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finanční zpráv a politického hnutí
podle § 18 odst, 1a 3 zákona

č.424lt:99! Sb., ve znění pozdějších předpisů,

zarok?Ol9

NázeV politického hnutí: slezská pro život

ldentifikační číslo politického hnUtí: 07174101

sídlo politického hnUtí: u staré elektňrny t881l2,7ro 00 ostrava.
slezská ostrava

Telefon, fax, elektronická pošta:

Telefon 737 818 809, e-mail: info@slezska-pro-zivot.cz

Politické hnutí je v režimu noímální činnosti.

Razítko
politického hnutí

statutární oígán politického hnuti:

Jméno, příjmení, títul, funkce, podpis:

Mgr. lvéta Vojtěchovská
předsedkyně Politického hnutí'I'i -ii/ll/
ri,, i't,'ll t.t ;{( tlk t-pl
l/ L-l [l4 "l
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30,3.,loJo
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Datum: 14.2,2020



výnočruí plNenčNí zpná,va pourIcrÉHo nuurí smzsní pRo žlvor zA RoK
2019

ČÁSr t. zpíáva auditora o ověření účetní závěrky

Přílohy:

Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrkv

tJčetní závěrka
Přílohy:

1- Rouvaha
2 - Výkaz zisku a ztrát
3 - příloha k účetní závěrce

ČÁsr tt. Přehled o celkových příjmech a o vrýdajích politickéhó hnutí

Přehled o celkovr/ch příjmech
Přehled o výdajích
Přehled o počtu zaměstnanců podle vykonávané práce
Politický institut

ČÁsT lll, Přehled obchodních společností nebo družstev, v nichž má politické hnutí podíl

čfuT lv, přehled úvěrů, rápůjček a jiných dluhů

ČÁsr v. Přehl€d o přijatých darech a dárcích

Dary od fyzických osob a práVnických osob

člsr vl.

čÁsr vll.

čÁsr vttt.

ostatní bezúplatná plnění, jejich obvyklá cena převyšuje částku 50 ooo Kč

Přehled o hodnotě majétku nabytého dědictvím nebo odkazem

Přehled o členech hnutí, jejichž členský příspěvek za kalendářní rok je vyšší než
50 000 Kč



ČÁsr t. A/ zpráVa auditora o ověření účetní závěrky

Tato zpřáva auditora se přikládá V příloze k výroční finanční zpráVě politického hnutí,

Počet stran 4 v přiloze k části l.

B/ Účetní výkazy

Účetnízávěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha k účetní závěrce} podle zákona č. 563/1991 sb.,

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Účetní závěrka se přikládá k výročni finanční zpráVě politického hnutí,

Počet příloh k části |. 3/počet stran 9

ČÁsr t. c/ Přehled o dlouhodobém majetku

Účetnílednotka nemá d louhodobý majetek.



ČÁsr tl. Přehled o celkových příjmech a o výdaiích

A) Přehled o celkoWch přúmech
UV€dené údaie jsou v Kč.

v členěni podle § 17 odst. 4 zákona č. 42411991sb., ve 2něni pozdějšich předpisů

Poi,
cls, Název ukazatele vKč

a b c

1 Příjmy celkem 52 110

2

ž toho:

PříspěVek Ze státního rozpočtu České republiky
na úhradu volebních nákladů

0

3 Příspěvek ze státního rozpočtu České repubIiky
na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost}

0

4 Členské příspěvky 52 110

5 DarV, dědictví a bezúplatná p]nění 0

6 Příimv z náimu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého maietku
0

7 Úroky z vkladů 0

8
Příimy vznikaiící z účasti na podnikání jiných právnických osob
podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/L99! Sb,, ve znění pozdějších
předpisů 0

9 Příjmy z pořádání tombo|, kulturních, společenských, sportovních,
rekreačních, vzdělávacích a poliiickÝch akcí 0

10

zápůjčky a úVěry poskytnuté bankou, platébní institucí nébo
institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky,
platební in§titUce nebo instituce elektronických peněz na území
České republiky 0

10

Příspěvek ze státního rozpočtu České repubIiky na podporu
činnosíi politického institutu 0



Daium;
ČÁsT lll. Přehled obchodních spo|ečností nebo družstev, v nichž má politické hnutí podíl

Politické hnUtínemá obchodní podíl v žádné společnosti či drUžstvu.

