
 
 
 
 

Označení AKTIVA Stav k prvnímu dni účetního 
období 

Stav k poslednímu dni účetního 
období 

a b 1 2 

A. Dlouhodobý majetek celkem                          (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV.)   

A. I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem            (součet A.I.1. až A.I.7.)   

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje   

2. Software   

3. Ocenitelná práva   

4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek   

5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek   

6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek   

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek   

A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem            (součet A.II.1. až A.II.10.)   

1. Pozemky   

2. Umělecká díla, předměty a sbírky   

3. Stavby   

4. Hmotné movité věci a jejich soubory   

5. Pěstitelské celky trvalých porostů   

6. Dospělá zvířata a jejich skupiny   

7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek   

8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek   

9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek   

10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek   

A. III. Dlouhodobý finanční majetek celkem            (součet A.III.1. až A.III.6.)   

1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba   

2. Podíly - podstatný vliv   

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti   

4. Zápůjčky organizačním složkám   

5. Ostatní dlouhodobé zápůjčky   

6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek   

  

ROZVAHA pro nevýdělečné organizace 
v plném rozsahu 
ke dni 
 Název a sídlo účetní jednotky  

IČO 

 

 
 
 

31.12.2020
(v celych tisících Kc)´ ˇ

BEZPECNOST, ODPOVEDNOST, SOLIDARITA ˇ ˇ

Veverkova 1343
Hradec Kralove´ ´

0 6 0 4 8 0 9 9 50002

Vytvoreno v programu FORM studio - www.kastnersw.czˇ



Označení AKTIVA Stav k prvnímu dni účetního 
období 

Stav k poslednímu dni účetního 
období 

a b 1 2 

A. IV. Oprávky k dlouhodob. majetku celkem       (součet A.IV.1 až A.IV.11.)   

1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje   

2. Oprávky k softwaru   

3. Oprávky k ocenitelným právům   

4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku   

5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku   

6. Oprávky ke stavbám   

7. Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných 
movitých věcí   

8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů   

9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům   

10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku   

11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku   

B. Krátkodobý majetek                           celkem (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)   

B. I. Zásoby celkem                                                     (součet B.I.1. až B.I.9.)   

1. Materiál na skladě   

2. Materiál na cestě   

3. Nedokončená výroba   

4. Polotovary vlastní výroby   

5. Výrobky   

6. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny   

7. Zboží na skladě a v prodejnách   

8. Zboží na cestě   

9. Poskytnuté zálohy na zásoby   

B. II. Pohledávky celkem                                          (součet B.II.1. až B.II.19.)   

1. Odběratelé   

2. Směnky k inkasu   

3. Pohledávky za eskontované cenné papíry   

4. Poskytnuté provozní zálohy   

5. Ostatní pohledávky   

6. Pohledávky za zaměstnanci   

7. Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného 
zdravotního pojištění   

8. Daň z příjmů   

9. Ostatní přímé daně   

10. Daň z přidané hodnoty   

  

IC:ˇ 06048099

54 60
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Označení AKTIVA Stav k prvnímu dni účetního 
období 

Stav k poslednímu dni účetního 
období 

a b 1 2 

11. Ostatní daně a poplatky   

12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem   

13. Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních 
samosprávných celků   

14. Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti   

15. Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí   

16. Pohledávky z vydaných dluhopisů   

17. Jiné pohledávky   

18. Dohadné účty aktivní   

19. Opravná položka k pohledávkám   

B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem             (součet B.III.1. až B.III.7.)   

1. Peněžní prostředky v pokladně   

2. Ceniny   

3. Peněžní prostředky na účtech   

4. Majetkové cenné papíry k obchodování   

5. Dluhové cenné papíry k obchodování   

6. Ostatní cenné papíry   

7. Peníze na cestě   

B. IV. Jiná aktiva celkem                                          (součet. B.IV.1. až B.IV.2.)   

1. Náklady příštích období   

2. Příjmy příštích období   

 AKTIVA CELKEM                                                                  (A. + B.)   

