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1. OBECNÉ ÚDAJE 

 

1.1. Předmět činnosti 

Hlavní činnost: sdružování občanů k účasti na politickém životě. 
Ostatní činnost: pronájem nebytových prostor. 

 

1.2. Organizační struktura 

Organizační struktura ČSSD vychází ze Stanov ČSSD a Organizačního řádu ČSSD. 
Základní politickou a organizační jednotkou strany je místní organizace. Organi-
zační a politickou strukturou v rámci okresu jsou okresní organizace, ve statutár-
ních městech tvořících samostatný okres městské organizace, v hlavním městě 
Praze obvodní organizace. Organizační a politickou strukturou v rámci kraje jsou 
krajské organizace. Centrálním řídícím pracovištěm ČSSD je Ústřední sekretariát 
ČSSD. Základními organizačními jednotkami Ústředního sekretariátu jsou sekce a 
oddělení.  
 

1.3. Statutární orgány 

Předseda ČSSD: Jan Hamáček, zvolen dne 18. 2. 2018, znovu zvolen dne 1.3.2019. 
Statutární místopředseda ČSSD: Roman Onderka, zvolen dne 1.3.2019. 

1.4. Účetní jednotky, ve kterých má ČSSD podíl na základním kapitálu 

ČSSD jako jediný akcionář společnosti Cíl, akciová společnost v Praze (dále i jako 
„společnost Cíl“) eviduje na podrozvahovém účtu 1 hromadnou listinnou akcii na 
jméno Česká strana sociálně demokratická, nahrazující 3 500 ks akcií na jméno o 
celkové jmenovité hodnotě 3 500 tis. Kč.  Pořizovací cena akcií byla nulová, neboť 
nálezem Ústavního soudu z 11. ledna 2000 bylo stanoveno, že ČSSD svědčí (bez 
ohledu na zánik práv a závazků z akcií jako cenných papírů) postavení jediné a vý-
lučné akcionářky společnosti Cíl. 
Hodnota základního kapitálu k 31. 12. 2019 byla 3 500 000 Kč. 
Účetní závěrka společnosti Cíl za rok 2020 není dosud k dispozici. 
 

1.5. Osobní náklady a zaměstnanci 

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců v roce 2020 činil celkem 68,70 osob. 
Předseda a statutární místopředseda nebyli v pracovním poměru k ČSSD. Nepobí-
rali plat a ani jiné náhrady, nebyly jim poskytnuty úvěry či půjčky ani zálohy. 
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2. ÚČETNÍ METODY A OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY 

 
Účetnictví ČSSD je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, Vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se 
provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, pro účetní jednotky, u kterých 
hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného 
účetnictví, v platném znění a Českými účetními standardy pro účetní jednotky, u 
kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání.  
 
Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majet-
ku historickými cenami a zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti. 
 

2.1. Způsoby ocenění, odepisování a tvorby opravných položek a rezerv 

 

2.1.1. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 

Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož ocenění je vyšší než  
40 000 Kč v jednotlivém případě a doba použitelnosti je delší než jeden rok. Po-
zemky a stavby jsou dlouhodobým hmotným majetkem bez ohledu na výši ocenění 
a dobu použitelnosti.  
 
Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož ocenění je vyšší než 
60 000 Kč v jednotlivém případě a doba použitelnosti je delší než jeden rok. 
 
Nakoupený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceněn pořizovacími ce-
nami. Pořizovací cena je cena, za kterou byl majetek pořízen a náklady s jeho poří-
zením a instalováním související. 

 
Reprodukční pořizovací cenou se oceňuje dlouhodobý hmotný a nehmotný maje-
tek nabytý darováním. Reprodukční cena se stanoví podle odhadu znalce. 

 
Technické zhodnocení, pokud převýšilo u jednotlivého majetku v úhrnu za účetní 
období částku 40 000 Kč, zvyšuje pořizovací cenu dlouhodobého majetku. 
 

2.1.2. Odpisy dlouhodobého majetku 

 
Kategorie majetku Doba odpisování v letech 
Budovy a stavby 30 
Stroje a zařízení 5 
Dopravní prostředky 3 
Inventář 5 
Software 36 měsíců 
Ostatní nehmotný majetek 3 
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Doba odpisování v letech je stanovena podle očekávané doby upotřebitelnosti 
dlouhodobého majetku. Odpisy jsou účtovány měsíčně a odepisování je zahájeno 
v následujícím měsíci po datu zařazení do používání. 
 
