
22.    10

Výčet položek 

podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. ROZVAHA Název a sídlo účetní jednotky 

v plném rozsahu

Hnutí SOL

.............................................................................................................................................31.12.2020
ke dni ............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................

(v celých tisících Kč) Ježkova 242/8

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

Brno

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

IČ 63800

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

03116603
Česká republika

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

Číslo 

řádku

Stav k prvnímu 

dni účetního období

Stav k poslednímu 

dni účetního období
A K T I V A

41B.    13    94Krátkodobý majetek celkem

72     III.    13    94Krátkodobý finanční majetek celkem

731.    11    11Peněžní prostředky v pokladně

753.    2    83Peněžní prostředky na účtech

85    13    94AKTIVA CELKEM

Číslo 

řádku

Stav k prvnímu 

dni účetního období

Stav k poslednímu 

dni účetního období
P A S I V A

1A. -   10    41Vlastní zdroje celkem

6     II. -   10    41Výsledek hospodaření celkem

71. x    51Účet výsledku hospodaření

82. -   23 xVýsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

93.    13 -   10Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

10B.    23    53Cizí zdroje celkem

21     III.    13    43Krátkodobé závazky celkem

221.    2    2Dodavatelé 

254.    11    0Ostatní závazky

3817.    0    41
Jiné závazky

49    13    94PASIVA CELKEM

Sestaveno dne: 27.3.2021 Razítko: Podpis odpovědné 

Telefon: 731490336

.............................................................................................................................................Odesláno dne:

Odpovídá za údaje: Dagmar Ráčková

Dohadné účty pasivní 43    10

E-mail:





28. 0,00

I. 0,00

1 0,00

E-mail: dasau@seznam.cz Telefon: 731490336

Sestaveno dne: 27.3.2021 Razítko:
Podpis odpovědné

 osoby:

Poskytnutné příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 36 141,00 141,00

Provozní dotace 40 62,00 62,00

.............................................................................................................................................Odesláno dne:

Odpovídá za údaje: Dagmar Ráčková

D. 63 51,00 0,00 51,00Výsledek hospodaření po zdanění

C. 62 51,00 0,00 51,00Výsledek hospodaření před zdaněním

61 224,00 0,00 224,00Výnosy celkem

4. 46 4,00 0,00 4,00Přijaté členské příspěvky

3. 45 158,00 0,00 158,00Přijaté příspěvky (dary)

     II. 43 162,00 0,00 162,00

39 173,00 0,00 173,00Náklady celkem

VII. 35 141,00 0,00 141,00Poskytnuté příspěvky

Spotřebované nákupy a nakupované služby

6. 8 32,00 0,00 32,00Ostatní služby

Stav k rozvahovému dni
Číslo

řádku Hlavní činnost Hospodářská činnost Celkem

     I. 2 32,00 0,00 32,00

Brno

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

IČ 63800

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

03116603
Česká republika

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

.............................................................................................................................................31.12.2020

ke dni ............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................

(v celých tisících Kč)
Ježkova 242/8

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

Provozní dotace 41 62,00 62,00

Přijaté příspěvky

Výčet položek

podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
Název a sídlo účetní jednotky

v plném rozsahu

Hnutí SOL

mailto:dasau@seznam.cz
mailto:dasau@seznam.cz
mailto:dasau@seznam.cz
mailto:dasau@seznam.cz


  Příloha k účetní závěrce 2020 

 

 

PŘÍLOHA K ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA OBDOBÍ ROKU 2020 

K ROZVAHOVÉMU DNI 31. 12. 2020 

 

1.   Název a sídlo účetní jednotky: 

Název:  Hnutí SOL 

Sídlo:  Ježkova 242/8, 638 00, Brno - Lesná 

Místo podnikání: Brno  

IČ:   03116603   

Datum vzniku: 18.6.2014  

 

Zapsána podle zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích  

č. 424/1991 Sb. do seznamu politických stran a hnutí u MV v Brně dne 18.6.2014,  

číslo registrace MV-75060-4/VS-2014. 

      adresa webových stránek: www.solesne.cz  

 

      9.5.2018 došlo ke změně názvu na Hnutí SOL a stanov 

 

2.   Právní forma účetní jednotky: Politická strana, politické hnutí   

 

3.  Vymezení účelu, pro který byla účetní jednotka zřízena: Aktivní zapojování občanů 

a  občanských iniciativ do správy ČR všeobecně, zejména pak v rámci statutárního města 

Brna. 

 

4.   Ostatní činnosti účetní jednotky:   SOL neprovozuje žádnou hospodářskou činnost. 

 

5.   Statutární orgány a změny provedené v účetním období: Předsednictvo, za které jedná    

předseda. 