  

IC:ˇ 06048099

54 60

6 7

48 53
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Označení PASIVA Stav k prvnímu dni účetního 
období 

Stav k poslednímu dni účetního 
období 

a b 3 4 

A. Vlastní zdroje celkem                                                              (A.I. + A.II.)   

A. I. Jmění celkem                                                         (A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.)   

1. Vlastní jmění   

2. Fondy   

3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků   

A. II. Výsledek hospodaření celkem                          (A.II.1. + A.II.2. + A.II.3.)   

1. Účet výsledku hospodaření   

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení   

3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let   

B. Cizí zdroje celkem                                           (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)   

B. I. Rezervy celkem                                                                               (B.I.1.)   

1. Rezervy   

B. II. Dlouhodobé závazky celkem                            (součet B.II.1. až B.II.7.)   

1. Dlouhodobé úvěry   

2. Vydané dluhopisy   

3. Závazky z pronájmu   

4. Přijaté dlouhodobé zálohy   

5. Dlouhodobé směnky k úhradě   

6. Dohadné účty pasivní   

7. Ostatní dlouhodobé závazky   

B. III. Krátkodobé závazky celkem                         (součet B.III.1. až B.III.23.)   

1. Dodavatelé   

2. Směnky k úhradě   

3. Přijaté zálohy   

4. Ostatní závazky   

5. Zaměstnanci   

6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům   

7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního 
pojištění   

8. Daň z příjmů   

9. Ostatní přímé daně   

10. Daň z přidané hodnoty   

11. Ostatní daně a poplatky   

12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu   

13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávních celků   

14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů   

  

IC:ˇ 06048099

21 48

21 48

68 27

-47

21

33 12

33 12
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Ladislav Petráš



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Označení NÁKLADY Činnost 

a b hlavní 
1 

hospodářská 
2 

celkem 
3 

A.I. Spotřebované nákupy a nakupované služby 
                                                                            (součet A.I.1. až A.I.6.)    

1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek    

2. Prodané zboží    

3. Opravy a udržování    

4. Náklady na cestovné    

5. Náklady na reprezentaci    

6. Ostatní služby    

A.II. Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace 
                                                                       (součet A.II.7. až A.II.9.)    

7. Změna stavu zásob vlastní činnosti    

8. Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb    

9. Aktivace dlouhodobého majetku    

A.III. Osobní náklady                                         (součet A.III.10. až A.III.14.)    

10. Mzdové náklady    

11. Zákonné sociální pojištění    

12. Ostatní sociální pojištění    

13. Zákonné sociální náklady    

14. Ostatní sociální náklady    

A.IV. Daně a poplatky                                                                       (A.IV.15.)    

15. Daně a poplatky    

A.V. Ostatní náklady                                          (součet A.V.16. až A.V.22.)    

16. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále    

17. Odpis nedobytné pohledávky    

18. Nákladové úroky    

19. Kursové ztráty    

20. Dary    

21. Manka a škody    

22. Jiné ostatní náklady    

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY pro nevýdělečné organizace 

v plném rozsahu 
ke dni 

 
 

IČO 

 

 

Název a sídlo účetní jednotky 

31.12.2020

(v celych tisících Kc)´ ˇ
BEZPECNOST, ODPOVEDNOST, SOLIDARITA ˇ ˇ

Veverkova 1343
0 6 0 4 8 0 9 9 Hradec Kralove´ ´

50002

74 74

74 74

7 7

7 7
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Označení NÁKLADY Činnost 

a b hlavní 
1 

hospodářská 
2 

celkem 
3 

A.VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných 
položek                                                        (součet A.VI.23. až A.I.27.)    