Obchodní společnost nebo družstvo (obchodní firma lc Výše podílu

0,00



B) Přehled o výdajích
UVedené údaje jsoU V Kč.

c) Počty zaměstnanců podle vykonávané práce

Účetníjednotka nemá uzavřenou žádnou pracovnísmlouvu na zaměstnanecký poměr. K 31. 12.2019
není uzavřen ani pracovnívztah na dohodu o provedení práce či dohodu o pracovní činnosti.

Druh vvkonávané práce počet zaměstnanců
0

D} Politický institut

Dle zákona č. 424h 991 sb,, o sdružování v politických stranách a politických hnutích, nemá politické

hnutí založenoU žádnou právnickou osobu,

Název a sídlo Výdaje vynaložené na podporu jeho činnosti v
Kč

0

Poř.
cls. Název ukazatele vKč

7 Mzdové výdaje
0

2 Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění

10 000

3
Výdaje na volby členěná podle jednotlivých druhů voleb (provozní

Wdaje) 19 490



čÁsT lV. přehled úvěrů, zápůiček a jiných dluhů

Politické hnutínemá žájné úvěry, ani záprijčky.

Jméno, příimení,
nebo obchodní
firma, resp.
Název
poskwoýatele

Datum narození
nebo
identifikační číslo
poskytovatele

Výše dluhu v Kč Termín
splatnosti

Další podmínky



čÁ§T v. Dary

Politické hnUtí nepřijalo žádné dary.

Uved€né údaje jsoU v Kč,

Jméno a příjmení nebo obchodní firma,
resp, název dárce

Datum naroz€ní nebo
identifikační číslo dárce

Výše peněžitého
daru nebo obvyklé
ceny nepeněžitého

daru v Kč



ČÁsT Vl. ostatní bezúplatná plnění, jeiichž obvyklá cena převyšuje částku 50 000 Kč

Politické hnutí nepřijalo žádné bezúplatné plnění,
UVedenó úda]'e jsou V Kč,

.lméno, příimení nebo
obchodnífirma, resp.
název poskYtovatele

Datum naroz€ní, nebo
identifikační číslo

poskytovatele Výše obvyklé ceny plnění v Kč

0,00



Dafum: Vypracoval: Kontíoloval:
ČÁsT vll. Přeh}ed o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkarem

Uvedsné lldaje ísoLr V i(č

Poiitické hnutí nenabylo žádný majetek dědictvím nebo odkazem.

Popis majetku

Jméno, PříjmenÍ, datum narození a datum Úmrtí a
obec místa posledního pobytu 2ůstavitele

(přesahuje-li hodnota získaného maj€tku 50000 Kč) Hodnota majetku

vKč

0,00



ČÁsT vlll. Přehled o členech politického hnutí, jejichž členský příspěv€k je VYšší néž 50 o0o Kč

Zadnv člen neposkytl člcnsky přispěvek vyšš] ncž 50 000 Kč.

Jméno a příimení
člena politické stíany /

politického hnutí

Datum narozeni
člena politické stranY /

politického hnutí

obec místa
pobytu člena

politické strany /
politického hnutí

Celková
ročnívýše
členského
příspěvku

vKč

0,00



ZPRAVA NEZAVISLEHO AUDITORA
o ověření účetní závěrky

Úěetnílednotka: Slezská pro život

Sídlo: U Staré elekhámy 1881/2, Ostrava-Slezská Ostrav4 710 00

Identifikačníčíslo: 07L7410I

účetníobdobí: 1.1.2019_31,12.2019

N azev audit or s ké spol e čno s ti : Mor av sko s l e z s bý audit, s. r, o.

