
Výroční íinanční zpráva politické strany/hnutí za rok 2020

Názeť polilickó síeny / politlckého hnUti:
strana konzeřvltitlí pravice - Rid nÁroda

tdenijfikačni (:islo po]irichó sltany l politického hnulii
7lu3341

Sidlo polid(ké §rally / polilického hnuti:
Božeuy Něrucovč ?il3, Sokolov, 3§60l

Tclefon, fax, elekEonická pošt 0úpř. e-nrail)l
l€l.: ó022ú3169,s,lDalll dltmárl93@s€zn !§c,

statular& o€án politiclé slrány / poliricMbo hnut;
JŤn€no, přijmeni. dhd, f nkce
Jo§ef zickllr - přcdíedr

o"o,"'', ....i,,l,)]::...i1]

j,
!;' 7

-|a/ , /
l4,,/,,

Po(lpis (Bzitko):,,,.l,,.,,,..,-,:..,..,,.,..,...,.,, ..

,i

j'oliti.ká slrunJ l půliticka
normální činíosti

hnulíjc v r€žnnul



část l,

/,pró1ll !udit|,r, o o\ařtni Ul€lnizálcrh!.
'l::,":;i i:'^o:iij],;l]lcdi 

rc"o pr,tol-: i \11o, nl lln_,,inl lpjJ!e polili,;,ť

lčcInira\řřkJ(rJ.,\Jú,!),k,l/7,,kUó7|látv,,r.,],,hJluč..n,| 
/,\ťrc_]Dl.dlť/_\J, ,:, <)1 ]09|§D, J l,ieI.1,n,, \c a,-l p,)leil,.t p,canr.i,' 

.' - '."'.
L;čťlni .ávi:rka se trvádjjako piiloha pot!?e v připadé. žc l]eli iříiohou ZpláV,\,

Dohlfi:nl ncpřiiožel}.



Ing. Ivan Ptáčník, auditor ]309, Na výsluní l308, Nelatovice

Z PRAVA NE ZAVIS LE H O AaD I T O RA

Příjemce: čtenům strany Strana konzervativní pravice - Řád naloda

se sídlem Boženy Němcové 703,35ó01 Sokolov

Výrok auditora

Provedli j sme audit přiložené účetní závěrlry strany Slrana konzeryatiýní pravice Řád národa
(,,Společnost") sestavené na základě česbi,ch účetních předpisů, která se skládá z ronahy k
31.12.2020, uýkazu zisku a ztráty, za rok končící 31.12.2020, a přílohy této účetní závěrlE,
herá obsahuje popis použirých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace.
Udaje o Společnosti jsou uvedeny v příloze této účetní závěrlE.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv strany k
3].12.2020 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2020 v

souladu s česlqlmi účetními předpisy.

Zdklad pro uýrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů Česke
republitq 6A ČR) pro audit, herými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně
doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanoýená těmito
předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrlql. V
souladu se zákonem o auditorech a Eticlvm kodexem přij a$m Komorou auditorů Česke
republilcy jsme na Společnosti nezávislí a splnili jsme i další etické poýinnosti vyplyvající z
uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, heré jsme shromáždili, poslqtují
dostatečný a vhodný záklcld pro vyjádření našeho výroku.

Ostatní informace uvedené ve výroční zprdvě

Ostatními informacemi jsou y souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve

vyroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá
statutární or gán Spole č nos t i.





Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevzlahuje. Přesto je však součástí naŠich
povinností souvisejících s ověřením účetní závěrlq seznámení se s ostatními informacemi a
posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní
závěrkou či s našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během oyěřování účetní závěríE
nebo zda se jinak tyto iníormace nejeví jako významně (materiólně) nesprávné. Také
posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech významných (materiálních) ohledech
vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímío posouzením se rozumí, zda
ostatní informace splňují požadavlgl právních předpisů na Jbrmální náležitosti a postup
vypracování ostatních informací v kontextu významnosli (materialily), tj. zda případné
nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních
informací,

Na základě provedených postupů, do míry, jež dokážeme posoudit, uvádíme, že
. ostatní informace, heré popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní

závěrce, jsou ve všech významných (materiólních) ohledech v souladu s účetní závěrkou
a

. ostatní iníormace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a poýědomí o Společnosti, k nimž jsme
dospěli při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiólní) věcné
nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žódné
lyznamné (materiální) věcné nesprávnosti nezj istili.