23. Odpisy dlouhodobého majetku    

24. Prodaný dlouhodobý majetek    

25. Prodané cenné papíry a podíly    

26. Prodaný materiál    

27. Tvorba a použití rezerv a opravných položek    

A.VII. Poskytnuté příspěvky                                                            (A.VII.28.)    

28. Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi 
organizačními složkami    

A.VIII. Daň z příjmů                                                                           (A.VIII.29.)    

29. Daň z příjmů    

 NÁKLADY CELKEM (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI. + 
A.VII. + A.VIII.)    

 

06048099

81 81

Vytvoreno v programu FORM studio - www.kastnersw.czˇ



Ladislav Petráš
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                                            Příloha v účetní závěrce 

 

1. Popis účetní jednotky:  

 

1 Název účetní jednotky  BEZPEČNOST, ODPOVĚDNOST, SOLIDARITA 

2 Sídlo u právnické osoby: Veverkova 1343/1, Hradec Králové 500 02 

3 IČ 060 48 099 

4 zápis do veřejného rejstříku  MV-44654-4/VS-2017 

5 právní forma  Politické hnutí 

6 účel, za jakým byla zřízena  

Politické působení ve smyslu zákona č.424/1991 Sb., o sdružování 
v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších 
přepisů. 

   

7 okamžik sestavení  8.2. 2021 

8 Podpisový záznam statutárního orgánu   

 

1 účetní období 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020 

2 rozvahový den 31. 12. 2020 

 

1 zakladatel nebo zřizovatel  - 

2 hlavní činnost 

Politické působení ve smyslu zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování 
v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších 
přepisů. 

3 hospodářská činnost  - 

4 organizační složky  - 

 

1 vklad do vlastního jmění  - 

2 zapsání vkladu do rejstříku  - 
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Programové cíle  

1. Hlavním cílem Hnutí BOS je sjednocovat občany České republiky, kteří vnímají současné 
reálné nebezpečí ohrožení suverenity České republiky a bezpečnosti jejích občanů.  

2. Hnutí BOS podporuje posílení občanské odpovědnosti za řádné a zákonné fungování státu. 
Usiluje o plnou odpovědnost státu za zabezpečení vnější i vnitřní bezpečnosti občanů před 
narůstajícím mezinárodním chaosem, terorismem, nelegální migrací a před nebezpečím 
rozkladu naší společnosti.  

3. Hnutí BOS prosazuje princip solidarity a spravedlnosti ve vztazích mezi lidmi. Vystupuje 
nekompromisně za posílení právního prostředí a vymahatelnosti práva v české společnosti, 
proti korupci, proti zneužívání veřejných prostředků, a proti zneužívání evropských a státních 
dotací.  

4. Hnutí BOS prosazuje zvýšení úrovně připravenosti ozbrojených sil a bezpečnostních sborů na 
ochranu zájmů našich občanů. Prosazuje všestranné vybudování a zabezpečení ozbrojených 
sil a bezpečnostních sborů, včetně obnovení obranného a zbrojního průmyslu České 
republiky.  

 
Hnutí BOS tvoří třináct krajských organizací a organizace hlavního města Prahy v postavení krajské 
organizace. Orgány hnutí BOS jsou celostátní konference, ústřední rada hnutí a celostátní rada. 
Nejvyšším orgánem hnutí je celostátní konference. Statutárním orgánem hnutí je ústřední rada hnutí. 
Celostátní rada je poradním orgánem ústřední rady hnutí.  
 
Ústřední rada hnutí je statutárním orgánem hnutí.  
 
Za ústřední radu hnutí právně jedná předseda a podepisuje předseda společně s dalším 
místopředsedou nebo první místopředseda společně s dalším místopředsedou. Osoby oprávněné se 
za Hnutí BOS podepisovat připojí k názvu Hnutí BOS svůj podpis a údaj o svém jménu, příjmení a 
funkčním označení. Jiní členové nebo zaměstnanci Hnutí BOS nejsou oprávněni za Hnutí BOS právně 
jednat a podepisovat, ledaže by k tomu byli osobami uvedenými ve větě první tohoto bodu písemně 
zmocněni. 
 
