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ČÁsr l. A| Zpráuaauditora o ověření účetní závěrky

Tato zpráva auditora se přikládá v příloze k výročnífinanční zprávě politického hnutí.

Počet stran 4 v příloze k části l.

g/ Účetní výkazy

Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha k účetní závěrce) podle zákona č. 563/1991 Sb.,

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Účetní závěrka se přikládá k výročnífinanční zprávě politického hnutí.

Počet příloh k části l. 3/počet stran 9

ČÁsr l. C/ přehled o dlouhodobém majetku

Účetnílednotka nemá dlouhodobý majetek.



ČÁsr ll. přehled o cetkov,ých příimech a o vrýdajích

A) Přehled o celkových příjmech
Uvedené údaje jsou v Kč,

v členění podle § 17 odst. 4 zákona č.424lL99t Sb., ve znění pozdějších předpisů

Poř.
čís. Název ukazatele vKč

a b c

1, Příjmy celkem 48 662

2

z toho:

Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky
na úhradu volebních nákladů

0

3 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky
na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost)

0

4 Členské příspěvky 48 662

5 Dary, dědictví a bezúplatná plnění 0

6 Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého maietku
0

7 Úroky z vkladů 0

8

Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob
podle § 17 odst. 3 zák. č. 424l799t Sb., ve zněnípozdějších
předpisů 0

9 Příjmy z po řádá n í tom bol, kultu rn ích, spo lečenských, spo rtovn ích,
rekreačních, vzdělávacích a politických akcí 0

10

Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo
institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky,
platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území
České republiky 0

10
Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu

činnosti politického institutu 0



B) Přehled o výdajích
Uvedené údaje jsou v Kč.

C) Počty zaměstnanců podle vykonávané práce

Účetnílednotka nemá uzavřenou žádnou pracovní smlouvu na zaměstnanecký poměr. K 31. t2,20t9
není uzavřen ani pracovní vztah na dohodu o provedení práce či dohodu o pracovní činnosti.

Druh vykonávané práce počet zaměstnanců
0

D) Politický institut

Dle zákona č.424lL99L Sb., o sdružování v politických stranách a politických hnutích, nemá politické

hnutí založenou žádnou právnickou osobu.

Název a sídlo Výdaje vynaložené na podporu jeho činnostiv
Kč

0

Poř.
cls. Název ukazatele vKč

1, Mzdové výdaje
0

2 Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění
0

3

Výdaje na volby členěná podle jednotlivých druhů voleb (provozní

výdaje) 0



Datum:
ČÁsr ltl. Přehled obchodních společností nebo družstev, v nichž má politické hnutí podíl

Polítické hnutí nemá obchodní podíl v žádné společnosti či družstvu.

Obchodní společnost nebo družstvo (obchodní firma lc Výše podílu
0,00



čÁsr ru. přehIed úvěrů, zápůjček a jiných dluhů

Politické hnutínemá žádné úvěry, ani zápůjčky.

Jméno, příjmení,
nebo obchodní
firma, resp.
Název
poskvtovatele

Datum narození
nebo
identifikační číslo
poskytovatele

Výše dluhu v Kč Termín
splatnosti

Další podmínky



éÁsr v. Dary

Politické hnutí nepřijalo žádné dary.

Uvedené údaje jsou v Kč.

Jméno a příimení nebo obchodní firma,
resp. název dárce

Datum narození nebo
identifikační číslo dárce

Výše peněžitého
daru nebo obvyklé
ceny nepeněžitého

daru v Kč



ČÁsr vl. ostatní bezúpIatná plněnl jejichž obvyklá cena převyšuje částku 50 o0o Kč

Politické hnutí nepřijalo žádné bezúplatné plnění.
Uvedené údaje jsou v Kč.

Jméno, příjmení nebo
obchodní firma, resp.
název poskytovatele

Datum narození, nebo
identifikační číslo

poskytovatele Výše obvyklé ceny plnění v Kč

0,00



Datum: Vypracoval: Kontroloval:
ČÁsr ul. přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem

Uvedené údaje jsou v Kč,

Politické hnutí nenabylo žádný majetek dědictvím nebo odkazem.