Adresa auditorské společnosti: Čs.legií 7,702 00 Ostrava 2
Císlo auditorskeho oprávnění: 523
Jméno a příjmení auditora, který byl auditorskou společností určen jako odpovědný za
provedení auditu jménem auditorské společnosti: Ing. Jana Urbančíková
Císlo auditorskeho oprávnění : 1 947
Datum zprávy auditora: 30.3.2020



ZPRÁVA NEZÁUSLÉHO AUDITORÁ

Příjemce zprávy: ělenové politického hnutí

Výrok auditora
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky politického hnutí Slezslaí pro život (,,politické
hnutí") sestavené na záIdadé čes§ých účetních předpisů, která se sÁéÁá z rozvahy
k31.12.2019, výkazu zisku a 

^íáíy 
za rok končící 31.12.2019, a piílohy této účetní závětky,

která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další lysvětlující informace.
Údaje o politickém hnutí jsou uvedeny v příloze této účetní závérky.
Podle našeho názoru účetní závérka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv
po|itického hnutí k31.12.2019 a nákladů a výnosů a výsledku jejiho hospodaření za rok
končící 31.12.2019 v souladu s českými účetními předpisy.

Zdklad pro ulrok
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditoru České
republiky GA ČR) pro audit, kter,ými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) pŤípadně

doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená
těmito předpisy je podrobněji popsrána v oddílu Odpovědnost auditora za audit úěetní závěrky.
V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přťatYm Komorou auditoru České
republiky jsme na politické straně nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti r.yplývající
z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromaždili,
poskytují dostatečný a vhodný zéklad pto ,,ryjžÁření našeho qfroku.

Ostatní informace uvedené ve ulroční zprávě

Ostatními irrformacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) ziákona o auditorech informace uvedené
ve výroční ťrnanční zprávě mimo úěetrí závěrku a naši zprávu auditora. Za osIaíní informace
odpovídá statutámí organ politického hnutí - předsednictvo,
Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí
našich povirurostí souvisejících s ověřením účetrrí závěrky seznámení se s ostatními
informacemi a posouzení, zda ostatní informace nej sou ve qýmamném (materialním)
nesouladu s účetní závěrkou či s našimi malostmi o účetní jednotce získanými během
ověřování úóetni závérky nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako výmamné (materiálně)
nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech qýzramných (materiálních)
ohledech lypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se
rozumi, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti a
postup vypracování ostatních informaci v kontextu významnosti (materiality), tj. zda případné
nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě
ostatrdch informací.

Na základě provedených postupů, do míry, jĚ dokážeme posoudit, uvádíme, že

o ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazeni v
účetní závěrcen jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní
závěrkou a

o ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.

Dá|e jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o politickém hnutí, k
nimž jsme dospěli při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné
(materiální) věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsme v obdržených
ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistili.



Odpovědnost statutárního orgánu a kontrolní a smírčí komise za účetní ztivěrku
Statutámí organ politického hnutí odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věmý a
poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy a za tŇoý vnitřní kontrolní systém,
ktený považuje za nezbytný pro sestavení účetni závěrky tak, aby neobsahovala r"ýmamné
(materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.
Při sestavování účetní závěrky je statutámí orgán politického hnutí povinen posoudit, zda je
politické hnutí schopno nepřetržitě fivat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní
závérky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého
trváni při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy předsednictvo plánuje zrušení
politického hnutí nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost, než tak
učinit.
Za dohled nad procesem účetního výkaznictví v politickém hnutí odpovídá kontrolni a smírčí
komise.

Odpovědnosí audiíora za audit tičetní závěrky
Našim cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrkajako celek neobsahuje významnou
(materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a lydat zprávu auditora
obsahující náš l"ýrok. Pňměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že
audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v úěetní závěrce
odhalí případnou existující výmamnou (materiálni) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat
v důsledku podvodů nebo chyb a považuJí se za významné (materiální), pokud lze reálně
předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhmu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která
uživatelé účetni závěrky najejím základě přijmou.
PŤi provádění auditu v souladu s qfše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat
během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší
povinností:

o Identifikovat a lyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti úěetní závěrky
způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na
tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě
mohli r,yjádřit rnýrok. Riziko, že neodhalíme qýmamnou (materiální) nesprávnost, k níž
došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální)
nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody,
falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol
statutámím orgánem.

