
Občané pro Budějovice IČO: 714 43 185

Puklicova 995/1

České Budějovice

370 04

Označení Popis Stav k 1. dni 

účetního období

Stav k poslednímu 

dni účetního období

AKTIVA

B. Krátkodobý majetek celkem 48 116

II. Pohledávky celkem 1 1

17. Jiné pohledávky 1 1

III. Krátkodobý finanční majetek celkem 45 113

1. Peněžní prostředky v pokladně 1 1

3. Peněžní prostředky na účtech 44 112

IV. Jiná aktiva celkem 2 2

1. Náklady příštích období 2 2

Aktiva celkem 48 116

PASIVA

A. Vlastní zdroje celkem -54 113

II. Výsledek hospodaření celkem -54 113

1. Účet výsledku hospodaření 0 167

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 138 0

3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let -192 -54

B. Cizí zdroje celkem 102 3

III. Krátkodobé závazky celkem 100 0

17. Jiné závazky 100 0

IV. Jiná pasiva celkem 2 3

2. Výnosy příštích období 2 3

Pasiva celkem 48 116

Sestaveno: 8. 3. 2021

Podpisový záznam:

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU

K 31. 12. 2020

(v celých tisících Kč)



Občané pro Budějovice IČO: 714 43 185

Puklicova 995/1

České Budějovice

370 04

Označení Popis Činnost 

hlavní

Činnost 

hospodářská

Celkem

A.

I. Spotřebované nákupy a nakupované služby 32 0 32

6. Ostatní služby 32 0 32

V. Ostatní náklady 278 0 278

20. Dary 278 0 278

Náklady celkem 310 0 310

B.

I. Provozní dotace 208 0 208

1. Provozní dotace 208 0 208

II. Přijaté příspěvky 259 0 259

3. Přijaté příspěvky (dary) 244 0 244

4. Přijaté členské příspěvky 15 0 15

IV. Ostatní výnosy 10 0 10

10. Jiné ostatní výnosy 10 0 10

Výnosy celkem 477 0 477

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 167 0 167

D. Výsledek hospodaření po zdanění 167 0 167

Sestaveno: 8. 3. 2021

Podpisový záznam:

Náklady

Výnosy

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V PLNÉM ROZSAHU

ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 1. 1. 2020 DO 31. 12. 2020

(DRUHOVÉ ČLENĚNÍ)

(v celých tisících Kč)
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PŘÍLOHA V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 

 
Občané pro Budějovice, Puklicova 995/1, České Budějovice 370 04 

 

za rok 2020 
 

(sestavena dle vyhl. č. 504/2002 Sb., v platném znění) 

 

 

 

Účetní jednotka:    Občané pro Budějovice 

 

Sídlo:      Puklicova 995/1, České Budějovice 370 04 

 

Právní forma:    politické hnutí 

 

IČO:      714 43 185 

 

Zápis do evidence MV ČR:  22. 7. 2010, č. j. MV-69909-4/VS-2010 

 

Poslání:     jednotka je politickým hnutím zřízeným podle zákona  

     č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách  

     a politických hnutích. 

     Účetní jednotka neprovozuje hospodářskou činnost. 

 

Organizační struktura:   účetní jednotka nezřizuje žádné organizační jednotky. 

 

Statutární orgán:    předseda hnutí: Ivo Moravec 

 

Zakladatelé a vklady   nejsou. 

do vlastního jmění:     

 

Účetní období:    kalendářní rok. 

 

Rozvahový den:    31. 12. 2020 
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Zaměstnanci:    účetní jednotka neměla v průběhu účetního období žádné  

     zaměstnance. 

 

Vztahy s členy orgánů:   Členům orgánů účetní jednotky nebyly v průběhu  

     účetního období vyplaceny žádné odměny či funkční 

     požitky. 

 

     Členům orgánů účetní jednotky nebyly v průběhu  

     účetního období poskytnuty žádné zálohy, úvěry či 

     půjčky, ani ručení. 