Popis majetku

Jméno, příjmení, datum narození a datum úmrtí a
obec místa posledního pobytu zŮstavitele

(přesahuje-li hodnota získaného majetku 50000 Kč) Hodnota majetku

vKč

0,00



ČÁsr vlll. přehled o členech politického hnutí, jejichž členský příspěvek je vyšší než 50 000 Kč

Žaani1 člen neposkytl členský příspěvek vyšší než 50 000 Kč,

Jméno a příjmení
člena politické strany /

politického hnutí

Datum narození
člena politické strany /

politického hnutí

obec místa
pobytu člena

politické strany /
politického hnutí

Ce!ková

rocnl vyse
členského
příspěvku

vKč

0,00
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zpRÁVA NEZÁVIslEtto AUDIl,oRA

Příj enlce zprávy: člerrové politického linutí

Výrok uuditora
Iriovedli .jsrne ar_rdit přiložené ťrčetní zárvěrky politického hrrutí slezská pro život (.,politické

lrnutí") Šestaverré na zirklac,lě českých ťrče trrích pře dpisťr. ktcrá sc skládá 'z, rozvahY

lt 31.12.2020. výkazLr ziskr_r a ,l,tl,ťtty za rok korrčící 31.122020, a přílohy tóto ťrČetní závěrky,

která obsahr,ric popis por_ržitýclr podstatných ťrčetrrícl-r nretod a další vysvětltr|Ící inlbrn'ace.

urda.ie o politickérrr hrrutí.isoLr ttvedeny v příloze této ťrčetrrí ,z.ávěrky.

podle našeho názoru účetní závérka podává věrný a poctivý obraz aktiv a Pasiv
politického hnutí k3t.12.2020 a nákladů a výn<rsŮ a výslcdku jcjího h<rspodaření za rok

končící 31.12.2020 v souladu s česlrými účctními předpisy.

Zciklad pro výrtlk
ALrdit 1snr" prou"dli v souladu se zákotlem o ar:clitoreclr a starrdardy Kot-trorY ar-rditorťr Ceské

republiky (KA čR) pro audit, kterýnri jsou mezinárodní stanclardy pro atrdit (ISA) případně

dóplněné a upravené sor_rvisejícírni aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená

těmito předpisy je podrobrrěji popsána v oddílu Odpovědnost atrditora za atrclit ÚČetní z,áv_erkl;

V sor_rladr_r se zákotrcn-r o ar_rditoreclr a ljtickýrrr koclexenr přiIatýrn Kotnorou atrditorŮ (]eskó

rcpubliky.jsrlc na politické strirně nez,ávislí a splnili.isrne idalší etické povinrrosti vyplývající

, uuecle,iyóh přeclpisů. Donlnívátl-tc se, ž,e clůkazrrí itrlbrrlace, které .isrrre slrromáŽ.clili,

poskytuií clostatečr1ý a vl-rodný z,áklacl pro vyjirdřetlí našcho výrokr_r.

Ostuíttí ittfornmce uvedené ve výroční zprdvě

ostatrrírrri infbrr-tracenri.isoLr v soltlacltl s § 2 písnr. b) zákorra o auditoreolr inÍbrrnace uvedené

ve výročr-rí l'irlarrčrrí zptá:té mimo ťrčetrrí závčrkLr a naši zprávu ar-rditora. Za ostatní infornrace

ocl pov ídá statr-rtárn í o rgán pol itickélro l-rrrr"rtí - př,ed sed rl i ctvo.