. seznámit se s vnitřním kontrolním systémem politického hnutí relevantnim pro audit v
takovém rozsahu, a§chom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na
dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost vnitřního kontrolního
systému.

o posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních
odhadů a informace, které v této souvislosti statutámí orgán uvedl v příloze účetní
závérky .

o posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestaveni účetní závěrky
předsednictvem a ío, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje
ýznamná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou
významně zpochybnit schopnost politického hnutí trvat nepřetržitě. Jestliže dojdeme k
závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozomit v
naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto
informace nejsou dostateěné, rryjádřit modifikovaný l"ýrok. Naše závěry týkající se



schopnosti politického hnutí trvat nepřetržiĚ vychíneji z důkazních informací, které jsme
získali do data naší zprár.y. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k
tomu, že politick é hrluíi zttatí schopnost trvat nepřetržitě.

o vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závérky, včetrrě přílohy, a dále to,
zda úéettti záyérka zobrazuie podkladové transakce a události způsobem, kteqý vede k
věmému zobrazení.

Naší povinností je informovat předsednictvo a kontrolní komisi mimo jiné o plánovaném
rozsahu a načasování auditu a o qýzrramných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili,
včetně zjištěných ýmamných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

N az ev audit or ske spole čno s t i : Mor av s ko s le zs bý audit, s. r, o.

Adresa auditorské společnosti: Čs.legií 7, 702 00 Ostrava 2
Číslo auditorskeho oprávnění: 523
Jméno a příjmení auditora, herý byl auditorskou společností určen jako odpovědný za
provedení auditu jménem auditorske společnosti: Ing. Jana Urbančíková
Číslo auditor skeho oprávnění: 1947
Datum Zpráýy auditora: 30,3,2020
Podpis auditora, který byl auditorskou společností určen jakl odpovědný za provedení auditu
jménem auditor s ké společnosti :
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Dospé]É Zvil'.ji6 a jejich skttpil]y 0 0
Olobný dlouhodohý hmotný }Ťáietck 0 0
o§|atílí di§!hódobý hmotťý maig{ek 0 0
N.dokolč*ný dl,]Uhodobý hnlrrny msj§l€k 0 0
Poskylnulé 2álohy na r]l.}uhodobý hrnotný m3jďek 0 0

.{.lll.

1.

,
3.

4.

5.

6.

Dlouhoťolrý íi l}an éní §&jctek c§'k{ri§ (§§učl)r A,ll1.1. ;,ž Á,1l1.§,) 0
Pa|díly - ovládani nebo ovláíl3jicl ósobřl 0 0
pó.lily - Dodšlaiíý vlŇ 0 0
Dluhové cenné papíly drželrí} do §pjalnosti 0 0
ZápůjĎky Ďilrni2ačnjlY) 9|ožkám 0 0

osl,}lní dlouhocobé ápůiiky 0 cr

O§lilLí]i (jirIll§iOtJý iiIa}lari ll]iti4itk 0 0

.: o 0
f\



ič! 0'71,'j4la]1

Ďznalsn'

n b

si;r 
'( 

pM)iru d:r;tč.$ino sláÝ k pošcdninU .|d úč€lniho
,klobí

2

1.

2.

9,

4,

6.

7.

lt,

10.

11.

opltvliy k dloqh§dob, ň3jeik1] cÝ{k§ú {§olli§a A.lv"t ili Á.lV.'!1,) 0 0

oprávlg k nehmo'fiý1r výsledkům výzkumú a t íťoie 0 0

oDrádíy k §onwalll 0 0

Oir.áVky k Océnitehlýfi §rávlirl 0 0

cl!livkÝ k &ubllillIlJ dioul ud(]bÉJll! nghnlůtnÉn], lllil]*t]rll 0 0

oFrávky k ostatl]imu dlouhodobéntu nchmotllánu inrjoll(u 0 0

opráÝky ke §tavbám 0 0
0niávky k§amo§tBtnýŇ bňoiným nl§Vitýlí yě6en? a sůlbodln hmolnÝch
ťJúÝilých Věci 0 0

()plíirky k pijiililt sklhl i.r]<ťilyi l],Ýí]lýM porosti] 0 0

Oplé,J§y k rákladnía]! §{ádi] é iožllýnl zvííatúri: 0 0

Oprá!&y k ílrolrnérnu dlot]ho.1()baíilu hmolnému maie{ku 0 0

čprávky k o§lalnimlr dlouhodobérnLr hmolnéau majelku 0 0

B, l(ťírikrd§bý ind]etúk §§lkein l§,l, . §.l]. + §,ll|, + §,lV,}

&. l,

1.