Předseda:   Jaroslav Bašta, platné od 12.11.2020 

Ing. Věstislav Křenek, platné do 31.10.2020 
1. Místopředseda:  JUDr. Josef Kvasnička, platné od 27.6. 2020 
   Jaroslav Bašta, platné do 27.6. 2020  
Místopředseda:  JUDr. Josef Vaněk, platné od 9.7. 2020 
   Jiří Osadník, platné od 9.7. 2020 
   Martin Mařák, platné do 18.5. 2020 
   JUDr. Josef Kvasnička, platné do 9.7. 2020 
 

 

2. Základní východiska pro sestavení účetní závěrky  

Přiložená účetní závěrka byla připravena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o účetnictví“) a prováděcí vyhláškou 

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 a účtují v soustavě podvojného účetnictví   
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3. Obecné účetní zásady, účetní metody a jejich změny a odchylky 

 

3.1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek    

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které obsahují 

cenu pořízení a náklady s pořízením související. Úroky související s pořízením se zahrnují 

do jeho ocenění.  

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek vyrobený v účetní jednotce se oceňuje vlastními 

náklady, které zahrnují přímé materiálové a mzdové náklady a výrobní režijní náklady. Úroky 

související s pořízením se zahrnují do jeho ocenění.  

Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku zvyšují 

jeho pořizovací cenu. Opravy a údržba se účtují do nákladů. 

Pokud dochází k poklesu účetní hodnoty u dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, 

účetní jednotka netvoří opravnou položku z důvodu ustanovení ve Vyhlášce č. 504/2002 Sb.  

 

3.2. Odpisy 

Odpisy nebyly vypočteny vzhledem ke skutečnosti, že účetní jednotka v předmětném období 
nepořídila žádný dlouhodobý majetek.  

  

  dlouhodobý  počet  

  nehmotný majetek měsíců 

1 nehmotné výsledky výzkumu a vývoje  - 

2 Software  - 

3 ostatní ocenitelná práva  - 

5 jiný dlouhodobý nehmotný majetek  - 

 

  dlouhodobý  počet  

  hmotný majetek let 

1 Stavby  - 

2 hmotné movité věci  - 

3 pěstitelské celky trvalých porostů  - 

4 dospělá zvířata a jejich skupiny  - 

5 jiný dlouhodobý hmotný majetek  - 

 

3.3. Finanční majetek 

Krátkodobý finanční majetek je evidován na bankovním účtu. 

 

3.4. Zásoby 

Nakupované zásoby jsou oceněny pořizovacími cenami s použitím váženým aritmetickým 

průměrem. Pořizovací cena zásob zahrnuje náklady na jejich pořízení včetně nákladů 
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s pořízením souvisejících (náklady na přepravu, clo, provize atd.). V běžném účetním období 

se netýká účetní jednotky. 

Výrobky a nedokončená výroba se netýkají účetní jednotky. 

Opravná položka k pomalu obrátkovým a zastaralým zásobám nebyla tvořena.   

 

3.5. Pohledávky 

Pohledávky se oceňují při svém vzniku jmenovitou hodnotou. Nakoupené pohledávky 

se oceňují pořizovací cenou. Ocenění pochybných pohledávek se nesnižuje pomocí opravných 

položek na vrub nákladů, pokud se nejedná o zákonné opravné položky dle zákona 

č. 593/1992 Sb. o rezervách.  

Dohadné účty aktivní se oceňují na základě odborných odhadů a propočtů.  

V položce jiné pohledávky se vykazují také hodnoty zjištěné v důsledku ocenění finančních 

derivátů reálnou hodnotou. 

Pohledávky i dohadné účty aktivní se rozdělují na krátkodobé (doba splatnosti do 12 měsíců 

včetně) a dlouhodobé (splatnost nad 12 měsíců), s tím, že krátkodobé jsou splatné 

do jednoho roku od rozvahového dne. 

