


















ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 
pro politické hnutí Hnutí Pro Hodonín

se sídlem: Hodonín, Na Pískách 4117/4, PSČ 695 01 
Identifikační číslo: 07223471

Provedl jsem audit přiložené účetní závěrky politického hnutí Hnutí Pro Hodonín, Hodonín, 
Na Pískách 4117/4, která se skládá z rozvahy k 31.12.2020, výkazu zisku a ztráty za rok 
končící 31.12.2020 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných 
účetních metod a další vysvětlující informace.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku
Statutární orgán politického hnutí Hnutí Pro Hodonín, Hodonín, Na Pískách 4117/4 je
odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu 
s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za 
nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti 
způsobené podvodem nebo chybou.

Odpovědnost auditora
Mou odpovědností je vyjádřit na základě mého auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsem 
provedl v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a 
souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito 
předpisy jsem povinen dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abych 
získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a 
údajích uvedených v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujících i 
vyhodnocení rizik významné nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené 
podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní 
systém relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto 
posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního 
kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých 
účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové 
prezentace účetní závěrky.

Jsem přesvědčen, že důkazní informace, které jsem získal, tvoří dostatečný a vhodný základ 
pro vyjádření mého výroku.

Výrok auditora
Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv politického 
hnutí Hnutí Pro Hodonín, Hodonín, Na Pískách 4117/4 k 31.12.2020 a nákladů a výnosů a 
výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2020 v souladu s českými účetními 
předpisy.



Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít

jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě.

Daňový subjekt: Hnutí PRO Hodonín

IČ /D IČ: 07223471 /CZ07223471

Sídlo účetní jednotky: Na Pískách 4117/4, 69501 HODONÍN

Vybrané údaje z Rozvahy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, v plném rozsahu

ke dni 31.12.2020

(v celých tisících Kč)