Odpovědnost statutárního orgánu Společnosti za účetní závěrku

Statutórní orgán Společnosti odpovídá za sestavení účetní závěrlE podávající věrný a poctivý
obraz v souladu s česbými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který
považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrlql tak, aby neobsahovala významné
(materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou,

Při sestavování účetní záýěrky je statutární orgán Společnosti poýinen posoudit, zda je
Společnost schopna nepřetržitě lrvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní zlivěrlq
záležitosti nýkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při
sestavení účetní závěrlq, s vyjimkou případů, kdy statutární orgán plánuje zrušení Společnosti
nebo ukončeníjejí činnosti, resp. kdy nemájinou reálnou možnost, než lak učinit.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou
(materidlní) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora
obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že
audit provedený v souladu s ýše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce
odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v
důsledku podlodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně
předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, herá
uživctelé účetní závěrky najejím zdkladě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během
celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. DáIe je naší povinností:
. Identiíikovat a vyhodnotit rizika ýznamné (materiální) nesprávnosti účetní závěrlry

způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na





tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkrlzní informace, abychom na jejich základě
mohli l.yjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme uýznamnou (materiální) nesprávnost, k níž
došIo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální)

nespráýnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody,

falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol
vedením.
Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Společnosti relevantním pro audit v
takovém rozsahu, abychom mohli naýrhnout auditorske postupy vhodné s ohledem na
dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit nánr na účinnost vnitřního kontrolního
systému.
Posoudit vhodnost použiých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních
odhadů a informace, které v této souvislosti statutární orgán Společnosti uvedl v příloze
účetní závěrky,
Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrlE
představenstvem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje
významná (materidlní) nejistota vyplýaující z událostí nebo podmínek, kleré mohou
významně zpochybnit schopnost Společnosti trýat nepřetržitě. Jestliže dojdeme k zá,llěru,
že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit ý naší
zprávě na informace uvedené ý této souýislosli v příloze účetní závěr}E, a pokud tyto
iníormace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry rj,kající se
schopnosti Společnosti trvat nepřetržitě rycházejí z důkazních informací, které jsme
získali do data naší zprávy, Nicméně budoucí události nebo podmínlq mohou vést k
tomu, že Společnost ztratí schopnost trvat nepřetržitě.
Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrlcy, včetně přílohy, a dále
to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede
k věrnému zobrazení.

Naší povinností je informovat statutární orgún minlo jiné o plánovaném rozsahu a načasování
auditu a o lýznamných zjištěních, která .jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných
významných nedostatků ye vnitřním kontrolním systému.

Nelatovice 29.3 .2021

lrrg. Ivan Ptáčník
auditor ev. č, 1309
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,7144334,t střana kónzeruativní pravice - Řád

RozvAHA pro neziskové organi zace
sestavená ke dni 31 .12.2020
(v celých ti_s.Kč)

TCo

7L443347

AKTlvA

označení

národa 23.03.2a2I L5;41 :58 / 7

úč No 1-01

Název a síd1o účetni jednotky:
Řád Národa v].astenecká Unié

TExT
a

čís1o
řádku

b

stav k StaV k
0I.al-2020 3l.)"2.2a2a

12

sťálá aktiva ř.9-15+26-33+40 001
DNM - Nébnotné výsfedky výzkumu a Vývoje (al2) aa2