 

3.6. Deriváty 

Netýká se účetní jednotky. 

 

3.7. Cizí zdroje 

Dlouhodobé i krátkodobé závazky se vykazují ve jmenovitých hodnotách. V položce jiné 

závazky se vykazují také hodnoty zjištěné v důsledku ocenění finančních derivátů reálnou 

hodnotou. 

Dlouhodobé i krátkodobé závazky k úvěrovým institucím se vykazují ve jmenovité hodnotě. 
Za krátkodobé závazky k úvěrovým institucím se považuje i část dlouhodobých závazků 
k úvěrovým institucím, která je splatná do jednoho roku od rozvahového dne. 

Dohadné účty pasivní jsou oceňovány na základě odborných odhadů a propočtů. Rozdělují 

se na krátkodobé a dlouhodobé. 

 

3.8. Operace s cizí měnou 

Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách v kurzu platném ke dni 

jejich vzniku. K rozvahovému dni byly položky peněžité povahy oceněny kurzem platným 

k 31.12.2020 vyhlášeným Českou národní bankou. 

Realizované i nerealizované kurzové zisky a ztráty se účtují do finančních výnosů nebo 

finančních nákladů běžného roku 
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3.9. Účtování výnosů a nákladů  

Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvisejí. 

 

3.10. Dotace  

V předmětném období nebyly přijaty žádné provozní ani investiční dotace. 
 

4. Ostatní informace 

 

4.1. Položky nákladů a výnosů, které jsou mimořádné svým objemem či původem (§30/1/f)  

  N/V popis položky  tis. Kč 

1    NEJSOU   

2       

3       

        

 

4.2. Pořizovací cena dlouhodobého nehmotného majetku (§30/1/h) 

 

  dlouhodobý  počáteční  přírůstky úbytky konečný  

  nehmotný majetek Stav     zůstatek 

1 nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0 0 0 0 

2 Software 0 0 0 0 

3 ostatní ocenitelná práva 0 0 0 0 

4 jiný dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 

5 zálohy na dlouhodobý nehm. majetek 0 0 0 0 

6 nedokončený nehmotný majetek 0 0 0 0 

  Součet 0 0 0 0 

 

Oprávky se zůstatkovou cenou dlouhodobého nehmotného majetku    

  oprávky k dlouhodobému  počáteční  přírůstky úbytky konečný  

  nehmotnému majetku Stav     zůstatek 

1 nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0 0 0 0 

2 Software 0 0 0 0 

3 ostatní ocenitelná práva 0 0 0 0 

4 jiný dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 

  Součet 0 0 0 0 

 

  zůstatková hodnota  0 0 0 0 
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4.4. Pořizovací cena dlouhodobého hmotného majetku (§30/1/h) 

  dlouhodobý  počáteční  přírůstky úbytky konečný  

  hmotný majetek Stav     zůstatek 

1 Pozemky 0  0 0 0 

2 Stavby 0 0 0 0 

3 hmotné movité věci 0 0 0 0 

4 pěstitelské celky trvalých porostů 0 0 0 0 

5 dospělá zvířata a jejich skupiny 0 0 0 0 

6 jiný dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0 

7 zálohy na dlouhodobý hm. majetek 0 0 0 0 

8 nedokončený hmotný majetek 0 0 0 0 

  Součet 0 0 0 0 

 

Oprávky se zůstatkovou cenou dlouhodobého hmotného majetku    

  Oprávky k dlouhodobému  počáteční  přírůstky úbytky konečný  

  hmotnému majetku Stav     zůstatek 

2 Stavby 0 0 0 0 

3 hmotné movité věci 0 0 0 0 

4 pěstitelské celky trvalých porostů 0 0 0 0 

5 dospělá zvířata a jejich skupiny 0 0 0 0 

6 jiný dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0 

  Součet 0 0 0 0 

 

  zůstatková hodnota 0 0 0 0 

 