Náš výrok k účetrrí závěrce se k ostatnírrr itlíbrrtracím trevztalrr"rje. Přesto .|e vŠak sor"rČástí

r-rašicll povinností sor_rvise.jícícli s ověř,enínr ťlčctrrí závěrky seznátrrcní St: s ostatními

irilbrrrraóenri a posouzení, zda ostatní irrlbrrrrace nejsou ve významnétn (rnateriálním)

nesouladu s ťrčetní závěrkou či s naširrri znalostrt-ti o ťrčetr-rí jedrrotce získanýn-ri běhenl

ověřování ťrčetrrí závěrky rrcbo zda se.iir-rak tyto irrfornrace ne.ievÍ.iako výzrrat-t-tně (nrateriálriě)

nesprávné.,I,akó posLrzuIenre. zc,la ostatní infornrace byly vc všccl-r výzrramrrých (rrrateriálníclr)

olrleclech vypracovát1y v sor.tlaclr_t s př,íslušllýI-ni právr-rírrri přcdpisY. lír"rrto Posoltzenít'n se

rozunrí, zda ostattrí inlbrrtrace splriují požadavky právr'íclr předpisťr rra 1brr-r-rálrrí náleŽitosti a

postr.rp vypracování ostatnícl. irrÍbrrnací v kontextu význatrrnosti (nlateriality), ti. zda případrré

neclociržerrí r_rveclenýclr požaclavků by bylo způsobilé ovlivnit ťrsudek činěný na základě

tlstat ll ích i rr í'oI,rttac í⸀

Na základě provcclcných postupů, do míry, již <lokážeme posoudit, uv:idíme, Žc

o ostatní informace, kteró popisují skutcčnosti, jež jsou též předmětem zobra'nní v
účetní závérce,jsou ve všech významných (materirilních) ohledech v souladu s ÚČetní

závěrkou a
o ostatní informace byly vypracovány v stluladu s przivními pře<lpisy.

Dále jsme povinni uvóst, zcla na záklaclé poznatků a povědomí tl politickém hnutÍ, k
nimž jsmc clospěli při provárlční auclitu, ostatttí informace neobsahují významné
(rnateriální) věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupŮ jsme v obdrŽených
ostatních iníbrmacíchžárJné význzrmnó (materiální) věcné nespr:ivnosti nezjistili.



OdPovědnost statutárníln orgúnu a kontrolní a smírčí komise za účetní závěrku
Statrrtární orgárr politického 1TrTutí odpovídá za sestavení účetrrí závěrky podáva.jící včrný a
Poctivý obraz, v souladu s českými ťrčetrrírrri předpisy a za takový vrritřní kontrolní systérri.
který PovaŽu.ie za rlezbytr-rý pro sestaverrí úrčetní z.ávěrky tak, aby trcobsalrovala význarltré
(nateriálrrí) tlesprávt-losti zpťrsobené podvodem nebo chybor-r.
Př'i sestavování ťrčetr-rí závěrky je statr-rtárrií orgárr politického lrrrutí povirren posoudit, zda .je
Politické lrrrutí schopno nepřetržitě trvat, a pokr-rd .ie to relevanttlí, popsat v příloze ťrčetní
závěrky záIežitosli týka.iící se.je.iího nepřetržitóho trvání a potržití přeclpoklaclu rrcpřetržitého
trvár'Í př'i sestavení ťrčetní závčrky. s vý.iirrrkou př,ípadů" kdy přcdsedrlictvo plánLrjc zrušení
politickélro hntrtí ncbo r.tkončerrí.ie.ií činnosti, rcsp. kdy rrcrlá.jinor-r reálrlott nrožtrost, než tak
trčirrit.
Za dohled tlad proceser-rr účetnílro výkaznictví v politickérrr hnutí oclpovídá korrtrolrrí a srrrírčí
konrise.