A K T I V A stav k prvnímu 
dni účetního 

období

stav k
poslednímu dni 
účetního období

1 2

A. Dlouhodobý majetek celkem

A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek

A.I.I. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

A.1.2. Software

A.1.3. Ocenitelná práva

A.1.4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

A.1.5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

A.1.6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

A.1.7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

A.II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem

A.II.l. Pozemky

A.II.2. Umělecká díla, předměty a sbírky

A.II.3. Stavby

A.II.4. Hmotné movité věci a jejich soubory

A.II.5. Pěstitelské celky trvalých porostů

A.II.6. Dospělá zvířata a jejich skupiny

A.II.7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek

A.II.8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

A.II.9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

A.II. 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

A.III. Dlouhodobý finanční majetek celkem

A.III.l. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba

A.III.2. Podíly - podstatný vliv

A.III.3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

A.III.4. Zápůjčky organizačním složkám

A.III.5. Ostatní dlouhodobé zápůjčky

A.III.6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek

A.IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

A.IV.l. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje

A.IV.2. Oprávky k softwaru

A.IV.3. Oprávky k ocenitelným právům

A.IV.4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku

A.IV.5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku

A.IV.6. Oprávky ke stavbám

A.IV.7. Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých 
věcí

A.IV.8. Oprávkv k pěstitelským celkům trvalých porostů

A.IV.9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům

A.IV.10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

A.IV.l 1. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku

B. Krátkodobý majetek celkem 33 63

B.I. Zásoby celkem



A K T I V A stav k prvnímu 
dni účetního 

období

stav k
poslednímu dni 
účetního období

1 2

B.I.l. Materiál na skladě

B.I.2. Materiál na cestě

B.I.3. Nedokončená výroba

B.I.4. Polotovary vlastní výroby

B.I.5. Výrobky

B.I.6. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny

B.I.7. Zboží na skladě a v prodejnách

B.I.8. Zboží na cestě

B.I.9. Poskytnuté zálohy na zásoby

B.II. Pohledávky celkem 2 3

B.II.l. Odběratelé 2 3

B.II.2. Směnky k inkasu

B.II.3. Pohledávky za eskontované cenné papíry

B.II.4. Poskytnuté provozní zálohy

B.II.5. Ostatní pohledávky

B.II.6. Pohledávky za zaměstnanci

B.II.7. Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění

B.II.8. Daň z příjmů

B.II.9. Ostatní přímé daně

B.II.10. Daň z přidané hodnoty

B.II.l 1. Ostatní daně a poplatky

B.II.12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem

B.II. 13. Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných 
celků

B.II. 14. Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti

B.II.15. Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí

B.II. 16. Pohledávky z vydaných dluhopisů

B.II.17. Jiné pohledávky

B.II.18. Dohadné účty aktivní

B.II.19. Opravná položka k pohledávkám

B.III. Krátkodobý finanční majetek celkem 31 60

B.III.l. Peněžní prostředky v pokladně

B.III .2. Ceniny

B.III.3. Peněžní prostředky na účtech 31 60

B.III.4. Majetkové cenné papíry k obchodování

B.III.5. Dluhové cenné papíry k obchodování

B.III.6. Ostatní cenné papíry

B.III.7. Peníze na cestě

B.IV. Jiná aktiva celkem

B.IV.l Náklady příštích období

B.IV.2. Příjmy příštích období

Aktiva celkem 33 63



P A S I V A stav k prvnímu 
dni účetního 

období

stav k
poslednímu dni 
účetního období

1 2

A. Vlastní zdroje celkem 19 49

A.I. Jmění celkem

A.I.l. Vlastní jmění

A.I.2. Fondy

A.1.3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků

A.II. Výsledek hospodaření celkem 19 49

A.II.l. Učet výsledku hospodaření 30

A.II.2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 32

A.II.3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let -13 19

B. Cizí zdroje celkem 14 14

B.l. Rezervy celkem

B.I.l. Rezervy

B.II. Dlouhodobé závazky celkem

B.II.l. Dlouhodobé úvěry

B.II.2. Vydané dluhopisy

B.II.3. Závazky z pronájmu

B.II.4. Přijaté dlouhodobé zálohy

B.II.5. Dlouhodobé směnky k úhradě

B.II.6. Dohadné účty pasivní

B.II.7. Ostatní dlouhodobé závazky

B.III. Krátkodobé závazky celkem 14 14

B.III.l. Dodavatelé 1 1

B.III.2. Směnky k úhradě

B.III.3. Přijaté zálohy

B.III.4. Ostatní závazky

B.III.5. Zaměstnanci

B.III.6. Ostatní závazky vůěi zaměstnancům

B.III.7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění

B.III.8. Daň z příjmů

B.III.9. Ostatní přímé daně

B.III.10. Daň z přidané hodnoty

B.III.l 1. Ostatní daně a poplatky

B.III. 12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu

B.III.13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků

B.III.14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů

B.III.15. Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti

B.III.16. Závazky z pevných termínovaných operací a opcí

B.III. 17. Jiné závazky 13 13

B.III.18. Krátkodobé úvěry

B.III.19. Eskontní úvěry

B.III.20. Vvdané krátkodobé dluhopisy

B.III.21. Vlastní dluhopisy

B.III.22. Dohadné účty pasivní

B.III.23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci

B.IV. Jiná pasiva celkem

B.IV.l. Výdaje příštích období

B.IV.2. Výnosy příštích období

PASIVA CELKEM 33 63

Člen statutárního orgánu, jehož podpisový záznam byl připojen k účetní závěrce: Libor Střecha



Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít

jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě.

Daňový subjekt: Hnutí PRO Hodonín

IČ / DIČ: 07223471 /CZ07223471

Sídlo účetní jednotky: Na Pískách 4117/4, 69501 HODONÍN

Vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, v

plném rozsahu 

ke dni 31.12.2020

(v celých tisících Kč)