- softlrare (013) 003
- ocenitelná práVa (014) 004
- Drobný dlouhodobý nebmotný majetek (018) 005
- ostatní dtouhodobý nehmotný majetek (019) 006
- Pořizer'l dlouhodobého nehmot.majetku (041) 00?
- Poskytnuté záfohy na DNM (05],) 00B

součet ř.2 až B 009
oprávky k nehmot. výsledkům výzkumu a \/ý\,oje (072) 010

- sof tr,7arlr (0?3) 011
- ocenitelnlim právům (0'l4) o72
- drobnénu dlouhodobému nehmot.majetku (078) 013
- oslatnímu dlouhodobéílu néhmot.majétku (079) 014

součet ř.10 až 14 015
DHM - Pozemky (031) 016

- Unělecká díla a předměty (032) 017
- stavby (021) 01B
- sarnostatné movité věci a sMV !o22) alg
- Pěstitelské celky trvalých porostú (025) 020
- Základni stádo a tažná zvířata Ia26) a2!
- Dřobný dtouhodobý hmotný majetek |o28'l o22
- ostatnl dlouhodobý hmotný majetek (a29) a23
- Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (042) 024
- Poskytnuté zálohy na DHM (a52) a25

sotlčét ř.16 až 25 a26
opřávky k stavbánr (081) 027

- samostatným movitým věcen a sMV (082) 02B
- pěstitelsk]im celkům trvaIých porostú (085) 029
- základnímu stádu a tažnýn zvířatúm (086) 030
- drobnému dlouhodobému hmotnému najetku (088) 031
- ostatnímu DHM (089) 032

součeL ř.2'l až 32 033
DFM - Podí]ové cenné papířy a vkfady v PRV (061) 034

- Podílové cenné papíry a vkfady V PPV (062) 035
- ostatní dlouhodobé cenné papiry (063) 036
- Půjčky podnikům ve skupině (066) 037
- ostatni dlouhodobé půjčky (067) 03B
- ostal-n1 dlor.rhodobý finanční majétek (069) 039

součet ř.34 až 39 040
oběžná akťiÝa ř,5!+69+77+82 o4L
zá§oby - Materiál na skfadě |172) 042

- Materiál na cestě (119) 043
- Nedokončená Ýýroba l72l) 044

357 357

357

357

35,1

351

357

357

2.

3.

5.

4.

5368
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RozvAHA ke dl]i 37,L2.2020
(v celých tis.Kč)

označení TExT
a

čís]o stav k
řádku 01 . 01.2020

b].
stav k
31- .1-2.2a20

2

- Polotovaly vlastní výroby |722) 045
Výřobky ll23) 046

- Zvířata \I24) 041, Zboží na skLadě (132) 04B
- Zboží na cestě (139) 049
- Poskytnuté záLohy na zásoby (z (tčtu 314) 050

součet ř.42 až 50 051
Pohledávky - odběratelé (311) 052

- srněnky k inkasu (312) 053
- Pohledávky za eskonLované cenné papíry (313) 054
- Poskytnuté provozní zá-lohy (314 nimo ř.50) 055
- ostatní pohledávky (315) 056
- PohledáÝky 2a zaměstnanci (335) 05l

Pohledávky za institucemi sz a zP (336) 05B
Daň z příjmů (341) 059
ostatní přímé daně |342) a60

- Daň z přidané hodnoty (343) 061
- ostatní daně a poplatky 1345) 062
- Nároky na dotace a ostat.Zúět. se sR (346) 063
- Nároky na dotace a ostat.2účt.s RoÚsc (348) o6l,
- Pohfedávky za účastníky sdružení (35B) 065
, Pohledávky z emitovaných dfuhopísů (375) 066
- Jiné pohledávky (37B) 06j
- opravná položka k pohfedávkám (391) 068

součet ř.52 až 6? mínus 68 069
KFM - Pokladna (2lL) o'lo

- ceniny (21,3J o'71,
Bankovní účty (22L) 0'7 2

- Majetkové cenné papíry |251) 0'73
- Dlužné cenné papíry (253) a14
- ostatní cenné papíry (256) a15
- Peníze na cestě (26I) a'16

souěet ř.70 až 76 o11
Přechodné účty aktivní - Náklady př.období (381) 078

Příjmy příštlch období (385) 079
Kursové rozdífy aktivní 1386) 0B0

- Dohadné úěty aktivní (3B8) 0B1
součet ř.78 až 81 0a2
úI*x exrw ř. 1+41 o83

25

99,1

68

1?00

25

13

15
2B

53

1640

6B

6l]

Kontrofní čís10 (ř.001 až 0B3)

2.