2.

3.

4.

5.

7.

9.

Zá§oby č§|kjin {§ólčr! F',1,1. ž B.1,9.] ,::0 0

Mateiál ná §kladě 0 0

irláieř;ál na ce§lě 0 c

i,j*dnkr)l)č§|á \ýloba 0 0

prl.inÝary Vlá§1ni Výroby 0 0

\jý.ůbkv 0 a

Mlacá a os|atii zviřátá ě ierjct skt]piny 0 0

Zboži n} §klórě o v i]rÝc€jn.i§i\ 0 0

zb§ži nú ce§tě 0 La

POsk lnutó zaiohy íá aá9oby 0 0

1,

2.

3.

5.

§.

l.
a.

9.

19-

P§hledávky calksln {soťčet B.íl.í, až B.l1.19.) 0

Cc'bě.afuli 0

§úř:nky k il1l(H$u 0 a

i)iliť,.já!ky žá eskont{lvanú c€nl\i papíry 0 0

Poskylntjté provozni zát€hy 0 c)

ostalni p§hledílvky 0 0

P.ih!eiá\rky ra ]iiimó§lnanci 0 0
POhlgjiv\y za il19{it|cřl}li §.ciíi!n ih$ zíbi|aJe řrnl a v{rů,]lran](,
7aiáVnt{')o ĎL)llšl&ňí 0 0

L]iló 2 nři]lnt'] 0 0

§slaili piimé da|lĚ 0 0

L]aň ? přidDné hodn9ly 0 0

13 io



:i: O/r?a:iOi

i]

slav k prínii,}it dni úč{liih§

1

slav k lx)slednímo.jĚi účelniho

)

11.

12.

13.

14.

1l,.

17.

18,

19.

o§lálni daÉ a podatky 0 0

|]áió\y lrů daial,e n ó§il]l:ni:il]ilova5i §e.lldlnííi] iozpočlem 0 0
Nároiry na doiáee a ostalní :účlováni s lozpočtGúl c.§ánú úZemniah
sarlta§oráwiÝčh čélkŮ 0 0

PnhlPcjáVky 2á spDlečníky s.jn j ž§lrýfi i v9 §r,óleř8.)§ii 0 0

Pohledávk} 2 pe\4]ých i€nnin§Vaných opeíoci 0 opci 0 0

Pohlcdávky z Vydaných dluhop|sťl 0 0
j;nó pDhl8ddlÁy 0 0

Dohadné účty aklivni 0 0

oi]l3V]]i{ položi(é k pohll:cá!kliln 0 0

§, lli,

1.

,.

3.

4.

5.

ii.

7.

Křátkodobýn ančni ínaietek cglkern (souč€t B,l|l.,l. ,ž §.!l1.7.) 39
Pelliiinl pro§lředky v n()kladně 0 0

0.jniry 0 0

P!:nĚžni prosředky na úštech 13 39
L,iái€liOVó cónné pirphy k Ui]Jlrxh,Jáni 1) 0

Dllhovó c€.lné papiry k §brhodování 0 0

o§iatni c§lliló Fapiry 0 0

0 0

B, lV,

1.

2.

Jiná ákllva celkem {Eoučet. B^IV.J, 3ž B,lV.2.) 0

l,]ák]. y pii:t;ct] chdúbi 0 0

PřOrry přištici obdobi 0 0

AK] lVA CÉrK§ítl {Á, + g.]

0

11



§:naa9n1

a

PÁ§lvÁ 5ia,/ k p§niirlr dr]ú;!niiro

3

ílnv k póslP!'lijnlr'Jr] úi:e1]:íh.