Odpovědnost aurlitora zu ctutlií líčeíní zrivěrky
Našínr cílerrl je získat př'inrěřer-rou jistottt, že účetrrí závěrka.iako celek rreobsalrr-rje význanrnou
(rrlateriálrrí) r-resprávnost zpťtsobenou podvodetn rrebo clrybou a vydat zptávu auditora
obsalruiící náš výrok. Přirr-rěř,errá rrríra.iistoly je velká rlíra.iistoty, nicnréně není zárukou, že
ar,rdit proveciený v sottladu s výše lrvederrýnli předpisy ve všeclr případech v ťrčetní z,ávěrcc
odlralí případrior"r existrriící význat-trtrolr (rrrateriálr"rí) rrcsprávnost. Nesprávnosti nrohou vzrrikat
v dťrsledkLr podvodťr rrebo chyb a považLrjí se za výz,namné (materiálrií), pokLrd lze reálně
PředPokládat. ž,e by.jednotlivč nebo v sotlhrnu rrrohly ovlivrrit ekorrotrrická rozlrodnutí, která
uživatelé ťrčctrrí ,závěrky na je.jínl základě přijrlou.
Při prováděrrí audittr v soltladtt s výšc r-rvedcrlýrrri přectpisy .je naší povirrrrostí uplattiovat
běhenl cclélro ar-rditr,r odborný úsLrdck a zachovávat prol-esrlí skcpticisrr'trs. I)ále jc naší
povitrtrostí:

o IderrtiÍlkovat a vyhodrrotit rizika významné (rrrateriálrrí) nesprávriosti ťrčetrrí závěrky
zPťrsobené podvodern rrebo chybott, navrltttotrt a provést aLrditorské postr-rpy reagr_rjící rra
tato rizika a získat dostatcčné a vhodné dťrkazrrí iníbrnrace, abyclrorl na je.jich základé
molrli vyjádr'it výrok. Riziko, že neodlralírne výzIlarrrnou (tnatel,iální) ncsprávnosí, k níž
doŠlo v dťrsledku podvodtr, .jc větší rrež riziko ncodhalerrí význarrrné (materiálrrí)
nesprávlrosti zpŮsobené clrybou, protože sotrčástí podvodtr mohou být tajné dohody,
1álŠovárrÍ, ťur,yslrrá opomenutí, nepravdivá prohlášerrí nebo obclrázerrí vr'itřriíclr kontrol
stattltá1,1l Ínl orgáncttl.

o Sezt'tátrlit sc s vnitř,nínl kontrolnínr systétlrenr politickóho |rtrutí rclcvanltrít-tr pro aLrdit v
takovórrl rozsaltu, abycliotn mohli navrhtrottt aLrditorské posttrpy vlrodr-ré s o1rledetrr na
dané okolnosti, nikoli abychonr niohli vy.iádr"it náz,ortla útčinnost vnitř,lrílro kontrolrrího
systénru.

. Posoudit vhodnost porržitýclr účelníclr pravidel, přirněřcnost provede rrých ťrčetníclr
odliadŮ a itrfbrnlace. které v této sor.rvislosti statr-rtární orgán r,rvedl v příloze ťrčetní
z,ávěrky.

. Posoudit vhodnost porržití předpokladr-r rrcpř,etržitóho trvání při sestavení ťrčetrií ,z,ávěrky

Předsednictver-n a to, zda s ohledern na shrornážděné dťrkazní informace existr_rje
významná (nrateriální) nejistota vyplýva.jící z událostí nebo podrnírrek, které nrolrou
výztrarrrtlě zpochybnit schoprrost politického lrnr.rtí trvat rrepřetržitě. .Iestliže clojderne k
závěru, Že taková výz,rlamná (rnateriálrií) ne.|istota existttie, je naší povinností upozornit v
rraŠÍ zprávě rra iníbrrrrace uvedené v této souvislosti v př,íloze ťrčetrrí závčrky, a pokud tyto
infbrntace ne.isott dostatečrré. vy.iádřit nrodiíjkovaný výrok. Naše závěr:y týka.iící sc



schoprrosti politického lrnutí trvat rrcpřetržitč vycház-c.ií z c]ťrkaz.ttíclr inÍbrtnacÍ. které.isme

získali do clata rraší zprzrvy. Nicnréně bltcloLrcí Lrdálosti rrcbo podtlírrkY rrrolror"r vÓst k

tolnll, že politickó lrrrtití ztratí schoptrost trvat nepř,etržitě,

Vylrodrrotit celkovotr prezcntaci, člerrěrrí a obsalr účetní závěrky, včetně přÍlohy, a dále to,