3.

4.
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RozvAllA ke drli 31.12 .2020
(v celých tis. Kč )

PAsIvA

označení TEXT

a

stav k
01.01.2020

3

stav k
31 .12 .2a2a

4

čís1o
řád ku

b

Vlasťní zdroje kťytí sťálých a oběž.aktiv ř.87+91 084
.rnění - Vfastní jnění (901) 0B5

- Ecr.ly (911) 086
součei ř.85 a 86 08l
íospodářský výsfedek - Účet hospod.výsledku (963) 088

- Hospoctářský výsledek ve schvaf.řízení (931) 0B9
NeroZdě}ený zisk, neuhr.ztráta min.fet (932) 090

součet ř.BB až 90 091
cLzi zdrcje ř.93,r99+116+123+L2a o92
Zákonné Iezerv./ (9 41) 093
Dfouhodobé ZávaZky Ematované dluhoprsy (953) 094

ZáÝazky z pronájmrJ (954) 095
Dfcuhodobé přija.é Zá]ony (955) 096

- Dlouhodobé směnky k úhredě (958) 09l
ostatní dfouhodobé závazky (959) 098

souče], ř.94 až 98 099
Kťátkodobé zá.íazký - DodavateLé (321) 100

směnky k úhradě (322) IaI
- Přijaté Zá]ohy 1324) Ia2
- ostatní Závazky (325) 103

Zaměstnanci (331) 104
oStatní ZávaZky Vůči Zaměstnancům (333) 105
Zá.íazky k instit]rcíin sZ a ZP (336) 106
Daň Z příjnů i341) 10l

- ostai:ní přímé daně (342) 108
Daň z přidané hodnoty (343) 109

25
1

32
36

1

36

-23

-55
25

1

23
16

1
16

2I2

34

- ostatní daně a popfatky (345) 110
Záýazky ze vztahu ke státnímu rozpočlu (346) 111
Za,a_í, _e ,, éhu < oo , s. l8
zá-,.azky z ups . nespl . cenných papírú (36]) 113

- ', e ,ovdzk] l sla l.L -

'oU -, l 00 .
Bankcvní výpomcci a pújčky Dl.bank.úvěri, (951) ].1]

I'r o koooo- Ddn^o,:- Á " - L.8
Es kon n- ái,
Emitované krá.kodobé dfuhopisy (24u 72a

- \]. n, d]Lhop, / z ,2L
ostatní kiátkodobé finanční výpomoci (249) 722

součet ř.11] až 122 l23
Přechodné účty pasiÝní - Výdaje příštích.ob. (383) 124

Kontrofní čísfc (ř.OB4 až 129)

Výnosy příštích období (384) 125
- KulsoÝé rozdífy pasivni 1381) 126

Dohadné účty pasivni |389) I21
součet ř.127 až 12? 128
Úrrp:l pasrv í.a4+92 a29

Podpis Vedoucího
účetní jednotky:

68

212

odpovídá Za údaj e:

TeLefon:

998

#
//

oí]esláno dne: Raz itko

úu.

A.
1.

2-

B.
1.
2.

1A3.

4-
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účNo201wÝxez zrsxu t zrnÁt: plo neziskové organizace

sestavený ke dni 31.12.2020
(V celých tis. Kč)