Vl1sllli:dri)ie c€lkem (.l,,l, + A.ii,)

1.

2.

3.

Jlt!ó;l i .icil(eln in .1,1 , 4 é,_1. ?. !. 
'.,1,3,]

0

V]irstni jnlaii 0 0

FónťJy 0 0

Ocaiclaci l.Zťi]y l piiaeíli]ri iói]i!ťjfli|]4 ln3jeřili ir Ziv§?ktl 0 0

A, l|.

1,

2.

3.

Vý§lédek ha§podai,g§i ,jellreln {A,11,t. + Á,]1.2.,| Á,]1,3.} ]] l<

ť.lairl vý§l€cku llcsl?ódařerti 13 23
Výslécak hůsn(dařeni,Je gťll9alarrácin il;čni O 0

i,].]róz.]iile|jý i]:;'(, nc!l]l]]žerá ?lír{ial ll1iín]lÝí]|r ]l}l 0 13
,), Ci:iždr§ji} cl:lk.in (ts.l. + B.ll. + ř},tll, + B,lv.i .1

§. l.

,1

R.zťíy ceikcm {l3,i.1.}

0 o

B. ]l,

1.

?.

4.

{:.

&.

ůl§ťl]Ďdřlré žá,/r.ky 6elk.lj1 {§n!č"-t *,t1,1, .ž 8.11.7,] 0

}l.]Jhlllcbt úl.ěry 0 0

\,'),.]:ilr j .j]!hirpi§y 0 0

7óvrzky 2 !l'{,láj11lu 0 l)

Piij.!it dll)L]hOíj.bó ?.:]l11]} 0 0

Dio!rh§.]nlr j.úěnk}, k úhl:rdé 0 c
D|lj;dni účly pa§iui 0 0

iišti-rl!1i dil)1,1irodii)i iit!:r\y 0 0

B, ll!.

a.

2.

3,

4,

§.

7,

$.

§,

lů.

1:

12.

11.

]{rátk ori0h; lávežk! i:ťlkenl í§c|č*t B,'l1.1. ii [r.ll1,23,) 0 3

Do,];rVáleló 0

ů}nč*ky }1 ť]iťí:i{]g 0 0

ili]rla ?n;6l.!. 0 0

Ošt;iini :á !,a:::kt r] 0

2i]i:i§tiIal.].]i 0 t-)

ť]9ia,iIli ž,i.,,a:]L,v,ji]i] žrx]iilrrnnrůrn 0 0
žiivazlf, k illsljltloíi 3!{:iáll1jha ?a}Jc?rešilri á vsřaj.óiio 7..jir?voixiire 0 0

D.iťi2 0řijmi 0 0

Ď,.rlrl]ii liil,né dr]ré 0 c
l]2il !| i,iicr.ó lój.$1! 0 0

l)§l3tlli inirě ]-1 pol,lrl\y 0 0

Ziiv.!l,]r:l) u]áiu k saililÍ|j1] rr2pl)ř,.1l 0 0

Zr!:r|iy ]|1] vJjirnL1 ]l r.j]lr.:rfu ..{)]illi, 1]]"t,ní|k;l] g.l,iclnír!]]i.n ,lelki] c) 0

zá,lé]*y 2 L]i]srilýN] ,rirrpia0eňýťi1 oinllid) p|ri]ili A liĎ{]Íla 0 0

í{] l c].1l4.],c1

l (:

Jo

Tl

,n

,A



Qrnač€n{

i1 Lr

§iáV k prvnin]lr J]li!č|!nia.]

J

§iav k p.§lednir]u dí| úidini]Jó

15

17,

,] 
3,

] i].

|ú.

}1.

],)

23,

ZáVózky k€ špoleč|ikť].i sc]lll:enýfi] ve spoličl1r§t] 0 0

zirrl(y Z psrllý.h ie.min§.raný.h ,.F.]l.]cí i np.i 0 0

Jil]l:) ZáVnZky 0 1

Kraťknlobé ú,_,ěry 0 c
Hak§ lrítjvěly 0 0

Vydená krátkodcbé dfuhopiliy 0 C

V];§lfi1 alUhúD]§y 0 0

l]ohedné ůal! pa§ivni 0 0

a)§líjln: kfi]|locobé iina§čri výpolio]:j 0 0

l], lV.

