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UKPSP0007M5K 2 k vyhlášce 114/2017 Sb. 

Vzor pro zprávu 

zpráva po litic~~ ~trany / politickéhro_h_n_u_t_í ---.J.----. 
za rok .. J ... .!. . .. ,-.... -

"""" PRO DOHlED NAD HOSPOD 

Název -pelitie-ké=str-any / politického hnutí: 

politiek~J / politického hnutí: 

Sídlo .p.olitieké:stEan:Y / politického hnutí: 
u u I tEH O l tJf! 4 {j{jj_ ,ft~-

130 fJ1J 

vf 
Telefon, fax, elektronická pošta e-mail): "111EtOl-l- vit 1 114 //J, tr 

/ politické hnutí je v režimu*: 
normální 

-zrttšení-ke-dni-:-:-... .. .. . . 
~u-de--1-i-kvi-daee-ke-dni: .... 

· ·' ·eho-ma 'etek-ke-dni .... 

Statutární orgán politické strany / politického hnutí: 

Jméno, titul, funkce, podpis: 
v 

:JI NJ t /L' f LqJLE e lh:JJ "-

Datum: (} , J j,(}trJ 

* nehodící se 

jllJJ 

{&{ {1:b f4í' 

Razítko 
politické strany / 
politického hnutí 
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41 Sbírka 114 / 2017 

I. 

Zpráva auditora o 
Tato zpráva auditora se uvádí jako k 

politické strany/politického hnutí. 

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

se uvádí jako pouze v že 
není Zprávy auditora. 

P "t ./ oce stran ..... 
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II. 

o celkových politické strany / politického hnutí 

Název ukazatele v 

1 celkem Jr, 11;0-
z toho: 

2 ze státního republiky / 
na úhradu volebních 

3 ze státního republiky / 
na strany a hnutí na 

4 / 

5 Darv, a bezúplatná (J5', ft?Jft), -

6 z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku / ' 

7 Úroky z Ill/O, -
vznikající z na podnikání jiných právnických osob podle § 17 I 

8 odst. 3 zák. 424/1991 Sb., ve / 
9 z tombol, kulturních, / sportovních, a politických akcí 

a poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí 
/ elektronických nebo banky, platební instituce 

!O nebo instituce elektronických na území republiky 
ze státního republiky na podporu 

./ 11 politického institutu 

Výdaje politické strany/politického hnutí 

Název ukazatele v 

1 Mzdové výdaje. / 
2 Výdaje na poplatky a jiná obdobná 

130/ ---

3 Výdaje na volby podle jednotlivých voleb / 
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III. 

obchodních nebo družstev, v nichž má politická strana/ politické hnutí podíl 
stran ..... v III. 

Obchodní nebo družstvo (obchodní firma) IC Výše podílu -------------------------------------------
IV. 

a jiných 

stran ..... v IV. 

Jméno, nebo obchodní firma, resp. název 
poskytovatele 

--------

Datum narození nebo Výše dluhu v 

poskvtovatele 

-------------
Termín splatnosti Další 

podmínky ----
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V. 

Dary 

P v ;/ v, t" v ocet stran .. . .. v cas 1 . 

Jméno, nebo obchodní firma, resp. název 
dárce 

}!/flJl l/2.JJr 
-111l1' /1/J,irJllliT 

-----

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

Datum narození nebo 
dárce 

9 ;f !J._ 1t? '7 1• \ ' (,, c..., f 
J,.,, I-;, 

---------

Výše daru nebo obvyklé 
ceny daru v 

l e~ j_l;_ tlVr 
Le~ fi, rn.1 -

-------
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VI. 

Ostatní bezúplatná jejichž obvyklá cena 50 000 

stran ..... v VI. 

Jméno, nebo obchodní firma, resp. název Datum narození, nebo 
poskytovatele poskvtovatele 

.,/ 

_,,,.,,,,. 

Výše obvyklé ceny v 
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podle vykonávané práce 

Druh vykonávané práce 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 

Politický institut 

Název a sídlo 

/ 
/ 
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Výdaje vynaložené na 
podporu jeho v 
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VII. 

o majetku nabytého nebo odkazem 

stran ..... v VII. 