Daňově je dlouhodobý majetek odpisován v souladu se zákonem o daních z příjmů. 
 

2.1.3. Dlouhodobý a krátkodobý finanční majetek  

Cenné papíry a majetkové účasti jsou při nákupu oceněny pořizovací cenou. 
 
Jak je již uvedeno v bodě 1. 4., ČSSD eviduje k 31.12.2020 na podrozvahovém účtu l 
ks hromadné akcie, nahrazující 3 500 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 
3 500 tis. Kč společnosti Cíl. Jejich pořizovací cena je nulová. 
 

2.1.4. Zásoby 

Zásoby v ČSSD tvoří pouze režijní materiál okamžitě po nákupu vydaný ke spotře-
bě. 
Zásoby nevedeny. 
 

2.1.5. Opravné položky 

V souladu s předpisy pro neziskové organizace ČSSD tvoří opravné položky pouze 
k pohledávkám, vztahujícím se k činnosti podléhající dani z příjmů, ve výši stano-
vené zákonem č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve 
znění pozdějších předpisů. 
 

2.2. Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu 

Účetní operace v cizích měnách prováděné během roku jsou účtovány kurzem Čes-
ké národní banky. Majetek a závazky vyjádřené v cizí měně se přepočítávají na 
českou měnu denním kurzem ke dni uskutečnění účetního případu. 
 
Krátkodobý finanční majetek v cizí měně je k datu účetní závěrky přepočten dle 
platného kurzu vyhlášeného Českou národní bankou k tomuto datu a zjištěné kur-
sové rozdíly jsou proúčtovány do finančních nákladů a výnosů. 
 

2.3. Změny způsobu oceňování, postupů odpisování a postupů účtování oproti 
předcházejícímu účetnímu období 

V účetním období roku 2020 nenastaly žádné podstatné změny ve způsobu oceňo-
vání, postupech odpisování a postupech účtování oproti předcházejícímu účetnímu 
období. 
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DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY 

2.4. Dlouhodobý majetek 

2.4.1. Dlouhodobý nehmotný majetek 

Pořizovací cena (údaje v tis. Kč) 
 Stav k 

31.12.2019 
Přírůstky

 

Úbytky

 

Stav 
k 31.12.2020 

     
Software 730 0 0 730 
Ocenitelná práva 2675 0 0 2675 
Ostatní DNM 0 0 0 0 
Nedokončený DNM 0 384 0 384 
Zálohy na DNM 0 0 0 0 
Celkem 3405 384 0 3789 

2.4.2. Dlouhodobý hmotný majetek 

Pořizovací cena (údaje v tis. Kč) 

 Stav k 
31.12.2019 

Přírůstky

 

Úbytky

 

Stav k 
31.12.2020 

Pozemky  132 000 0 0 132 000 
Stavby 453 043 0 44 452 999 
Samostatné movité 
věci  

    

- Stroje a zařízení  3 207 0 380 2 827 
- Dopravní prostředky 2 351 

 
1 128 1 223 

- Inventář 6 104 0 122 5 982 
Ostatní DHM 4 832 0 0 4 832 
Nedokončený DHM 15 35 0 50 
DDHM 0 0 0 0 
Umělecká díla 1 614 0 0 1 614 

Celkem 603 166 35 1 674 601 527 

 

2.4.3. Dlouhodobý hmotný majetek zatížený zástavním právem     

1. Dne 16. 7. 2014 uzavřela ČSSD jako zástavce se zástavním věřitelem Fio banka, a.s. 
Smlouvu o zřízení zástavního práva k nemovitosti - pozemku parc. č. 499 (zastavěná 
plocha a nádvoří), jehož součástí je budova č. p. 1030, vše v k.ú. Nové Město, obec 
Praha k zajištění peněžitých pohledávek zástavního věřitele za zástavcem vyplývají-
cích z poskytnutého úvěru, a to až do výše 50.000.000,- Kč. Tato smlouva byla uza-
vřena v návaznosti na Smlouvu o úvěru č. 121000064 ze dne 29. 11. 2012 uzavře-
nou mezi ČSSD jako dlužníkem a věřitelem Fio banka, a.s. Touto zástavní smlouvou 
byla nahrazena původní zástavní smlouva k zajištění peněžitých pohledávek do výše 
220.000.000,- Kč s příslušenstvím. 