 

     Účetní jednotka v průběhu účetního období neuzavřela 

     obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy s osobami, 

     v nichž by měli účast členové orgánů účetní jednotky či 

     jejich rodinní příslušníci. 

 

Odměny auditorovi:   Auditorovi byla v roce 2020 vyplacena odměna za audit 

    účetní závěrky ve výši 9 tis. Kč. Jiné služby nebyly 

    auditorem poskytovány. 

 

Používání účetní metody,   Předkládaná účetní závěrka byla zpracována na základě 

obecné účetní zásady   zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a na základě 

a způsoby oceňování:  vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá 

     ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

     pozdějších předpisů, pro nepodnikatelské subjekty. 

               Zásoby v účetní jednotce nejsou. 

     Účetní jednotka nemá žádný dlouhodobý ani drobný 

     hmotný a nehmotný majetek, nevytváří žádné opravné 

     položky. 

     Účetní jednotka nemá majetek, jehož účetní ocenění by 

     se odchylovalo od jeho hodnoty.  

     Účetní jednotka nevlastní žádné cenné papíry, podíly, ani 

     majetkové účasti. 
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     Účetní jednotka nemá žádná aktiva či závazky v cizích 

     měnách. 

     Účetní jednotka nevytváří žádné rezervy. 

 

Zpracování účetních záznamů:  Účetnictví je vedeno externě. 

     Účetní doklady jsou uschovány v sídle hnutí. 

 

Významné události po datu  Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní 

účetní závěrky:    závěrky nedošlo k žádné významné události. 

 

Závazky:     Účetní jednotka nemá k rozvahovému dni závazky  

     s dobou splatnosti přesahující pět let 

     Účetní jednotka nemá k rozvahovému dni závazky kryté 

     zárukou. 

     Účetní jednotka nemá k rozvahovému dni závazky  

     neuvedené v rozvaze. 

     Účetní jednotka nemá k rozvahovému dni žádné daňové 

     dluhy ani splatné závazky na pojistném na sociálním 

     zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 

     a na veřejném zdravotním pojištění. 

     Účetní jednotka nemá žádné bankovní úvěry ani nečerpá 

     žádné dotace na provozní účely či na nákup majetku. 

 

Výsledek hospodaření:   Zisk 167.480,19 Kč je vykázán v hlavní činnosti. 

     Přijaté dary jsou osvobozeny od daně darovací, přijaté 

     členské příspěvky jsou osvobozené od daně z příjmů. 

                                                                Zisk roku 2019 byl převeden na účet 932/nerozdělený    

                                                                zisk neuhrazená ztráta. 
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Dary:      Účetní jednotka přijala v účetním období dary v celkové 

     výši 243.835 Kč, podrobnosti o přijatých darech jsou 

     uvedeny ve výroční finanční zprávě dle zákona  

č. 424/1991 Sb. Dále byla přijata dotace od státu ve výši 

208 tis. Kč. 

Účetní jednotka poskytla v průběhu účetního období 

dary (546) ve výši 277.857 Kč. 

 

 

Členské příspěvky:  Účetní jednotka vyinkasovala v účetním období členské 

příspěvky v celkové výši 14.500 Kč. K 31. 12. 2020, 

účetní jednotka vykazuje nedoplatek na členských 

příspěvcích (378/1) 1.500 Kč a (384/1) 2.500 Kč 

přeplatek na členských příspěvcích. 

Podrobnosti o přijatých členských příspěvcích jsou                                                               

uvedeny ve výroční finanční zprávě dle zákona č. 424/ 

Sb.1991. 

 

Veřejné sbírky:    Účetní jednotka v průběhu účetního období nepořádala 

     žádné veřejné sbírky. 

 

V Českých Budějovicích dne   8. 3. 2021 

 

 

Statutární zástupce: 


	Příloha HOPB 2020