Ičo

7L443341
Na_-V a srdlo uieLni jednotkyi
Řáa národa vlasťenécká unie

čísto
účtu

čis1o
řádku

celkem
8

Náze\/ ukazatele
Činnosti
hlavní hospodářská

56

501 spotřeba materiálu
502 spotřeba energie
503 spotřeba ostatnich nes kladovatelných dodáÝek
504 Prodané zboží
511 opřavy a udržování
512 cestovné
5lJ Náklady na !epřezentaci
518 ostatní s lužby
521 Mzdové náklady
524 zákonné sociá]ní poj ištěni
525 ostatni sociálni poj ištění
521 záko\né sociálni náklady
52B ostatní sociální náklady
531 Daň § ilniční
532 Daň z nemovitosti
53B ostatní daně a poplatky-4], smluvnr poklLy a ťlroky 2 plodlení
542 ostatní pokuty a penále
543 odpis nedobytné pohledávky
544 úroky
545 Kuraové ztráty
546 Dařy
54B Manka a škody
549 Jiné ostatni nákLady
551 odpi§y dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
552 zůstatkoÝá cena přodaného DNM a DHM
553 Prodané cenné papíly a vklady
554 Prodaný materiá1
556 Tvorba zákonných rezerv
559 Ťvorba zákonných opravných položek
5B1 Po§kytnuté příspěvky Zúčtované mezi organ.složkami
5a2 Poskytnr.rté příspěvky
5 Úěťowá třída 5 céJ.ken (řádek 1 až 32'
601 Ťížby za vfastní výlobky
602 Tržby z prodejé služeb
604 Tržby za přodané zboži
611 změna stavu zásob nedokončené výroby
612 zíiěna stavu zásob polotovarů
613 změna §tavu zásob výrobků
614 změna stavu zvířat
621 Aktivace mateŤiálu a zboží
622 Aktivace vnitroolgani začních služeb
623 Aktivace dlouhodobého nebmotného majetku
624 Aktivace dlouhodobého h$otného najetku
641 smluvní pokuty a rlroky z přodlení
642 astatr\i pokuty a penále

001
002
003
004
005
006
00?
00B
009
010
011
o1-2
013
0I4
015
016
017
01B
019
020
a21
a22
a23
a24
a25
026
o2,]
02a
a29
030
031
032
033
034
035
036
037
03B
03 9
040
041
o42
043
04A
045
046

55

106

55

161

106

161
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víx.lz zrsxu A zTRÁTy ké dní g!.!2.2o2o
(v celých tis. Kč )

čísto Název ukazatele
úč1'u

čis1o
řádku

cel kem
8

ČinnoSti
hlavní hospodářská

561

643 Platby za odepsané pohfedávky
644 Úřoky
645 Kursové zisky
64B zúčtováni fondů
649 Jiné ostatní výnósy
652 "tržby z prodeje dlouhodob.netm. a hm.majeiku
653 Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů
654 Itžby z pŤodeje materiálu
655 Výnosy z krátkodobého finančního majetku
656 Zúětování zákonných rezerv
657 Výnosy z d]ouhodobého finančního majetku
659 Zúčtováni Zákonných opravných položék
681 Přijaté příspěvky zúčtované mézi orqan.složkanri
682 Přij été příspěvky
684 Přijaté čLenské příspěvky
691 Provozní dotace
6 ÚěčoÝá ťřída 6 célketrt (řádek 34 až 62)

Hospodářský výsledek před zdanéním (ř.63-ř.33)
591 Daň z příjmů
595 Dodatečné odvody daně z příjmů
IIv HogPodář§ký výslédék po zdanění (ř.64-ř.55-ř,66)

kontřoLní čís fo

odesláno dne i

a41
04B
a49
050
051
052
053
054
055
056
05?
058
059
0 60
a6l
062
o63
064
065
066
067
999

106

106
-55

-55
424

106

106
-55

-55

Raz itko

/

tr
Podpis vedouciho
účetní jednotky;

odpovídá za údaj e:

Tele fon.

/a' ,-r



pŘíLoHA KúčETNízÁvĚRcn zarok 2020

Sestavená dle § 29 a 30 vyhl. č.504/2002 Sb,, kterou se prováděií některá ustanoý€ní záko[a č"
563/t991 Sb., o účetniťtvi ve zněni pozděJšíclr předpisů, pro účetni iednot|r?. u kle.ýclr lrlavním
předmětem činn0šti není podnikán' pokud účturí v sou§tavě p$dvoiného účetnictví

Uda]c 0:

1, účetrrí iednotce, jejím sid}e, názvu, právní formě, jeiím poslání, tj. činnosti hlavní, hospodářské,
a dalších činnostech, stafuérních orgánech a organizačních složkáčh s vla§tní právní
subje}rtivitou, pokud byly zřízeny:

Název politické strany : Stlana konzeívativní pravice-llítli Národa
Idenriíikačni číslel : 71.143347
I)atum vzniku : 29.5.2012