 
2. Dne 16. 7. 2014 uzavřela ČSSD jako zástavce se zástavním věřitelem Pensum a.s. 

Smlouvu o zřízení zástavního práva k nemovitosti - pozemku parc. č. 499 (zastavěná 
plocha a nádvoří), jehož součástí je budova č. p. 1030, vše v k.ú. Nové Město, obec 
Praha k zajištění peněžité pohledávky zástavního věřitele za zástavcem z titulu ná-
hrady za zhodnocení do výše 60.000.000,- Kč. Tato smlouva byla uzavřena 
v návaznosti na uzavření smlouvy nájemní k nemovitosti, a to Smlouvy o nájmu 
Lannova paláce ze dne 16. 7. 2014, s délkou trvání nájmu na 25 let ode dne zahájení. 
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Právo nájmu ve prospěch Pensum a.s. dle uvedené nájemní smlouvy je zapsáno 
v katastru nemovitostí. 

 
3. Dne 16. 7. 2014 uzavřela ČSSD jako zástavce se zástavním věřitelem Fio banka, a.s. 

Smlouvu o zřízení zástavního práva k nemovitosti – pozemku parc. č. 499 (zastavěná 
plocha a nádvoří), jehož součástí je budova č. p. 1030, vše v k.ú. Nové Město, obec 
Praha k zajištění peněžitých pohledávek zástavního věřitele za zástavcem vyplývají-
cích z poskytnutého úvěru, a to až do výše 170.000.000,- Kč. Tato smlouva byla uza-
vřena v návaznosti na Smlouvu o úvěru č. 121000064 ze dne 29. 11. 2012, uzavře-
nou mezi ČSSD jako dlužníkem a věřitelem Fio banka, a.s. 

 
Spolu se zástavními právy výše uvedenými jsou na základě jednotlivých zástavních 

smluv   
dále zapsány související zápisy, a to: 
a) závazek neumožnit zápis nového zástavního práva namísto starého; 
b) závazek nezajistit zástavním právem ve výhodnějším pořadí nový dluh; 
c) zákaz zcizení a zatížení po dobu trvání zástavního práva. 

 
4. Pro forma se uvádí, že dne 7. 4. 2016 byla uzavřena mezi ČSSD jako dlužníkem a  Fio 

banka, a.s. jako věřitelem Smlouva o úvěru č. 161000012, ve které se banka zavazuje 
poskytnout ČSSD úvěr ve výši 338 000 000,- Kč, k 31. 12. 2020 nebyl tento úvěr 
čerpán. K tomuto úvěru bylo sjednáno následující zajištění: 

- Smlouva o zastavení pohledávky na nájemné za užívání nemovitostí ve vlastnictví 
ČSSD (nájemní smlouvy, ve kterých ČSSD vystupuje jako pronajímatel) – příloha 
č. 16 ke Smlouvě o úvěru č. 161000012 

- Smlouva o zastavení pohledávky (nárok na stálý příspěvek ze státního rozpočtu 
ČR, nárok na příspěvek na mandát, nárok na příspěvek ze státního rozpočtu ČR 
na úhradu volebních nákladů) – příloha č. 15 ke Smlouvě o úvěru č. 161000012 

- Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitosti a další ujednání (příloha č. 14 
ke Smlouvě o úvěru č. 161000012), ve které jsou zástavou dotčeny nemovitosti v 
katastrálním území Nové Město, část obce Nové Město, obec Praha zahrnující bu-
dovu Lidového domu na adrese Hybernská 7, Praha 1 a sousední budovu na adre-
se Hybernská 9, Praha 1. Objekt Lannova paláce na adrese Hybernská 11, Praha 1 
není touto zástavní smlouvou dotčen a jako zástava k tomuto úvěru neslouží. 

- Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitosti a další ujednání (příloha č. 13 
ke Smlouvě o úvěru č. 161000012), ve které jsou zástavou dotčeny nemovitosti 
v katastrálním území České Budějovice 4, část obce České Budějovice 4 

- Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitosti a další ujednání (příloha č. 12 
ke Smlouvě o úvěru č. 161000012), ve které jsou zástavou dotčeny nemovitosti 
v katastrálním území Jihlava, část obce Jihlava 

- Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitosti a další ujednání (příloha č. 11 
ke Smlouvě o úvěru č. 161000012), ve které jsou zástavou dotčeny nemovitosti 
v katastrálním území Karlovy Vary, část obce Karlovy Vary 

- Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitosti a další ujednání (příloha č. 10 
ke Smlouvě o úvěru č. 161000012), ve které jsou zástavou dotčeny nemovitosti 
v katastrálním území Olomouc-město, část obce Olomouc 

- Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitosti a další ujednání (příloha č. 9 ke 
Smlouvě o úvěru č. 161000012), ve které jsou zástavou dotčeny nemovitosti 
v katastrálním území Pardubice, část obce Zelené předměstí 
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- Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitosti a další ujednání (příloha č. 8 ke 
Smlouvě o úvěru č. 161000012), ve které jsou zástavou dotčeny nemovitosti 
v katastrálním území Plzeň, část obce Východní Předměstí 

- Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitosti a další ujednání (příloha č. 7 ke 
Smlouvě o úvěru č. 161000012), ve které jsou zástavou dotčeny nemovitosti 
v katastrálním území Kladno, část obce Kladno 

- Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitosti a další ujednání (příloha č. 6 ke 
Smlouvě o úvěru č. 161000012), ve které jsou zástavou dotčeny nemovitosti 
v katastrálním území Rakovník, část obce Rakovník II 

- Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitosti a další ujednání (příloha č. 5 ke 
Smlouvě o úvěru č. 161000012), ve které jsou zástavou dotčeny nemovitosti 
v katastrálním území Pražské Předměstí, část obce Pražské Předměstí 

- Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitosti a další ujednání (příloha č. 4 ke 
Smlouvě o úvěru č. 161000012), ve které jsou zástavou dotčeny nemovitosti 
v katastrálním území Rychnov nad Kněžnou, část obce Rychnov nad Kněžnou 

- Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitosti a další ujednání (příloha č. 3 ke 
Smlouvě o úvěru č. 161000012), ve které jsou zástavou dotčeny nemovitosti 
v katastrálním území Střekov, část obce Střekov 

- Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitosti a další ujednání (příloha č. 2 ke 
Smlouvě o úvěru č. 161000012), ve které jsou zástavou dotčeny nemovitosti 
v katastrálním území Břeclav, část obce Břeclav 

- Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitosti a další ujednání (příloha č. 1 ke 
Smlouvě o úvěru č. 161000012), ve které jsou zástavou dotčeny nemovitosti 
v katastrálním území Znojmo-město, část obce Znojmo 
 

V rámci této části je nutno uvést, že k žádosti věřitele Fio Banka, a.s. bylo ze strany ČSSD 
zadáno v roce 2018 zpracování ocenění nemovitostí ve vlastnictví ČSSD, které slouží 
jako nemovitá zástava k zajištění úvěru poskytnutého Fio bankou, a.s.  
 
Tato povinnost je stanovena NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 
č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce 
a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012.  
 
Dle článku 208 (Požadavky na nemovitou zástavu) tohoto nařízení je třeba, aby byly 
splněny požadavky na sledování hodnoty nemovitostí a na oceňování nemovitostí, a to 
včetně toho, že u půjček, které přesahují 3 milióny EUR nebo 5 % kapitálu instituce, musí 
znalec, který má potřebnou kvalifikaci, schopnosti a zkušenosti, aby mohl provést oce-
nění, a který je nezávislý na procesu rozhodování o poskytnutí půjčky/úvěru, přezkou-
mat ocenění nemovitostí (zástav) nejméně jednou za tři roky. 
 
