+-----1------1 

Aktivace materiálu, zboží a služeb 

A. 11.9. 12 

A. UL ~nlnMtlady A.111.10. až A.111.14. 13 
. ·- . --- ----. --·-·-- - -- ----------+---+-----+------ ~ - ---- -- --

A. Ill. 10. Mzdové náklady 14 
------· f-------1-------

A. Ill. 11. Zákonné sociální 15 - ,.. ___ __ -- - - --·-·--- . ·--- . • -----· 
A. lil. 12. Ostatni sociální 16 

-- --- f--------------------------'l---+------+------1------
A. Ill. 13. Zákonné sociální néklady 17 ----··· •----------- -~=------ -------~---- ---- +•-
A. Ill. 14. Ostatní sociální náklady 18 '--·---·---t----------------
A. IV. Dani a poplatky HodnolaA.IV.15. 19 19 19 

A.N.15. Dane! a poplatky 20 19 19 
- -· .. - ····- -·-···- ~· -- ·· - ---·--------- ~-~ -- - - - --··--·· -- ---~ - -~-- -
A. v. 0statnf náklady A. V.16. až AV Zl. 21 8 8 

·-. ·-------------- ------ - ··--·-------- ·- ··· 
A. V. 16. Smluvnl pokuty, úroky z prodlenl. ostatní pokuty o pena1c 22 3 3 
A. v. 17. 23 -------· ---------------------+--------,. 
A. v. 18. Nákladové úroky 24 

A V. 19. Kursové ztráty 25 
f-----------------------------+--- ·-+----- --- -- - --------1-----

A. V. 20. Dary 26 
A. V.21.--~kaaškody . - ---- --- 27 

A. v. 22. Jiné ostatní náklady 28 5 5 ---------••-' -- -·- --- -- .... .. .. 
A. VI. Odpisy, prodaný maj.tek, a použití fllZllll'V a 29 

OPravnvch p01olek AVl.23. až ~._Vl_.2_7_. t---+----
A. VI. 23. Odpisy dlOuhodobého majell<u 30 
-- . -i--.- • 

A. VI. 24. Prodaný dlouhodobý majetek 31 

A. VI. 25. Prodané cenná papíry a podíly 32 ---·----- ·------
A. VI. 26. Prodaný materiál 33 

---------------------f----1------+------------l 
A. VI. 27. TVOlba a použiti rezerv a opravných položek 34 
f-----1-------- ., .... ----------

A.VII. Poskytnuté HodnotaA.Vll.28. 35 ------------.... ·---
36 A. VII. 28. Poskytnuté a mezí 

slo&mi .__ __ _,.__.:;..c;.....;;='-'---=="'-"-----------------<-----'---· ·-·- --- . -----------~ 



----T -- .. ·- -- -~ --i ··-
Cinnosti 

l ,_ 
TEXT fádku Hlavní , Celkem 

5 6 7 ----- ~----
A. vnL Hodnota A. Vlll.29. 37 

· • - --· 
A. VIII. 29. 38 
-

Náklady celkem A.I. až A.VIII. 39 63 63 . -- - . . . - - ·- --·- _ .. ., 
B. Výnosy 40 

,-,.~---- __ , ... --- . ·- --- ; 
B.I. Provozni dotace Hodnota B.1.1. 41 

.... --- : ... - ... ___ _ ___ 
B.1.1. Provoznl dotace 42 ' 
8.11. Pfijaté Soueet B.11.2. až 8.11.4. 43 38 38 . .. .. -·-- ----- ··--
B.11.2. Pl'ljaté zúCtované mezi organizaenlml slot.kami 44 ' . 
B. 11.3. PftJaté (dary) 45 I 26 26 
. ------· ,. - ------- ··- ·- . - . ·- .. 
B.11.4. Pi'iJaté 46 12 12 ___ .,,. --· ·-··------·-------· . . -- ... ------· 
B. IH. Tržby za vlastni výkony a za zboži 47 -- ... 

' B.IV. ostltní výnosy B.fV.5. až 8.N.10. 48 ; ..... ,_ ___ _ ...... i B. IV.5. Smlwnl pokuty. úroky z prodlenl. ostatnl pokuty a penále 49 I 
B. IV. 6. J Pl~lby za odepsané pohledávky 

1 •· - -

50 i 
• ·· ·- --·· t 

B. IV. 7. Výnosové úroky 51 i ---- - , ____ , _______ .. -------~ 
B. IV.8. I Kursové zisky 52 . . ,. .. . --· I ·-·--·-- -----
B.N.9. 53 j ~------
B.IV.10. Jiné ostatnl ~osy 54 i 

I 

-- J ,, .. .. - "' •~·-· . ~ - .·· -·--+ - 1--- ---
B.V. Tržby z prodeje majetku Souoot B.V.11 . až B.V.15. 55 ! -
B. V. 11. Tržby z: prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 56 I I .. ·j t -· --··-· .. 
B. V.12. Tržby z prodeje cenných a 57 