       

Předseda předsednictva: Mgr. Martin Maleček  

 

Místopředsedkyně předsednictva: PhDr. Karla Hofmannová 

 

Místopředseda předsednictva: Ing. Jiří Sekora 

 

Členové předsednictva: Mgr. Tomáš Kohoutek 

doc. Pavel Máchal, členem od 22.6.2015 

prof. Michal Košut, Ph.D.  

Ing. Martin Cibula 

 

6.  Zakladatelé:  

 

 Mgr. Martin Maleček 

 PhDr. Karla Hofmannová 

 Ing. Jiří Sekora 

 Mgr. Tomáš Kohoutek, Ph.D. 

 Ing. Martin Cibula 

 prof. Michal Košut, Ph.D. 

 Mgr. Miloslav Králíček 

 

 

http://www.solesne.cz/
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7.   Vklady do vlastního majetku: žádné nejsou  

 

8.   Účetní období, za které je stanovena účetní závěrka a rozvahový den, datum sestavení 

závěrky  

      1. 1. 2020 – 31. 12. 2020;   31.12.2020         27.3.2021     

 

9. Použité účetní metody 

Při účtování bylo postupováno podle Zákona o účetnictví (dále jen ZOÚ) Vyhlášky 

504/2002 Sb., pro nevýdělečné organizace (dále jen Vyhláška) a v souladu s Českými 

účetními standardy pro neziskové organizace (dále jen standardy). Jedná se o mikro účetní 

jednotku s povinným auditem, kdy se sestavuje závěrka v plném rozsahu. 

 

• Vymezení nákladů souvisejících s pořízením dlouhodobého nehmotného a hmotného 

majetku 

žádné nejsou, účetní jednotka nemá žádný dlouhodobý hmotný majetek 

 

• Vymezení nákladů souvisejících s pořízením cenných papírů a podílů, zásob a 

pohledávek 

žádné nejsou 

 

• Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty a ocenění ekvivalencí u cenných 

papírů a podílů 

žádné nejsou 

 

• Zásoby 

žádné nejsou  

 

• Postup tvorby a použití opravných položek a rezerv 

Nebyly shledány důvody pro tvorbu.  

 

• Vzájemné zúčtování 

Nebylo účtováno. 

 

• Metoda kurzových rozdílů 

nebyly použity 

 

• Dohadné účty pasivní a aktivní 

Účetní jednotka má na účtu dohadný účet pasivní 10.000,- Kč.  

Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společnosti používalo odhady a 

předpoklady, jež mají vliv na vykazované hodnoty majetku a závazků k datu účetní 

závěrky a na vykazovanou výši výnosů a nákladů za sledované období. Vedení 

společnosti stanovilo tyto odhady a předpoklady na základě všech jemu dostupných 

relevantních informací. Nicméně, jak vyplývá z podstaty odhadu, skutečné hodnoty v 

budoucnu se mohou od těchto odhadů odlišovat. 

• Stanovení reálné hodnoty, deriváty není 

• Dotace je zaúčtována v okamžiku jejího přijetí či nezpochybnitelného nároku na přijetí. 

Dotace přijatá na úhradu nákladů se účtuje do výnosů. Dotace přijatá na pořízení 

dlouhodobého majetku včetně technického zhodnocení a na úhradu úroků zahrnutých do 
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pořizovací ceny majetku se účtuje do vlastního jmění a je rozpouštěna v časové souvislosti 

s odpisy na účet čerpání fondů.  

• Přijaté dary na majetek jsou účtovány do fondů a jsou rozpuštěny v časové souvislosti 

s odpisy jako čerpání fondů. 

• Přijaté dary účtovány do výnosů v daném roce a jsou účtovány v okamžiku podepsání 

smlouvy. Nejsou jsou rozpuštěny v časové souvislosti s náklady. 

• Poskytnuté dary účtovány do nákladů v daném roce a jsou účtovány v okamžiku 

podepsání smlouvy.  

 

• Odměna auditora za povinný audit 

            byla stanovena na 10.000,- Kč 

 

• Položky dlouhodobého majetku  

            žádné nejsou 

 

• Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově 
souvisejí. 

• Náklady příštích období žádné nejsou. 

• Výnosy příštích období žádné nejsou. 

 

10.   Způsob zpracování účetních záznamů 

        Účetní záznamy jsou zpracovávány na počítači, software Money S3, firmy Cígler 

Software. 

 

11. Způsob a místo úschovy účetních záznamů 

Účetní záznamy jsou zakládány v označených šanonech po rocích a jsou archivovány 

v souladu s § 31 a 32 ZoÚ v sídle politické strany. 

 

12.   Informace o významných událostech, které nastaly mezi rozvahovým dnem a 

okamžikem sestavení účetní závěrky 

        Mezi datem účetní závěrky a jejím sestavením se nenaskytly žádné významné události    

      s dopadem na účetní závěrku.  Pandemie COVID 19 nemá vliv na činnost účetní jednotky. 