Znaleckým ústavem bylo provedeno v roce 2018 ocenění nemovitostí za účelem zjištění 
jejich aktuální tržní hodnoty a byla zjištěna celková tržní hodnota těchto nemovitostí ve 
vlastnictví ČSSD dosahující částky 905 000 000,- Kč. 
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2.5. Pohledávky 

2.5.1. Pohledávky  

 (údaje v tis. Kč) 
 Stav k 31.12.2019 Po spl. 1 rok Stav k 31.12.2020 
Odběratelé 1 024 877 1 057 
    
Pohledávky za společností 
Cíl  
 
Poskytnuté provozní zálohy 
 
Ostatní pohledávky 
 
Ostatní daně a poplatky 

0 
 

2 667 
 

0 

0 0 
 

2 362 
 

0 

 
Jiné pohledávky 
 
Dohadné účty aktivní 
 
Opravné položky 
k pohledávkám 

 
25 861 

 
        99 

-   4 845 

 

 
4 403 

 
26 733 

 
        199 
-   4 845 

     
Celkem  24 806 5 280 25 506 

 

Účetní jednotka eviduje v rámci pohledávek k 31. 12. 2020 pohledávky za uhrazené exe-
kuce JUDr. Zdeňka Altnera ve výši 17 359 tis. Kč. 
 
ČSSD vs. Jaroslav Krtička – pohledávka ČSSD 
V roce 2020 pokračovaly soudní spory s neplatičem nájemného Jaroslavem Krtičkou. V 
minulosti soud rozhodl ve prospěch ČSSD co do částky 2.836 tis. Kč plus příslušenství 
(rozsudek je pravomocný a vykonatelný; vedena t.č. exekuce soudním exekutorem JUDr. 
Janem Fendrychem, Exekutorský úřad Praha 2). Žaloba, podaná ČSSD na J. Krtičku, u OS 
v Hradci Králové o 1.581 tis. Kč s přísl. byla do 31. 12. 2020 vyřešena jen v rozsahu dle 
bodu 3.1. (B) níže.  Soudní řízení tamtéž vedené, kde ČSSD žaluje J. Krtičku o plnění ve 
výši 1.347 tis. Kč s přísl., bylo i v roce 2020 soudem přerušeno, tj. v roce 2020 se žaloba 
před soudem neprojednávala.  
 

2.5.2. Opravná položka k pohledávkám 

V roce 2020 nebyly vytvořeny nové opravné položky k pohledávkám. Konečný stav 
k 31.12. 2020 je 4.845 tis. Kč; byly vytvořeny v 100% výši k nevymahatelným pohle-
dávkám.  
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2.6. Časové rozlišení aktiv 

Náklady příštích období 
                                                                                                  (údaje v tis. Kč) 

 Stav k 31.12.2019 Stav k 31.12.2020 
Leasing 0 0 
Pojištění           0 0 
Nájemné 0 0 
   
Ostatní 395 323 
Náklady příštích období celkem  395 323 
   

2.7. Závazky 

2.7.1. Dlouhodobé závazky  

 (údaje v tis. Kč) 
 Stav k 31.12.2019 z toho nad 5 let Stav k 31.12.2020 
    
Závazky ke společnosti Cíl 144 000 0 144 000 

FIO – úvěr 148 824 0 170 127 
    
    
Celkem  292 824 0 314 127 

 
 
ČSSD má k 31. 12. 2020 uzavřeny smlouvy o půjčce se společností Cíl, v celkové hodnotě 
144 mil. Kč. Upraveno Dohodou o novém určení splatnosti některých půjček ze dne 13. 
12. 2013, která byla dodatkována dodatkem č. 1 ze dne 24.11.2020. 
 

2.7.2.  Dlouhodobý hmotný majetek zatížený zástavním právem    

Dne 29. 11. 2012 ČSSD uzavřela Smlouvu o úvěru – kontokorent ve výši 
220.000.000,- Kč a současně Smlouvu o zřízení zástavního práva k pohledávkám, na 
základě které bylo zřízeno ve prospěch Fio banka, a.s. zástavní právo ke všem pohledáv-
kám, které ČSSD má resp. bude mít ze státního rozpočtu České republiky (nárok na stálý 
příspěvek, nárok na příspěvek na mandát a nárok na příspěvek). Úrok z úvěru je vy-
počtený z denních výší dluhu za použití úrokové sazby rovné sazbě PRIBOR na jeden 
měsíc, zvýšený vždy o 3,9 % p.a. Z nečerpané části úvěrového rámce, vypočtené 
z denních výší nečerpané části úvěrového rámce, se platí poplatek  za použití sazby ve 
výši 0,5% p.a. 

