
ROZVAHA

07204752
IČ

Výčet položek
podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ke dni 31.12.2020

Název a sídlo účetní jednotky

.............................................................................................................................................
Brno Plus

Brno
Ukrajinská 544/17

62500
Česká republika

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

v plném rozsahu

Číslo
řádku

Stav k prvnímu
dni účetního obdobíA K T I V A

Stav k poslednímu
dni účetního období

Krátkodobý majetek celkem 41B. 7 629,05 869,99

Krátkodobý finanční majetek celkem 72     III. 7 629,05 869,99

Peněžní prostředky na účtech 753. 7 629,05 869,99

AKTIVA CELKEM 85 7 629,05 869,99



Číslo
řádku

Stav k prvnímu
dni účetního obdobíP A S I V A

Stav k poslednímu
dni účetního období

Vlastní zdroje celkem 1A. 7 629,05 869,99

Výsledek hospodaření celkem 6     II. 7 629,05 869,99

Účet výsledku hospodaření 71. x -6 759,06

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 93. 7 629,05 7 629,05

PASIVA CELKEM 49 7 629,05 869,99

Poznámka:
Stavy jednotlivých účtů uvedených v aktivech rozvahy se zjišťují jako rozdíly obratů stran Má dáti a Dal. Podle výsledku tohoto výpočtu vstupují do aktiv s kladným nebo
záporným znaménkem. Stavy jednotlivých účtů uvedených v pasivech rozvahy se zjišťují jako rozdíl obratů stran Dal a Má dáti. Podle výsledku tohoto výpočtu vstupují
zůstatky do pasiv s kladným nebo záporným znaménkem. Výjimku představují účty 336, 341, 342, 343, 345 a 373, které jsou v ROZVAZE uvedeny v aktivech i pasivech,
přičemž rozdíl stran vstupuje:
a) do aktiv kladně - jestliže převažuje stav obratu strany Má dáti nad stavem obratu strany Dal,
b) do pasiv kladně - jestliže převažuje stav obratu strany Dal nad stavem obratu strany Má dáti.

Odesláno dne:

Razítko: Podpis odpovědné osoby:

Telefon:

Sestaveno dne:

28.03.2021

28.03.2021

.............................................................................................................................................

Odpovídá za údaje: Petra Zapletalová

E-mail: info@brnoplus.cz

durpekt
Razítko



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

07204752
IČ

Výčet položek
podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ke dni 31.12.2020
Brno Plus

Brno
Ukrajinská 544/17

62500
Česká republika

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

v plném rozsahu Název a sídlo účetní jednotky

Číslo
řádku Hlavní činnost Hospodářská činnost

Stav k rozvahovému dni

Celkem

Spotřebované nákupy a nakupované služby 2     I. 0,006 759,06 6 759,06

Ostatní služby 86. 0,006 759,06 6 759,06

Ostatní náklady 21     V. 0,007 000,00 7 000,00

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 2216. 0,007 000,00 7 000,00

Náklady celkem 39 0,0013 759,06 13 759,06

Přijaté příspěvky 43     II. 0,007 000,00 7 000,00

Přijaté příspěvky (dary) 453. 0,007 000,00 7 000,00

Výnosy celkem 61 0,007 000,00 7 000,00

Výsledek hospodaření před zdaněním 62C. 0,00-6 759,06 -6 759,06

Výsledek hospodaření po zdanění 63D. 0,00-6 759,06 -6 759,06

Odesláno dne:

Razítko: Podpis odpovědné osoby:

Telefon:

Sestaveno dne:

28.03.2021

28.03.2021

.............................................................................................................................................

Odpovídá za údaje: Petra Zapletalová

E-mail: info@brnoplus.cz

durpekt
Razítko
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Příloha k účetní závěrce podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. 
k 31. 12. 2020 

 
 

Obecné údaje 

 
Účetní jednotka:  Brno Plus 
Sídlo:    Ukrajinská 544/17, 625 00 Brno 
IČ:   07204752 
Právní forma:   politické hnutí 
Předmět činnosti: politická činnost 
 
Poslání: Podpora rozvoje statutárního města Brna a Jihomoravského kraje, 

podpora rozvojových projektů v zájmu statutárního města Brna a 
Jihomoravského kraje, obhajoba zájmů statutárního města Brna a 
Jihomoravského kraje, obhajoba českých národních zájmů a ochrana 
tradičních hodnot. 

Registrováno: 12.6.2018, číslo registrace MV-58861-4/VS-2018 
 
Statutární orgán a způsob jednání: Rada, za kterou jedná předseda. 
 
Členové rady:  
 
předsedkyně: Petra Zapletalová, Moldavská 527/3, 625 00 Brno 
místopředseda: Mgr. Jiří Němec, Zdislavina 473/11, 644 00 Brno 
místopředseda: Prof. RNDr. Ivan Hloubek, CSc., Vomáčkova 168/16, 619 00 Brno 

 
 
Účtování 
 
Účetní jednotka účtuje na základě vyhlášky č. 504/2002 Sb., ze dne 6. listopadu 2002, 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. Účetní 
jednotka účtuje v soustavě podvojného účetnictví. 
 
Účetním obdobím je kalendářní rok.  
 
 
Způsoby ocenění 
 
Účetní jednotka v průběhu účetního období neúčtovala o: 
 

• pořízení majetku, zařazení majetku a odpisech.  

• rezervách 

• opravných položkách 

• závazcích a pohledávkách v cizí měnách 
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Účetní jednotka není registrovaná jako zaměstnavatel a nemá evidované žádné nedoplatky v 
místě příslušných finančních orgánů. 
 
 
Doplňující informace 
 
Hnutí nemá vlastní majetek v pronájmu a nemá majetek, který by byl kryt zástavním právem. 
 
Hnutí nevlastní investiční cenné papíry ani majetkové účasti. 
 
Hnutí nemá pohledávky po lhůtě splatnosti ani pohledávky kryté zástavním právem. 
 
Hnutí nemá závazky po lhůtě splatnosti ani závazky kryté zástavním právem. 
 
Přijaté dary 
 
Hnutí mělo ve sledovaném období výnosy z darů a nepeněžitých plnění ve výši 7.000 Kč. 
 
Údaje o darech obdržených v roce 2020 a dárcích jsou uvedeny ve Výroční finanční zprávě 
politického hnutí na webových stránkách Úřadu pro dohled na hospodařením politických 
stran a hnutí. 
 
 
 
V Brně dne 28.3.2021 
 
 
 
 
 
 
 

 
Petra Zapletalová 
předsedkyně hnutí 


