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1) Účetní závěrka 

  

















 

2) Zprávu auditora 

  











 

3) Přehled o celkových příjmech v členění podle § 17 odst. 8,  

            viz. Příložená tabulka 

 

a) přehled obchodních společností nebo družstev, v nichž strana nebo hnutí mají podíl s 

uvedením výše tohoto podílu, 

Nejsou takové 

b) přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů s uvedením výše a jejich podmínek včetně termínu 

splatnosti, jména, příjmení a data narození; je-li poskytovatelem právnická osoba, uvede se 

její obchodní firma nebo název a identifikační číslo, 

Nemá náplň 

3) Přehled o mzdových výdajích stranou nebo hnutím vyplácených osob s uvedením počtu těchto 

osob a druhu vykonávané práce, 

Nemá náplň 

4) Přehled o celkových výdajích na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění, 

Viz přiložená tabulka 

5) Výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb, kterých se strana a hnutí zúčastnily v 

daném kalendářním roce, 

Nemá náplň 

6) Přehled o dárcích a jejich darech s uvedením výše peněžitého daru a obvyklé ceny nepeněžitého 

daru, jména, příjmení a data narození; je-li dárcem právnická osoba, uvede se její obchodní firma 

nebo název a identifikační číslo, 

Viz přiložená tabulka 

7) Přehled poskytnutých ostatních bezúplatných plnění, jejichž obvyklá cena převyšuje částku 50 000 

Kč, s uvedením jména, příjmení a data narození; je-li poskytovatelem právnická osoba, uvede se její 

obchodní firma nebo název a identifikační číslo, 

Nemá náplň 



8) Přehled o hodnotě majetku získaného dědictvím nebo odkazem; pokud hodnota získaného majetku 

přesahuje 50 000 Kč, uvede se jméno, příjmení, datum narození a datum úmrtí a obec místa 

posledního pobytu zůstavitele, 

Nemá náplň 

9) Přehled o členech, jejichž členský příspěvek za kalendářní rok je vyšší než 50 000 Kč, s uvedením 

jejich jména, příjmení, data narození, obce místa pobytu a celkové výše členského příspěvku, 

Nemá náplň 

10) Název a sídlo politického institutu, jehož je strana nebo hnutí zakladatelem nebo členem, a výdaje 

vynaložené na podporu jeho činnosti minimálně ve výši příspěvku na činnost politického institutu. 

Nemá náplň 

 