Pro forma se uvádí, že dne 7. 4. 2016 byla uzavřena mezi ČSSD jako dlužníkem a  Fio 
banka, a.s. jako věřitelem Smlouva o úvěru č. 161000012, ve které se banka zavazuje 
poskytnout ČSSD úvěr ve výši 338 000 000,- Kč. Jedná se o finanční prostředky rezervo-
vané pro úhradu pohledávek JUDr. Zdeňka Altnera z probíhajícího soudního sporu, 
k 31.12. 2020 nebyl tento úvěr čerpán. 
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2.7.3. Krátkodobé závazky 

(údaje v tis. Kč) 
 Stav k 

31.12.2019 
 po splatnosti Stav k 

31.12.2020 
Dodavatelé 1 419 0 1 786 

Závazky ke společnosti Cíl 
 
Přijaté zálohy 
 
Ostatní závazky 
 
Jiné závazky 

0 
 

661 
 

36 
 

22 

0 0 
 

832 
 

0 
 

18 
 
Dohadné účty pasivní 

 
1 471 

  
1 845 

    

Celkem  3 609 0 4 481 

 
 
Závazky k zaměstnancům a státním institucím (údaje v tis. Kč) 
 

 Stav k 
31.12.2019 

 po splatnos-
ti 

Stav k 
31.12.2020 

K zaměstnancům 1 965 0 1 890 
 
Ze sociálního zabezpečení 

 
717 

 
0 

 
656 

 
Ze zdravotního pojištění 

 
310 

 
0 

 
285 

 
Finanční úřad  - daň z příjmů 

 
354 

 
0 

 
346 

                        - DPH 324 0 296 
                        - ostatní daně 0 0 0 

Celkem  3 670 0 3 473 

 

Závazky ze sociálního zabezpečení, ze zdravotního pojištění a k finančnímu úřadu byly 
uhrazeny v lednu 2021.  

2.8. Vlastní zdroje 

Vlastní zdroje k 31.12.2020 dosahují hodnoty 39 197 tis. Kč, vlastní jmění činní 734 705 
tis. Kč, neuhrazená ztráta minulých let – 664 709 tis. Kč a výsledek hospodaření běžného 
období -30 799 tis. Kč. 
 
K 31.12.2020 nejsou evidovány žádné závazky po splatnosti a tržní hodnota nemovitostí 
ve vlastnictví účetní jednotky je dle znaleckého posudku viz. bod 2.4.3 výrazně vyšší než 
jejich účetní zůstatková hodnota.  
 

2.9. Dohadné položky pasivní 

Dohadná položka pasivní zahrnuje dohad nákladů za elektrickou energii, plyn, teplo, 
vodu atd. vztahující se k užívaným věcem nemovitým ve výši 1 845 tis. Kč. 

2.10. Časové rozlišení pasiv 

Výdaje příštích období 
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K datu účetní závěrky jsou ve výdajích příštích období zaúčtovány pouze položky, týkají-
cí se nevyúčtovaných záloh na energie v nemovitostech ČSSD.   

 
Výnosy příštích období 
K datu účetní závěrky jsou ve výnosech příštích období zaúčtovány pouze nevýznamné 
položky.   
 

2.11. Doplňující údaje k výkazu zisku a ztráty  

Největší výnosovou položkou byl v roce 2020 příspěvek ze státního rozpočtu české 
republiky, a to příspěvek na činnost, který zahrnuje stálý příspěvek a příspěvek na 
mandát, v celkové výši celkem 61,283.334,00 Kč. 
 
Dále ČSSD v r. 2020 vznikl nárok na příspěvek ze státního rozpočtu ČR na podporu 
činnosti politického institutu v celkové výši 6,128.333,00 Kč. 
 
ČSSD obdržela v roce 2020 dary v celkové výši 12,168.519,00 Kč.   
 
Dále byla ČSSD v r. 2020 příjemcem pozůstalosti v penězích, a to ve výši 
286.015,18 Kč.           
 
ČSSD vybrala v roce 2020 členské příspěvky v celkové výši 11,997.678,00 Kč.   
 
Tržby ČSSD z nájemného v roce 2020 představují částku celkem 16,186.877,18 Kč. 
          
 
Výdaje na volební kampaň v rámci doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu ČR 
konaných ve dnech 5.6. – 6.6.2020 činily částku 250.000,00 Kč. 
 