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

hodnota získaného majetku 
50 000 

---------
------
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VIII. 

o politické strany/ politického hnutí, jejichž celkový za rok je vyšší než 50 000 

stran ..... v VIII. 
Jméno a politické Datum narození Obec místa pobytu politické Celková výše 

strany/politického hnutí politické strany/politického hnutí 
strany /politického 

hnutí 

------I------

-----------------------------------------
Datum: & I LoL.o I I . , /) 
Vypracoval: 10/flT!J Uf;,p /IJ 1 1/c~/1-1/ hld/1/4~ 
(jméno, funkc7 podpis) I 
Kontroloval: 
úméno, 

--------------
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Ing. Ivana Šaradinová 
Auditorka 

1204 

Opálová 17 4/6, 15 4 00 Praha 5 - Slivenec, 
Tel.: 251682658, 607548846 
audit@saradinova.cz 

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO 

AUDITORA 

o 

politického hnutí 

PLUS 
v 

ICO: 055 98 966 
v v 

se sídlem 992/10, Praha 3, PSC 130 00 

za období od 01.01.2019 - 31.12.2019. 

Výkaz zisku a ztrát 
Rozvaha 

k 
zpráva politického hnutí 

Praha 5 - Slivenec dne 19. 2. 2020 
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 

politického hnutí PLUS 
se sídlem 992/10, Praha 3, 130 00 

Výrok auditora 

Provedla jsem audit politického hnutí Plus (dále žen "Hnutí''), 
sestavené na , která se skládá z rozvahy k 31.12.2019, 
výkazu zisku a ztráty za rok 31.12.2019, a zprávy 
jednotky. 

Podle mého názoru podává a poctivý obraz aktiv a pasiv "Hnutí" k 
31.12.2019 a a výsledku ieho za rok 2019 v souladu s 

Základ pro výrok 

Audit jsem provedla v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory 
republiky (KA pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) 

a upravené souvisejícími doložkami. Má stanovená 
je popsána v oddílu auditora za audit 

V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem, Komorou 
republiky, jsem na "Hnutí" nezávislá a splnila jsem i další povinnosti, vyplývající z uvedených 

Domnívám se, že informace, které jsem shromáždila, poskytují a 
vhodný základ pro mého výroku. 

Ostatní informace 

Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace, uvedené 
ve podle ust. § 18 odst. 1 a 3 zákona 4 2 411991 Sb. ve p. p. a mou zprávu 
auditora. Za ostatní informace odpovídá statutární orgán "Hnutí". 

výrok k se k ostatním informacím nevztahuje. je však mé 
povinnosti související s seznámení se s ostatními informacemi a 
posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s 

s mými znalostmi o jednotce získanými nebo 
zda se jinak tyto informace nejeví jako významné Také posuzuji, 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 ovlivnit úsudek na ostatních informací. 
Na provedených do míry, jež dokáži posoudit, uvádím, že 
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- 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 jsem povinna uvést, zda na a o "Hnutí", ke kterým jsem 
auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) 

nesprávnosti. V rámci uvedených jsem v obdržených ostatních informacích žádné 
významné (materiální) nesprávnosti nezjistila. 

statutárního orgánu jednotky za 

Za sestavení a zobrazení v souladu s odpovídá 
statutární orgán "Hnutí". této je navrhnout, zavést a zajistit 
kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení tak, aby 
neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti podvodem nebo chybou. 

sestavování je statutární orgán povinnen posoudit, zda je "Hnutí" schopno 
trvat a pokud je to relevantní, popsat v záležitosti týkající se 

jeho trvání a použití trvání sestavení 
s výjimkou kdy statutární orgán plánuje zrušení "Hnutí" nebo jeho 
resp. kdy nemá jinou reálnou možnost, než tak 

auditora 

Mým cílem je získat jistotu, že jako celek neobsahuje významnou 
(materiální) nesprávnost podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora, 
obsahující výrok. míra jistoty je velká míry 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 mou povinností 

celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je mou 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, abych na jejich mohla 
výrok. Riziko, že neodhalím významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v 
podvodu, je než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti chybou, 
protože podvodu mohou být tajné dohody, falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá 
prohlášení nebo obcházení kontrol statutárním orgánem 
- Seznámit se s kontrolním systémem "Hnutí" relevantním pro audit v takovém 
rozsahu, abych mohla navrhnout auditorské postupy, vhodné s ohledem na dané okolnosti, 
nikoli abych mohla názor na kontrolního systému. 
- Posoudit vhodnost použitých pravidel, provedených a 
informace, které v této souvislosti statutární orgán "Hnutí" uvedl v 
- Posoudit vhodnost použití trvání sestavení 
statutárním orgánem a to, zda s ohledem na informace existuje 
významná (materiální) nejistota, vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou 
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zpochybnit schopnost "Hnutí" trvat Jestliže dojdu k že taková významná 
(materiální) nejistota existuje, je mou povinností upozornit ve své na informace, 
uvedené v této souvislosti v a pokud tyto informace nejsou 

modifikovaný výrok. Mé týkající se schopnosti "Hnutí" trvat 
vycházejí z informaci, které jsem získala do data zpracování své zprávy. 
budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že "Hnutí" ztratí schopnost trvat 

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

zobrazení. 

Mou povinností je informovat statutární orgán "Hnutí" mimo jiné o plánovaném rozsahu a 
auditu a o významných která jsem v jeho 

významných ve kontrolním systému. 

Praha 5 - Slivenec dne 19. 2. 2020 

provedla: 
Ing. Ivana Šaradinová, Opálová 174/6, 15400 Praha 5 - Slivenec, 
zapsaná v seznamu vedeném Komorou pod 1204. 

Výtisk 1-2 
Výtisk 3 

Politické hnutí Plus 
Ing. Ivana Šaradinová 

t/ 
~ ,Ld.(tu-~/ 
Ing.Ivana Šaradinová 

auditor 
1204 
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Politické hnutí PLUS - r.2019 Strana: 1 , 
VYSLEDOVKA - neziskové organizace 
FILTR SESTAVY: ,bez nulových ,období od:l do:12 

pohyby za pohyby za 
období: 1-12.2019 období:12.2019 

518 I O - Ekonomické služby 8 14 500.00 
Ostatní služby 8 14 500.00 

549 1 O - Bankovní poplatky 24 4 230.00 349.00 
Jiné ostatní náklady 24 4 230.00 349.00 

NÁKLADY CELKEM 31 18 730.00 349.00 
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 

644 IO - Úroky 46 140.00 
Úroky 46 140.00 

682 l O - p.Masopust 58 12 000.00 l 000.00 
682 20 - p.Kadlec 58 24 000.00 2 000.00 

Dary 58 36 000.00 3 000.00 

Výnosy celkem 59 36 140.00 3 000.00 
32+33+34+35+36+37+38+39+40+41+42+43+44+45+46+47+48+49+50+5 
1+52+53+54+55+56+57+58 
Výsledek 59-31 60 17 410.00 2 651.00 
Výsledek po 60-61-62 63 17 410.00 2 651.00 

Podpis: 
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Politické hnutí PLUS- r.2019 Strana: 1 

AKTIV A - PASIV A neziskové organizace 
FILTR SESTAVY: ,bez nulových do:12 

stav k stav k 
období: 12-2019 1.1.2019 

B. AKTIVA 51 + 75 + 89 + 119 + 124 51 +75+89+ 119+ 124 42 57 669.00 40 259.00 
261 IO - Peníze na 76 

3. majetek - Pokladna (261) 76 

76 až 78 76+77+78 79 
MAJETEK CELKEM 79+83+88 79+83+88 89 

221 1 O - Bankovní - profi 110 31 239.00 17 127.00 
221 20 - Bankovní BÚ 110 22 634.00 7 878.00 
221 30 - Bankovní - BÚ 110 2 558.00 13 284.00 
221 40 - Bankovní - BÚ 110 1 238.00 1 970.00 

Limity (221) 110 57 669.00J 40 259.00 

CELKEM 119 57 669.00J 40 259.00 
96+103+109+110+111+118 I 
A K TI V A CEL KE M 1+42 125 57 669.00i 40 259.00 

C. VLASTNÍ ZDROJE KRYTÍ STÁLÝCH A AKTIV C 126 40 259.001 40 259.00 
130+131+138+141+151+158 

932 1 O - zisk,neuhrazená ztráta minulých let 153 40 259.00i 28 653.00 
- zisk, neuhrazená ztráta min.(932) 153 40 259.00! 28 653 .00 