B. v. 13. Tržby z prodeje materiaiu 58 i - ·· . - -~ i---- i -· ·---··----B. V.14. Výnosy z krátkodobého majetku 59 ' - -- ,.~ . .~ , __ - -·•·•-•·---- -·-- --- . - ··-·- ·- -- -
B. v. 15. I Vynosy z dlouhoáobého finaneniho majetku 60 

' ---~ -... ···•---r---,.- ... •O-•«-- •···-·--• - I Výnosy celkem Soul'.et 8.1. až S.V. 61 I 38 38 
····--· ·--~ ... ~---- .. ! . c. Výsledok zdan6nim , . 61 - cr. 39. r.37J 62 -25 : -25 

•···• - -~~---'i -25 D. Výsledek po f. 62-l. 37 63 i 
- -· 

Sestaveno dne: 08.03.2020 Podpisový záznam statutámlho orgánu út.etnl jednotky 

Právnl íorma jednotky pOdnlkáni 

nebo podplsDvý vzor fyzické osoby, která je úef:tnj JednolkoiJA l l STÉ 
/ NÁRODNI SOCI 'flL..1/ Radlická 505/58 ,;.;,rrR,f 150 00 Praho 5. Smíchov 

Pozn.: 

IC: 714 43 291, CZ7l44329l 
• l . 

l 
! 



N6rodní socialisté, Radlická 505/58, 155 00 Praha 5 - Smíchov, 71443291 

k za rok 2019 

byla zpracována v souladu s § 18 zákona 563/1991 Sb., o ve 
a v souladu s § 30 vyhlášky '504/2002 Sb. 

podléhá povinnému auditorem dle§ 20 zákona 563/1991 Sb. 

1. Základní údaje 
Název jednotky 
Sídlo Jednotky 

jednotka byla založena 
Právní forma 

Vznik právní jednotky 
Místo registrace 
Statutární orgán 

období 

Statutórní orgán politické strany: 

JUDr. Jaroslav Král, CSc. 
Votava 

Národní socialisté 
Radlická 505/58, 155 OD Praha S - Smfchov 
71443291 
1.11.2011 
politická strana 
politická strana ve smyslu zákona 424/1991 Sb. 
1.11.2011 
Ministerstvo vnitra MV-115880-4/VS-2011 

radY, za které jedná a podepisuje 
strany, nebo statutární 

s tajemníkem. 
rok 

- strany 
- strany 

Doc. PhDr. Et PaedDr. Holub, Ph.O. 
Stanislav 

- strany 
- strany 

PhDr. Vladimir Pelc - ústfednl rady 
PhDr. Lubomír Novotný - rady 
Lukáš Bouma - rady 



2. Informace o pouiitých metodách, obecných zásadách a 

bylo vedeno v souladu se zákonem 563/1991 Sb. O ve 
v souladu s Vyhláškou 504/2002 Sb. 

Politická strana nevykazuje rozdíl mezi mi a odpisy. 
Zásoby k 31. 12. 2018 nejsou žádné. 
Dlouhodobý majetek nebyl vlastní 
K použití ceny v období roku 2018 nedošlo. 
Ke stanoveni cen na bázi vlastních v daném období nedošlo. 

V daném období nedošlo k žádné podstatné 
odpisování ani oproti obdob!, mimo vyplývající 
ze daných novelizací zákonných norem a 

Pofitická strana použfvá pro transakcí v cizí denní kurz Kurzové rozdf/y jsou 
vykazovány k rozvahovému dni. 

Politická strana není plátcem DPH ve smyslu ustanoveni zákona 588/1992 Sb., o DPH. 

3. informace 

Drobný hmotný majetek se odepisuje do 
Politická strana nemá žádný dlouhodobý majetek zatížený zástavním právem a žádný najatý 
majetek formou operativního leasingu. 
Politická strana nemá k 31. 12. 2019 žádné krátkodobé pohledávky. 
Politická strana nemá k 31. 12. 2019 žádné krátkodobé závazky. 

Politická strana nemá závazky kryté zástavním právem ani jiným 
v nebo neuvedené v rozvaze. 

V roce 2019 nevytvofi/a !ádné rezervy ani opravné položky. 

období nebyl. 
Závazky ze sociální a zdravotního z toho výše splatných 
pojistného na sociální a výše splatných zdravotního 

Žádné z nich nejsou po splatnosti. 
závazky O, žádné z nich nejsou po splatnosti. 

Politická strana v roce 2019 obdržela dar ve výši 25 tis. a dar v 900,-

Politická strana v roce 2019 obdržela ve výši 12 450,-
Politická strana v roce 2019 dotace. 

Mezi rozvahovým dnem a dnem sestavování nedošlo k žádným 

V Praze dne 20. 3. 2020 
NARODNÍ SOCIALISTÉ 

Radtlckó 505/58 
150 00 Praho 5 - Smíchov 
IC: 71A A3 291. CZ71443291 

• 1 • 