Výdaje na volební kampaň v rámci tzv. řádných voleb do Senátu Parlamentu České 
republiky, konaných v říjnu 2020, činily částku  
a) 8,332.337,98 Kč – volby, kde ČSSD přihlašovala k registraci vlastního kandidá-

ta,  
b) 895.676,20 Kč - Koalice České strany sociálně demokratické a hnutí ANO 2011, 
c) 724.333,04 Kč - ZÁSADOVOST, SPRAVEDLNOST – koalice České strany sociálně 

demokratické, Strany zelených a hnutí Budoucnost, 
d) 1,060.445,58 Kč - SILNÝ HLAS Z VYSOČINY - koalice ČSSD, Strany Zelených a 

hnutí Budoucnost. 
 
Výdaje na volební kampaň v rámci voleb do zastupitelstev krajů, konaných v říjnu 
2020, činily částku 
a) 30,370.114,25 Kč – účast ve volbách tak, že ČSSD kandidovala sama,  
b) 3,849.670,54 Kč – koalice 3PK - Pro prosperující Pardubický kraj, 
c) 2,619.846,62 Kč – koalice ČSSD a Patrioti Olomouckého kraje, 
d) 248.050,00 Kč – Koalice ČSSD, UFO a Pro MOST, 
e) 2,360.115,44 Kč – koalice SPOLU PRO KRAJ - Osobnosti kraje, ČSSD a Zelení. 
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V podrobnostech se odkazuje na příslušné zprávy o financování volebních kampa-
ní, které jsou dostupné na https://www.cssd.cz/ke-stazeni/zpravy-financovani-
kampane/zpravy-financovani-kampane/  
nebo na https://zpravy.udhpsh.cz/zpravy/s202002  
nebo na https://zpravy.udhpsh.cz/zpravy/s2020   
nebo na https://zpravy.udhpsh.cz/zpravy/k2020  
      

3. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 

3.1. Závazky, nevedené v účetnictví 

(A) 
ČSSD byla a je účastníkem několika soudních sporů, jejichž předmětem je finanční plně-
ní, z nichž nejvýznamnější se týkají sporů z mandátní smlouvy uzavřené dne 2.5.1997 
mezi ČSSD a dnes již zesnulým JUDr. Zdeňkem Altnerem.  
 
V souvislosti s uvedenou smlouvou JUDr. Altner v minulosti zahájil proti ČSSD celkem 
sedm soudních sporů a dvakrát navrhoval, aby soud na majetek ČSSD uvalil konkurs. 
Další dva soudní spory a jedno konkursní řízení pak proti ČSSD zahájila v minulosti Alba 
a.s., jako postupník pohledávek JUDr. Altnera. Z těchto řízení je v současné době již jede-
náct pravomocně ukončeno. Posledním takovým soudním řízením, které doposud pra-
vomocně uzavřeno nebylo, je tak spor o zaplacení částky 72.187 tis. Kč s příslušenstvím 
(ten je ve fázi odvolání dr. Altnera proti zastavení řízení pro nezaplacení soudního po-
platku dr. Altnerem). Proti nároku žalobce stojí mimo jiné zřejmé promlčení nároku. 
 
Pokud jde o spor o zaplacení částky 18.515 tis. Kč s příslušenstvím, vydal dne 31. 3. 2016 
Městský soud v Praze jako soud odvolací rozsudek, kterým částečně potvrdil a částečně 
změnil rozsudek soudu prvního stupně z roku 2004. Ve výsledku bylo ČSSD rozsudkem 
odvolacího soudu ve spojení s rozsudkem soudu prvního stupně uloženo zaplatit žalobci 
částku 18,515.228,00 Kč, úroky z prodlení 10 % z této částky od 1. 4. 2016 do zaplacení, 
smluvní pokutu 0,3% z uvedené částky za každý den od 19.7.2000 do 31.3.2016 a nákla-
dy řízení ve výši 815.931,00 Kč. ČSSD podala proti uvedenému rozsudku odvolacího 
soudu mj. dovolání k Nejvyššímu soudu spolu s návrhem na odklad vykonatelnosti.  
 