Politická strana/pol. Hnuti/ je v rež-irnu:
Nornrálai činnosti ANO
pozastavení činnosti Nl]
znršeri kc dni Nll
Vstttp do likvidaco ke dni .,.,.. N}:
Zahá.icno insolvenční řízeni na jeji majelck ke dni .. -., Nts

2. zakladate}ích, zřizovatelích, vkladech do vlastního imění, povaze a výši těchto vklatlů a zápisu
vldadů do příslušného reistříku:

Statutární orgán politické slrany /politickóho hnutí/ :
JMiNO Přijmeni 'i'itul

Joseť zickler
Romlrn urbánek
Mi]oslav ]aníček
Michaela Rojtová

3. účetním období, použiqích účetních metodách, způsobu zplacování účetních z.áznami,
způsobecli a mísiech iejich
odpisování, pokud ie ieiich

, aplikaci obecných účeťnich zásad, způsotech ocerlování a
r,nýznamná pro posouzení finanční, majetkové sinrace a

t":i,sledku hospodaření účet*í ; odchylkách od tlč€tníťh metod podle § 7 odst 5 ákona s
uvedením Vlivu na maietek a na íinanční situaci a výsledek lrospodaření účetní
jednotky, způsolru §tanovení 0 k ma.jetku a způsobu stanovení reálné hodnoty
příslušného rnajetku a způsobu tvorby a výši vywóřených opravnýc}T položek a rezerv

účetnictví vč. §tandardů

4. každé rrýznarnné události, §e §tála mezi rozvaho\rym dnem a okamžikem sestavení

za uzavírané účetní období:

2O20 - v sou}*du s předpisy

Furrkce

účetni závěrky podle § 1.9 5 zákona:

PŤedseda

Mistopředseda
1



5. způsobech oceňování použiqý,ch pro položky aktiv a závazkft včetně tolro, iak by]y stanoveny
úpravy hodnoty, ať.j!ž pi,echodné nebo trvalé, a přepočtena aktiva a závazi<y v cizí měné s
uvedením použitóho lrursu l< rozvahovému dni vyhlašovarróho Českou národní tlankou:

v souladu s předpisy o ÚČetnicM vč. §tandardŮ

6. názvu jir:rých rlčetn.ích jednote}<, v nichž účetní jednotka sanra nebo pro.§třed[ictvím třetí
osoby jednající jejím iménem a na je|í účet drží podíl, tento podíI nůže být i v poclobě dúených
akcií, s uvedením výše tohoto podílu, u akcií s uvedením počtu, imenovité hodnoty a druhu
těchto akcii jakož i r"ýše základního kapiálu, vlastního jmění, fondťt a zisku nebo ztráty této iiné
účetní jednotky za minuló ťrčetní clbdobí:

žádné
7. přehled spiatných závazl<tt poiistného na so ciálním zabezpečení a přís^pěvku r:,a státní politiku
zalrlě§tnanosti, přel-r}ed splatných závazků veřejného zdravotního pojištění a evidované daňové
necloplatky u místně příslušrrých íjnančních a celních argánů s uvedenin částeh datem vzniku a
splaťnosti:

žádné

B. počtu a jmenovitó hodnotě akcií nebo podílů, nebo nemaj!li jmenovitou hodnotu, informace o
jejich ocenění:

žádné

9, exi§tenci ma1etkov,ých cenných papírů, tyměnitelných a prioritních dluhopisů nebo
podobných cenných papírů nebrr práv, s udáním iejich počtu a rozsahu práv, která propůjčuií:

žádné

1(t. částkách dlužených, které vznikly v daném účetním období a u kterých zbytková doba
spiahosti k rozvahovému dni přesahuje pět let, jakož i o !:iši všech d}uhů účetních jednotek,

kryťých plnohodnotnou zárukOu, danou touto účetní jednotkou, s uvedením povahy a formy
záťuky; tyto intbrmace se uvádějí odděleně pro položku každého věřitele podle struktury
rozvahy [bilanceJ:

žádnó

11.. celkové qiši finančních nebo jiných závazků, které nejsou obsaženy v rozvaze (bilanciJ:

žá,dné

1ž|. průměrrrém evidenčním přepočteném počtu zaměstnanců pod}e zvláštního právního
předPisu z9 v členění podle kategorií, jakož i o osobníclr nák]adech za účetní obdcrbí v členění
pctlle výkazu zisku a ztráty tl položek "A.Il1.9 Mzdové nák]ad " až "Á.]IJ.13. 0sratní soci



13, výši stanovených odměn a funkčních požitk& za rlčetní obdobi členům statutárních,

konÉotníctr nebo'jiných orgánů určených statutem, stanovami nebo iinou zřizovací lis§nou,1

titulu ieil*r nrntcá, ;áxoz i.ó ,gsi uzniklých nebo smluvně sjednaných závazků o}rledně požitků
b;fual,ých č'lenů těchto orgánů, s uvedením cetkovó qy'še pro každou kategorii členů:

tádní

14. účas§ č]enů statutárnícl! 1rontrolnlch nebo jiných orgánů účetní jednot}qr urČených statutem,
§tanovami nebo ilnou zřizovaci listinou a jeiich rodinných příslušníků v osobách, s nimiŽ účetní
jednotka uzavřela za vykazované rlčenrí období obchodní smlouvy nebo jiné smlurmí vztahy:

žádné

15, qiši záloh a úvěrů, poskytnu!ých čIenům orgánů uvedenýrn v písmenu nJ, s uvedenim
rlrokové sazby, hlavních podmínek a případni proplacených částkách, o závazcích přijat/ch na
jejich írčet jako určitý druh zíruky s uvedením celkové v,ýše pro každou kategorii členů:

žádné

16. roasahrr, ve kterém byl výpočet zisku nebo zřáty ovlivrrěn způsoby oceňování finančního
maietku v průtrěhu rlčetního období netro bezprosďedně předcházejícího účetního období;
pokud takové ocenění má závažný vlív na budoucí daňovorr povinnost, ]'e nutno o tom uvést
podro}rnosti;

žádné

17. způsobu zjišténí záldadu dané z příjmů, použitých daňoqfch úlevách a způsobech užití
prostředků v běžném rlčetním období, získaných z daňol4fch úlev v předcházejících zdaňovacích
obdobích, v členění za jednotlivá zdaňovací období podle požadavku zvlaštních právních
předpisů:

v §ouladu §e zákonem č. 56811992 5b.

18. rozdílech meá daňovou povinností připadající na běžné nebo mioulé účetní období a iiž
zaplacenou dání v těchto rlčetních obdobích jen vpřipadě, že ie tento rozdíl významný; tato
informace se uvede, jen není-li tento rozdíl v celkové výši obsažen v příslušné položce v rozvaze
(bilanci]:

žádné

l9.každ,évýznamné poiožce, z řozvahy (bilance) nebo qýkazu zisku a ztráty, u kterých je
uvedení podstatrré pro hodnocení finanční a majetkové situáce a !,ýsledku hospodaření účetní
jednot}cy, pokud §to informace nevyplývají přímo ani nepřímo z rozvahy [bilanceJ a qýkazu
zisku a ztráty; u významných položek aktiv se uvedou též jejich přírůstky a úbytlqy a zvlášť o
qýznamných položkácl1 které jsou v rozvaze (bilanci] a výkazu zisku a ztráty zahrnuty nebó
kompenzovány s jinýrni položkarni a v rozvaze [bilanci) a výkazu zisku a ztráty nejsou
samostatně vykázány, napff}dad rozpis dlouhodobých bankovních úvěrů včetně úrokoqich
sazeb a popis zajištění úvěfů, přiiaté dotace na provozní rlčeiy nebo na pořízení dlouhodobého
nehmotného a hmotnéio majetku ze státního rozpočfu, rozpočtu územnich samosprávných
celků nebo ze §tátnich fondů, s uvedením t{še dotací a jejichzdroiů;

žádné



20, přehled o přijatých a poskytnut/ch darech, dárcích a příjemcích těchto darů, jeclná-li se o
významné poiožky je součástí Finančn[ správy
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