1.

?.

Jini Pa§iÝ2 .ei&§tr1 {§lJuaři a.l!.i, .tž B,lV,?.) 0
Vydaj. p]'išlíL]': obdobj 0 0

výiů§y pilšladr obdobi 0 0

PA§lvÁ cÉLKÉi,1 l,{ + É,)

l;esl,1rři)D dl:ě: ', 1, . :; . ') (r a| ()
P3ijpisol' ;áfnáln s|.lrli r'lro Drlján{J Lii]l{úi j{rcnOlky níjlJo
L.dpiliový ]ii{:;nÉíjt lyri.ké o:i.lby, kteli] j., ůóe]ni jrrdl]l:rli§u

Plá!l]i ínfila úartni jÉťnclky
],l]]. l |i, : (;1{á, sTiti):i, 1:iJ!, i 1,:] í.,:l(ii] i]l,]i]l ;

Pióar.:li', pn.jnikáni ,,"::': ": ' í1;,'''|1,(ťr'
lei.: 7{ ,7_1l ,| ť !()tj ]rlk

, 1ó

§{ffi i
čffi_- -,



ij}íi] ..J).tll;ršj.Y č. :)c{l1]o]]:] si'].

rrÍxp zlsKu a zrnÁrY pro neuidělečné organizace
v plném rozsahu
ke dni 31 ,L2,2079
(v celých tj.sících Kě)

lčo

071,7 4101

NázeV a sídlo účetníjednotky
i;Iei]írká pr:o ž j,vc;

u _<i;rró e.i,éXt" rárity i801/2
OJ, t rava L0
-}1030

označení N^XLAoY

b

člnnost

hlavňl
1

hospodá§ká
2 3

A,l.

1.

2,

3,

4,

5,

6,

spořébované nákupy a nakuPovanÉ slttžby
§oučet Al.í. až A.1.6,) ]9

spotřeba materiálu, eneřg|e a ostatních ne§kladovaných dodávek 0 0

prodané zboží 0 0

opíavy a !držováni 0 ()

Náklady na ce§lovné 0 0

Néklády na íeprezeniaci 3 3

ostatni slUžby 16 1,6

All,

7,

8.

§.

změny štav! žásob ÝIaslní Ěinnosti a aktiváce
ísou 0 0

žměn3 slavu zá§ob v ástní činnosli 0 0

Aktivace matedálu, zboží a vnitroorganizačních §lužeb 0 0

Akt|Vace dIouhodobého maietku 0 0

Allt.

10.

11,

12,

13,

14,

osoboi náklady (§oučet All1.10. až All1,14.) 0 0

Mzdově náktady 0 0

zákonné §ociálňí pojišlění 0 0

oštalni §ociální pojištěhí 0 0

žákonnó socjál|)j náklady 0 0

o§tatni §oció|nl náklady 0 0

15.

Dáně a popla|ky ({íV,í5-} 0 0

Daně a poplátky 0 0

í6,

17.

18.

20.

21.

22.

ost3tní náklady {součet A.V.,l§. áž A.V.22.} ,10

§íllUV í pokuty, úloky z prodlení, ostátni pokuty a p€nále L0 i0
odpís nedobylné pohledávky 0 0

Nákladové úroky 0 0

KUrsoVé ztráty 0 0

Dary 0 o

Manka a škody 0 (')

Jiné o§tallri náklady 0 0

:l0



071? 410 ]-

o2Jračeni ýiNo§Y

b

činnost

hlavni
1

h6pódášM
2

€lkďn
3

B.l. Přovo.nl dotace (B.l.í.) ]0 0

0 0

B.ll.

2,

3,

4.