4.5. Splatné dluhy (§30/1/k) 

  Dluhy po splatnosti Kč 

1 finanční úřad 0 

2 OSSZ 0 

3 zdravotní pojišťovny 0 

  Součet 0 

 

4.6. Dluhy vzniklé v daném období (§30/1/m, n) 

  Dluhy tis. Kč 

1 nad 5 let od rozvahového dne 0 

2 dluhy kryté zárukou touto účetní jednotkou 0 

3 dluhy neuvedené v rozvaze 0 

 

Zůstatek krátkodobé zápůjčky ve výši 21 tis. Kč byl převeden na členský příspěvek. 
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4.7. Výsledek hospodaření pro účely daně z příjmu (§30/1/o)  

výnosy hlavní – činnost 108 

náklady – hlavní činnost 81 

výsledek hospodaření 27 

 

Výnosy – hospodářská činnost 0 

Náklady – hospodářská činnost 0 

výsledek hospodaření 0 

 

položky zvyšující základ daně 0 

položky snižující základ daně 0 

 

odpočet NZ poplatníka 0 

 

základ daně  0 

 

výsledná daň 0 

 

sleva na dani  0 

 

Protože politická strana neobdržela žádné zdanitelné příjmy, není povinna podávat přiznání k dani 

z příjmu právnických osob. 

 

4.8. Snížení základu daně v běžném roce a daňové úspory za roky minulé (§30/1/t) 

    Období Kč 

1 Snížení základu daně §19b/7 ZDZ běžný rok  0 

2 Snížení základu daně běžný rok – 1  0 

3 Snížení základu daně běžný rok – 2  0 

4 Snížení základu daně běžný rok – 3  0 

 

5. Osobní náklady (§30/1/p, q, r, s) 

průměrný evidenční přepočtený stav zaměstnanců   

 

  náklady za období tis. Kč 

1 Mzdy 7 

2 sociální a zdravotní pojištění  0 

3 ostatní sociální náklady  0 

  Součet 7 
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  náklady za období tis. Kč 

1 odměna členům řídících orgánů  0 

2 odměna členům kontrolních orgánů  0 

3 odměna členům jiných orgánů  0 

  Součet  0 

 

Účast členů řídících, kontrolních nebo jiných orgánů (určených statutem, stanovami, zřizovací 

listinou) a jejich rodinných příslušníků v osobách, s nimiž účetní jednotka uzavřela za toto 

období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy (§30/1/r).   

Výše záloh, závdavků a úvěrů poskytnutých výše uvedeným osobám s uvedením výše úrokové 

sazby, poskytnutých částek, dluhů, záruk (§30/1/s).  

 

6. Přijaté dary (§30/1/v) 

 

6.1. Přijaté dary na provoz (hlavní činnost) – 63 tis. Kč  

Poskytovatel Částka Komentář 

Ing. Věstislav Křenek 53 peněžní plnění 

Michal Havlíček 9  nepeněžní plnění 

Václav Packan 1 peněžní plnění 

   

Součet 63  

 

6.2. Přijaté dary na investice (hlavní činnost) – nebyly 

 

6.3. Přijaté dary na kapitálové dovybavení (hlavní činnost) – nebyly 

 

7. Členské příspěvky 

Členské příspěvky celkem činí 40 tis. Kč. 

8. Veřejné sbírky (§30/1/w) 

Nebyly. 

9. Vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období (§30/1/x) 

    poč. stav úbytek Přírůstek kon. zůstatek 

1 výsledek hospodaření běžného roku 68 -68 27 27 

2 
nerozdělený zisk, 
neuhrazená ztráta minulých let -47 0 68 21 

3 rezervní fond 0 0 0 0 

4 sociální fond 0 0 0 0 

5 investiční fond 0 0 0 0 

6 základní jmění 0 0 0 0 

  Součet 21 -68 95 48 

 