931 1 O - Výsledek ve schvalovacím 154 i 11 606.00 i 
- výsledek ve schvalovacím l) 154 11 606.00 

152 AŽ 157 152+ 153+154+155+156+157 158 40 259.00 40 259.00 

D. CIZÍ ZDROJE 160+166+189+196+201 160+166+189+196+201 159 
321 10 - Dodavatelé 167 l 

3. Krátkodobé závazky- Dodavatelé (321) 167 I 

až 171 167+168+169+170+171 172 
KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY CELKEM 172+175+178+179+184+187+188 189 
PASIVA CELKEM126+159 202 40 259.001 40 259.00 

KONTROLA AKTIVA- PASIVA 125-202 333 17 410.001 

- // -

,;r;. ... f - oYiJ'""- ·b~ 

PIL:US "fi' "' o ! 992/1 O, 130 00 Praha 3 ) .. R; 05598966 

A . 2 \J':, D 
0 htické hnut\ ~\) šAl•9~ 

17 I '!/&,._dl 

Podpis: 
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k podle § 30 vyhlášky Sb. 

Politické hnutí PLUS 

k sestavené ke 31.12.2019 /v souladu s§§ 29 a 30 vyhlášky 
Sb. V platném 

1/ Název a sídlo jednotky: 
Politické hnutí PLUS 
Adresa sídla: 992/10, Praha 3, 130 00 
Den registrace: 30.11.2016 

registrace: MV-153951-2/VS-2016 

2/ Právní forma jednotky: 
711- politické hnutí 

3/ Vymezení pro který byla jednotka 
politické 

4/ Ostatní jednotky: 
nejsou 

5/ Statutární orgán a jednání: 
za které jednají a 

Kadlec 
Masopust 

6/ Informace o zakladatelích: 
Hnutí vzniklo dnem registrace 30.11.2016, kdy ji zaregistrovalo MV pod 

MV-153951-2/VS-2016 jako nový politický subjekt. 

7 / období, za které je sestavena a rozvahový den: 
obdobím jednotky je rok 2019. Rozvahovým dnem 

podle§ 19 odst.1 zákona 563/1991 Sb., o ve 
je 31.12.2019 

8/ Použité metody: 
ÚJ v období roku 2019 žádný hmotný ani nehmotný majetek, 
s výjimkou majetku, tudíž ani nic neodepisuje. 
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Cenné papíry, podíly apod. ÚJ 
rozdíly ÚJ 

Opravné položky ÚJ 
ÚJ rezervy 
Vzájemné se v ÚJ nevyskytlo 
ÚJ nepoužívá kurzové rozdíly, jelikož nedisponuje s devizovými 
ÚJ doposud žádné fondy 

9/ zpracování 
záznamy jsou zpracovány pomocí softwaru GEPARD, osobou 

k tomu 

10/ a místo úschovy 
záznamy jsou uschovávány po dobu, která je v souladu se Zoú a 

ÚJ. Po jsou a uloženy v sídle 
hnutí. 

11/ HV v podle jednotlivých 
Hlavní - náklady 18. 730,-

výnosy 36.140,-
zisk 17.410,-

vedlejší nebyla v roce 2019 provozována 

12/ Informace o 
ÚJ v roce 2019 žádné 

13/ Informace k rozvaze a výkazu zisku a ztrát: 
ÚJ vede v souladu s vyhláškou 504/2002 Sb., kterou se 

ustanovení zákona 563/1991 Sb. o ve 
pro ÚJ, u kterých hlavním není podnikání, pokud 

v podvojného 
ÚJ v podvojného 
V období nebyl žádný majetek, s vyjímkou 
majetku na 
Nebyly evidovány žádné ceniny 
Na i na konci období nemá ÚJ žádné pohledávky ani 
závazky 
Vlastní ÚJ je O 
Náklady byly povahy-administrativní služby, náklady na bankovní 
operace. 



( 



,. 

Výnosy pouze z a z bankovních 

14/ dary: 
PhDr. Kadlec 24.000,-

Masopust 12.000,-

15/ HV z období: 
Výsledek za rok 2018 byl do zisku 
minulých let. 

16/0kamžik sestavení 
V Praze dne: 06.02.2020 

Pro body zde neuvedené nemá organizace 

Zpracovala: Renata Kreisingerová 

Schválil: ..... ~12,. ..... . Maso, -mí 
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