Název položky činnost
hlavní

činnost
hospodářská

celkem

1 2 3

A. Náklady 15 0 15

A.I. Spotřebované nákupy a nakupované služby 15 0 15

A.I.I. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek

A.I.2. Prodané zboží

A.I.3. Opravy a udržování

A.1.4. Náklady na cestovné

A.1.5. Náklady na reprezentaci

A.1.6. Ostatní služby 15 0 15

A.II. Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace

A.II.7. Změna stavu zásob vlastní činnosti

A.II.8. Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb

A.II.9. Aktivace dlouhodobého majetku

A.III. Osobní náklady

A.III.10. Mzdové náklady

A.III.11. Zákonné sociální pojištění

A.III. 12. Ostatní sociální pojištění

A.III. 13. Zákonné sociální náklady

A.III. 14 Ostatní sociální náklady

A.IV. Daně a poplatky

A.IV.15. Daně a poplatky

A. V. Ostatní náklady

A.V.16. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokutv a penále

A.V.17 Odpis nedobytné pohledávky

A.V.18. Nákladové úroky

A.V.19. Kursové ztráty

A.V.20. Dary

A.V.21. Manka a škody

A.V.22. Jiné ostatní náklady

A.VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek

A.VI.23. Odpisv dlouhodobého majetku

A.VI.24. Prodaný dlouhodobý majetek

A.VI.25. Prodané cenné papíry a podíly

A.VI.26. Prodaný materiál

A.VI.27. Tvorba a použití rezerv a opravných položek

A. VII. Poskytnuté příspěvky

A.VII.28 Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními 
složkami

A.VIII. Daň z příjmů

A.VIII.2
9

Daň z příjmů

Náklady celkem 15 0 15

B. Výnosy 45 0 45



Název položky činnost
hlavní

činnost
hospodářská

celkem

1 2 3

B.l. Provozní dotace

B.I.l. Provozní dotace

B.II. Přijaté příspěvky 45 0 45

B.II.2. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

B.II.3. Přijaté příspěvky (dary) 40 0 40

B.II.4. Přijaté členské příspěvky 5 0 5

B.III. Tržby za vlastní výkony a za zboží

B.IV. Ostatní výnosy

B.IV.5. Smluvní pokutv, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále

B.IV.6. Platby za odepsané pohledávky

B.IV.7. Výnosové úroky

B.IV.8. Kursové zisky

B.IV.9. Zúčtování fondů

B.IV. 10. Jiné ostatní výnosy

B.V. Tržbv z prodeje majetku

B.V .ll. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

B.V.12. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

B.V.13. Tržbv z prodeje materiálu

B.V.14. Výnosv z krátkodobého finančního majetku

B.V.15. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

Výnosv celkem 45 0 45

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 30 0 30

D. Výsledek hospodaření po zdanění 30 0 30

Člen statutárního orgánu, jehož podpisový záznam byl připojen k účetní závěrce: Libor Střecha



Hnutí PRO Hodonín, politické hnutí

Příloha
Příloha je zpracována v souladu s § 29 vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí 

některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 
pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud

účtují v soustavě podvojného účetnictví.

Přiložená k přiznání k dani z příjmu právnických osob za rok 2020

Čl.II
Obecné údaje

Základní údaje politického hnutí

IČO:07223471

název politického hnutí:Hnutí PRO Hodonín 

zkratka politického hnutí:PRO-HOD

adresa sídla:695 01 Hodonín, Na Pískách 4117/4 

den registrace:19.6.2018 

číslo registrace:MV-59343-4/VS-2018 

stav subjektu: aktivní subjekt

Statutární orgán

19.6.2018:Předsednictvo, za které jedná předseda.

Osoby

předseda:Libor Střecha 

datum.
narození:

5.4.1974

adresa:Na Pískách 4117/4, 695 01 Hodonín 

platí od:13.7.2018



Hnutí PRO Hodonín, politické hnutí

místopředseda:Petr Uřičář

datum „ _ ___
, 12.2.1981 

narozeni:

adresa:Lužní 3637/1, 695 01 Hodonín 

plati od:13.7.2018

člen:Pavel Dvořáček

datum
, 14.2.1974 

narození:

tř. Dukelských hrdinů 1201/19, 695 01 
adresa:^ . .

Hodonín

platí od:13.7.2018

Úvěry a půjčky

• Účetní jednotka neposkytla půjčky, úvěry, zajištění ani žádná jiná plnění jak v peněžní tak 
nepeněžní formě.

Použité účetní metody a způsoby oceňování

Účetní závěrka byla připravena na základě účetnictví vedeného v souladu se zákonem o účetnictví a 
příslušnými nařízeními a vyhláškami platnými pro Českou republiku. Závěrka zpracována na principech 
účtování v pořizovacích cenách a principech časového rozlišení nákladů a výnosů a principech 
neomezeného trvání účetní jednotky.

• Způsoby oceňování:
(a) hmotného majetku: pořizovací cenou,
hmotného majetku vytvořeného vlastní činností: nebyl vytvořen,
(b) zásob: pořizovací cenou, do pořizovací ceny byly započítány vedlejší pořizovací 
náklady jako je např. doprava.
zásob vytvořených ve vlastní činností: nebyly vytvořeny,
(c) peněžních prostředků a cenin: jejich jmenovitou hodnotou,
(d) podílů, cenných papírů a derivátů: žádné nevlastní,
(e) pohledávek při vzniku: jejich jmenovitou hodnotou, 
pohledávek při nabytí za úplatu nebo vkladem: pořizovací cenou,
(f) závazků: jmenovitou hodnotou,
(g) nehmotného majetku: žádný nevlastní,
nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností: nebyl vytvořen,
(h) příchovků zvířat: nezabývá se zemědělskou výrobou.



Hnutí PRO Hodonín, politické hnutí

• Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu:
Je denní kurz ČNB dle platného kurzovního lístku

• Způsob stanovení reálné hodnoty majetku a závazků:
Nebylo použito.

• Pohledávky po lhůtě splatnosti

Pohledávky k 31.12.2020 3.400,- Kč

• Závazky po lhůtě splatnosti

Závazky k 31.12.2020 1.400,- Kč

• Vybrané členské příspěvky:

Vybrané členské příspěvky
4.600,- Kč

• Přijaté dary:

Přijaté dary: 40.400,- Kč

V Hodoníně dne 1.4.2021

Sestavil: Libor Střecha, předseda
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