


















1 x příslušnému fin. orgánu

Republika politická strana
Senovážné náměstí 978/23
Praha 1
110 00(v celých tisících Kč)

Název, sídlo a právní forma účetní 
jednotky

ke dni 31.12.2020

Účetní jednotka doručí:

71443665

IČO

Rozvaha podle Přílohy č. 1
vyhlášky č. 504/2002 Sb. ROZVAHA

ve zkráceném rozsahu

2b

Stav k posled. dni
účetního období

1c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíAKTIVAOznačení

a
A. Součet A.I. až A.IV.Dlouhodobý majetek celkem 1

2Dlouhodobý nehmotný majetek celkemA. I.
3Dlouhodobý hmotný majetek celkemA. II.
4Dlouhodobý finanční majetek celkemA. III.
5Oprávky k dlouhodobému majetku celkemA. IV.

B. Součet B.I. až B.IV.Krátkodobý majetek celkem 6 66
7Zásoby celkemB. I.
8Pohledávky celkemB. II.
9Krátkodobý finanční majetek celkem 6 6B. III.
10Jiná aktiva celkemB. IV.

Součet A. až B.Aktiva celkem 11 66

a

Označení PASIVA Stav k prvnímu dni
účetního období

číslo
řádku

c 3

Stav k posled. dni
účetního období

b 4
A. Součet A.I. až A.II.Vlastní zdroje celkem 12 -1 992-1 992

13Jmění celkemA. I.
14Výsledek hospodaření celkem -1 992 -1 992A. II.

B. Součet B.I. až B.IV.Cizí zdroje celkem 15 1 9981 998
16Rezervy celkemB. I.
17Dlouhodobé závazky celkem 1 340 1 340B. II.
18Krátkodobé závazky celkem 658 658B. III.
19Jiná pasiva celkemB. IV.

Součet A. až B.Pasiva celkem 20 66

politická strana

Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 20.03.2022 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou



IČO1 x příslušnému finančnímu orgánu
Účetní jednotka doručí:

71443665

Republika politická strana
Senovážné náměstí 978/23
Praha 1
110 00

Název, sídlo a právní forma účetní 
jednotky

(v celých tisících Kč)
ke dni 31.12.2020

ve zkráceném rozsahu

Výkaz zisku a ztráty
podle Přílohy č. 2
vyhlášky č. 504/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Číslo
řádkuTEXT

5
Celkem

7

Činnosti

Hlavní
6

HospodářskáOznačení

NákladyA. 1

Spotřebované nákupy a nakupované služby 2A. I.

Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace 3A. II.

Osobní náklady 4A. III.

Daně a poplatky 5A. IV. 

Ostatní náklady 6A. V.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv
a opravných položek

7A. VI.

Poskytnuté příspěvky 8A. VII.

Daň z příjmů 9A. VIII.

Náklady celkem 10Součet A.I. až A.VIII.

VýnosyB. 11

Provozní dotace 12B. I.

Přijaté příspěvky 13B. II.

Tržby za vlastní výkony a za zboží 14B. III.

Ostatní výnosy 15B. IV.

Tržby z prodeje majetku 16B. V.

Výnosy celkem 17Součet B.I. až B.V.

Výsledek hospodaření před zdaněnímC. 18ř. 17 - (ř. 10 - ř.9)

Výsledek hospodaření po zdaněníD. 19ř. 18 - ř. 9

politická strana

Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 20.03.2022 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou



Republika, politická strana
Senovážné náměstí 978/23
110 00   Praha 1

Příloha k     účetní závěrce k     31.12.2020  

Článek I.
Obecné informace:

1) Popis účetní jednotky:

Název a sídlo účetní jednotky:
Republika, politická strana
Senovážné náměstí 978/23
110 00   Praha 1
Datum registrace: 25.11.2013
IČ: 71443665
pod. č. j. MV-132677-4/VS-13

Předmět činnosti:

 Činnosti politických stran a organizací

Předseda strany:

Michal Babák, datum narození: 27.6.1975

Češkovice 238, 678 01 Blansko 

Článek II.
Účetní metody a obecné účetní zásady

1.1. Účetnictví účetní jednotky 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 č. 563/1991 Sb. o účetnictví,
pro účetní jednotky, účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, v platném znění
a Českými účetními standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č.
504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Účetnictví respektuje obecné účetní
zásady,  především  zásadu  o  oceňování  majetku  historickými  cenami,  zásadu
účtování  ve  věcné  a  časové  souvislosti,  zásadu  opatrnosti  a  předpoklad  o
schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách. Účetnictví je vedeno
v členění na jednotlivé druhy činností,  zejména na hlavní činnost vyplývající ze
stanov a činnost hospodářskou.

Článek III.



Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát:

Významné události po datu účetní závěrky:

Nevyskytly se

3.1.       Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek kromě pohledávek:

a) Dlouhodobým finanční majetek účetní jednotka nemá
b) Finanční pronájem se netýká účetní jednotky.
c) Hmotný majetek  zatížený zástavním právem či  věcným břemenem účetní  jednotka

nemá.
d) Majetek s tržním oceněním rozdílným se netýká účetní jednotky.
e) Majetkové cenné papíry účetní jednotka nevlastní.

3.2. Politická strana Republika neeviduje žádné pohledávky před splatností ani po splatnosti.

Praha, 31. března 2020 MxB s. r. o.
                       Michal Babák - zmocněnec
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