 

13.   Účasti v obchodních společnostech 

        Žádné nejsou 

 

14.   Přehled splatných závazků pojistného a daňových nedoplatků: žádné nejsou 

 

15.   Informace o akciích a podílech 

         nejsou žádné       

      

16.   Majetkové cenné papíry, vyměnitelné a prioritní dluhopisy, ostatní finanční investice)  

  nejsou žádné 

 

17. Dlužné částky vzniklé v daném účetním období se zbytkovou dobou splatnosti vyšší 

než 5 let   

nejsou žádné 

 

18.    Dluhy kryté plnohodnotnou zárukou danou účetní jednotkou  

         nejsou žádné 
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19.   Celková výše závazků neobsažených v rozvaze 

         nejsou žádné       

 

20.   Výsledek hospodaření v členění podle jednotlivých druhů činnosti v tis. Kč:  

Celkem + 51 tis. Kč 

daňový HV... 0,- Kč 

nedaňový HV...+ 51 tis. Kč 

        

 Vlastní činnost náklady :  32 tis. Kč (ostatní služby) 

 

         Poskytnuté příspěvky:  141 tis. Kč 

 

 Přijaté provozní dotace  + 62 tis. Kč 

 

 Dary:  + 158 tis.Kč   

 

 Členské příspěvky:  + 4 tis. Kč  

 

 

21.   Informace o zaměstnancích – žádní nejsou 

           

22.   Odměny a funkční požitky členů statutárních, kontrolních nebo jiných orgánů  

        nejsou žádné 

 

23.   Účasti členů statutárních, kontrolních a jiných orgánů a jejich rodinných příslušníků 

        v právnických osobách, s nimiž účetní jednotka uzavřela za vykazované účetní období 

        smlouvy nebo jiné smluvní vztahy 

        nejsou žádné 

 

24.   Další majetková plnění členům statutárních, kontrolních a jiných orgánů 

        nejsou žádná 

 

25.   Vliv změny způsobů oceňování na výpočet zisku nebo ztráty 

        nejsou žádné  

 

26.    Daňové úlevy na dani z příjmů  

Účetní jednotka využila § 38 ma ZDP a daňové přiznání nepodávala. 

Pro zjištění základu daně je používána analytika k jednotlivým účtům a střediska dle 

činností. Snížení daňového základu za rok 2020 o …0,- Kč.  

Daňová úspora je ……0,-Kč.  

Daňové úspory z předchozích let: 0,- Kč 
  

27.   Informace o změnách daňové povinnosti běžného či minulých účetních období  

        nejsou žádné 

 

28.   Komentář k významným položkám resp. skupinám položek Rozvahy a Výkazu zisku 

a ztráty:  

výnosy tvoří pouze členské příspěvky, dary od členů a státní příspěvek za 1 mandát 

členů zastupitelstva kraje a tyto výnosy byly použity na náklady související s volbami 
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účetní jednotka poskytla finanční vklad 100.000,- Kč politickému hnutí STAN na 

základě koaliční smlouvy na náklady spojené s volbami 

na základě této smlouvy se pak poskytnutý státní příspěvek za 1 mandát bude poměrově 

dělit a část tohoto příspěvku pošle účetní jednotka STANu (40.625,- Kč) 

 

29.   Přijaté dary:  158 tis. Kč – seznam dárců nad 10.000,- Kč: 

 Martin Cibula 50.000,- Kč 

 Martin Maleček 40.000,- Kč 

 Jiří Sekora 17.200,- Kč 

             

30.   Přehled poskytnutých nadačních příspěvků: žádné nejsou 

 
 

31.  Přehled o veřejných sbírkách 

   nejsou žádné 

 

32.  Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících     

období: ztráta z roku 2019 ve výši 23.295,28 Kč byla převedena na účet 932000 

Nerozdělený zisk minulých let 

HV daného roku bude převeden na nerozdělený zisk k další činnosti. 

       

33.   Další informace dle úvahy účetní jednotky a informace vyžadované zvláštními  

        právními předpisy 

        údaje jsou uvedeny ve výroční zprávě 

 

34. Přijaté investiční a provozní dotace  

 státní příspěvek 62 tis. Kč - kvartální část z celkového příspěvku 1.000.000,- Kč  

za 1 mandát rozpočítaný na 4 roky 

 

Okamžik sestavení účetní závěrky: dne 27.3.2021 

 

Sestavila: Mgr. Dagmar Ráčková 

 

 

 

 

 

……………………………………….                     ………………………………………. 

     Podpisový záznam předsedy                                     Podpisový záznam místopředsedy 

 

 

 

   

 