Nejvyšší soud nejprve dne 6.6.2016 usnesením vyhověl návrhu ČSSD a odložil vykona-
telnost rozsudku odvolacího soudu až do právní moci rozhodnutí o dovolání. Následně 
rozhodl, že v dovolacím řízení bude po zemřelém žalobci JUDr. Zdeňku Altnerovi pokra-
čováno s jeho potomky a dědici.  
 
Dne 30.5.2019 Nejvyšší soud usnesením dovolání ČSSD vyhověl a v rozsahu výroků smě-
řujících proti ČSSD zrušil oba rozsudky soudů nižších stupňů a věc vrátil k Obvodnímu 
soudu pro Prahu 1 jako soudu prvního stupně k dalšímu řízení. Nejvyšší soud se ztotož-
nil s námitkou neplatnosti ustanovení o odměně v mandátní smlouvě ze dne 2.5.1997 a 
pro další řízení nařídil zabývat se tím, zda a jakou činnost žalobce pro ČSSD vykonal s 
tím, že odměna za skutečně vykonanou činnost náleží ve výši podle advokátního tarifu. 
Částka, která by mohla být v dalším řízení žalobcům přiznána, tak byla řádově reduko-
vána a vedle toho proti této částce stojí námitka započtení částky, kterou ČSSD v mezi-
dobí uhradila na původně žalovanou jistinu.  
 

https://www.cssd.cz/ke-stazeni/zpravy-financovani-kampane/zpravy-financovani-kampane/
https://www.cssd.cz/ke-stazeni/zpravy-financovani-kampane/zpravy-financovani-kampane/
https://zpravy.udhpsh.cz/zpravy/s202002
https://zpravy.udhpsh.cz/zpravy/s2020
https://zpravy.udhpsh.cz/zpravy/k2020
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Žalobci uvedené kasační rozhodnutí Nejvyššího soudu napadli ústavní stížností. Dne 
8.10.2019 Ústavní soud ústavní stížnost žalobců odmítl částečně pro nepřípustnost a 
částečně pro zjevnou neopodstatněnost.   
 
Obvodní soud pro Prahu 1 vyzval žalobce, aby v intencích závěrů Nejvyššího soudu do-
plnili svou žalobu. Ve věci dosud probíhá dokazování, a to převážně svědeckými výpo-
věďmi. Dne 13.11.2020 se konalo jednaní soudu a bylo odročeno; do konce r. 2020 další 
ÚJ neproběhlo.  
 
 Žaloba pro zmatečnost, kterou ČSSD podala proti rozsudku odvolacího soudu spolu s 
dovoláním k Nejvyššímu soudu v roce 2016 a která s ohledem na výše popsaný procesní 
vývoj ztratila své opodstatnění, byla vzata zpět. 
 
 
(B) 
Jaroslav Krtička ca ČSSD – závazek ČSSD neuvedený v účetnictví 

Jako procesní obranu proti sporům o vymáhání dlužného nájemného a dalších plateb po 
p. Krtičkovi ze strany ČSSD uplatnil p. Krtička jím tvrzený nárok ve výši 7.319 tis. Kč u 
soudu prvního stupně z titulu zhodnocení předmětu nájmu; věc byla od r. 2012 vylouče-
na k samostatnému projednání; v roce 2018 došlo k opětovnému spojení věcí, tzn. i v r. 
2020 byly v jediném řízení projednávány nároky ČSSD vůči J. Krtičkovi a nároky tvrzené 
J. Krtičkou vůči ČSSD. Rozsudkem ze dne 4.12.2019 rozhodl Krajský soud v Hradci Krá-
lové (pravomocně) tak, že žalovaný Krtička je povinen zaplatit ČSSD 635 074 Kč s úro-
kem z prodlení 7,75 % ročně za období od 30. 3. 2011 do zaplacení, a pravomocně též 
určil, že pokud se J. Krtička domáhal po ČSSD zaplacení zákonného úroku z prodlení z 
částky 6 637 799,40 Kč za období od 13. 4. 2010 do 7. 3. 2012; ve zbývajících nárocích 
věc bude předmětem dalšího soudního projednávání před OS Hradec Králové. 

3.2. Významné události, které nastaly po datu účetní závěrky 

Žádné významné události se nevyskytly. 
 
 
V Praze dne 22. března 2021 

                                                     
                                                                                   

 
 

Jan Hamáček 
předseda 

České strany sociálně demokratické 
 

 
 