Přiiaté pň§pěvky {rouěol B,l1.2. ažB.n.4,) .i,i,.| ' ,.,52
Přjaté při§pěvky Zúčiované n]ezi organjzači]lmi sJožkami 0 0

Pňjalé přispěvky {dary) 0 0

Pňj6té člen§ké přispéVky 52 52

B,lll, Tžby za vlastnl výkony a za óOžl 0 0

B,lV,

5.

6.

7,

8.

9,

10.

ostalňi qinosy (souěet B.V1,5. až B.v1.10.} 0

s}Ťlu\,lri pokuty, úroky Z prodleni, ostalní pokoty s penále 0 0

Platby ža odepsané pohlgdávky 0 0

Výnosové úroky 0 0

Kuršové zisky 0 iJ

zúčtovánííondů 0 0

Jiné osielni\,!no6y i) 0

B,V.

11.

12,

14,

15.

Tržby 2 Prodeie maietku (so!čet B.v,lt. ž B.v.ls.} 0 0

Tržby ž prodgjB d]ouhodobého nehmotného n hmohého ftaietku 0 0

Třžby z prodeje cenných papílú 8 podílťl 0 0

Ťržby 2 prodeje .nateriálU 0 0

Vý,lo§y ? klátkodobého íinančniho m9ietkU 0 0

Výno§y z dlouhodobého íinančhiho majgtku 0 0

vÝNosY cÉLKElu (B-|. + B.|l- + B.ll|, + B.|V. + B.v,)

c. Výsledék ho§podař€ní př€d zdanénim 23

D, vtisledek ho§podaření po ždaněni 23 23

c{""'*
/9o

rď KÁ
\ -čF-

se§téVeno dne:
I d .2. 20:)0

Podpiso\rýzáznam §tatutá.ního orgánu účeiní i€dnotky nobo
podpisový záznam íyzické osoby, která j€ !]čeiní iedhotkou

Plávnl íonna úěetl]l jednotky
i,O j, !,r I{;i.ó s1,!lÁN,.i, poL.! Ť lcKíi; tlNU?i

osobá odpovědná za

Přodnrět podnikáni

59.

osdba odDovědná-2á jčetní závělku liméno a
l,,,. :...,,,, v,,\Ei-l.o,/|-'<^ 

|//4hl:
tel,: 1l 'L l 4l í l^ ' 

'rn ",



Příloha v ÚČetní závěrce § 29 vyhl, č. 504/2002 sb,

Název a sídlo účetní jednotky
slezská pro život

U Staré eleKrárny 1881/2, 71000 ostrava 10

Údaje o rjčetní jednotce

lČ: 07174,101

Zapsána u: Ministerstva vnitra ČR

Zap§ána do oR dne: 31,5,2018

PráVní forma: PoLlTlcKÁ STRANA, PoLITlcKÉ HNUTl

V likvidacl: Ne

Předmět podnikáni: Činnosti ostatních organizaci §družujících osoby za účelefi prosazováni §polečných zájmů j. n.

Rozvahový den: 31.1 2.201 9

okamžik sestaveni účetnl záVěrky: 14,2.202a

spisová značka: MV-5655'1-4/V§-201 8

Použité obecné tičetní ásady a metody
Učetní zasady

účetní jednotka vede účetnictví v sou] adu s vyhláškou s04/2002 sb., kterou se
provádějí některá ustanoveni zákona č. 563/L99! sb. o účetn,ictvi, ve znění pozdějších
předpisů, pro účetní jednotky, u kterých neni h'lavnjm předmětem podnikání,
účetní metodv

ve s] edovaném obdobi účetnj jednotka neeviduje dlouhodobý hmotný ani nehmotný majetek,
netvoří opravné položky a nedisponuje c,izimi měnami.

Použité oceňovací modely
v připadě nákupu dlouhodobého hmotného/nehmotného najetku nebo drobného majetku
použije účetní jednotka pořizovací cenu vč. vedlejšich nák]adů.

lnformace doplňující a rozvádějící položky v účetních výkazech
eříjmy účetní jednotky byly ve s'l edovaném obdobi tvořeny výhradně čl enskýn,i příspěvky.

Podpisový záznam statutárního orgánU PodpisoVý 2áznarn účétnijgdnotky

_K,{-c.R'
QO,"",aý