zcia ťrčetrrí z,ávěrka z,obra,zrťle podkladové transakce a Lrdálosti zpťtsobem, který vede k

věrnétrl u,z,obra,zení ⸀

Naší povirrrrostí ie ir-rlbrmovat přeclsedrrictvo a kontrolní komisi rtrimo.jinó o Plárrovarrérrr

rozsahu a načasovár-rí auditu a o významnýclr z.iištěníclr, která jsme v jeho Prťlběhr"r trČirrili,

včetně zj ištěných význanrr' ých rredostatkťr ve vnitř,nítn kotrtrolnír. T systémlt.

N úz ev ttt t cl it or ské spol e č n os l i ; Mo r uv,s ko,;l e z s ký attcl it,,s, t,, o.

Aclrestt ctttclitorské ,společno,sti Čs.tegií 7, 702 ()0 Ostrctyct 2

Čí,s,lo uttclit orského oprávnění : 5 2 3

,Jméntl tt př,íjmení ctucliíorct, kterli byl ctttclilor,ykott společností ttrČen .juko odPYědný zct

prot;eclení tn,tclitt.t.jménam ctttcliítlr,ské ,společno,lti; Ing. ,Jana UrbctnČÍkovti

Č í,s,lo attditor.s kého oprtivněn í ; l 9,17

Dctlttm zprtivy ctu.di.loru; 3 1 .3.202 l
ptldlli,s ttttclit'tlrct, který byt ctttcliítlrskou spolcčrulstí ttrčen.juko oclpověclný zu Proveclení uuclitu

j m é ne m uu c{ i t ors ké,s: po l e č no,s l i :

4



Dle vyhlášky č.504/2002 Sb.

ROaVAHA pro nevýdělečné organlzace
v plném rozsahu
ke dni 3I.12.2O2o
(v ceJ.ých tisj.cích Kč)

Dluhové cenné papíry držanó cio splatnosti

Zápťrjčky orl;anizačnirn složkánl

Ostatni dlouhtlcjobé zápůjčky

|..ruy a sídlo účetníjednotky
S]ezská pro život

U Star:é eJektrárny 1BB1ostíava 10
71000

Stav k prvnímu dniG;.iilh;
obdobi

1

AKTlVA

b

Stav t posteOnirtru tini ,iB"i"iÁn

1.

3,

4.

5,

6,

7,

(A.l. + 4.11. + A.lll. + A,lV.)

l,""T!:jlT11"!ý TŤ,:1:"|!: _ r.:"u" ui," 
", 
oili

Nehmotné výsledky výzktrmu 
" "ýr;; 

-- ''---'__

Drobný dlouhoclobý nehmotný Inajetck

Ostatrrí dIouhocJobý nehmotný majeltek

Ne,cJokorrčenÝ cllou hodobý l)el]motný tltajetel;

Poskytnuté zálohy na dIouhodobý nehmotný lxajetek

.?i::j111!::]"ý ::ť1""'k". 1,1oučeta.t1.1. ar u,i'.,ro r
Pozemky

_0_

_q

9_

9_

0

0

0

0

q

q
0

1.

)

3.

4.

5.

6.

7.

B.

o

í0,

Umělecká díla, přednlěty a sbírky

Hmotnó movitó věci a jejich soubory

Dospělá z.viřata ajejich sktrpiny

Drohný dlrluhodobý hmotný majetek

Ostatní dlotrhodobý hnrotný maje tek

Nedokonr';ený cJlouhoclobý hrntltný nl ajetek

[)oskytnutt! zálohy na c1|ouhoclobý hmotný rnajetek

Dlouhodobý finanční majetek celkem (součet A.lll..1. až A.Il1.6.)

Podíly , ovláciarlá netlo ovládalící osoba

0

_9

9
0

ostatni dlouhocjobý fínanční rnajctek

\&abfu Y rlŤldtrU FoR}i luJD. §.i,lY,k3.hcl.w,a

lCo

O11,1 4IO1

Označen i

a

)_A,

0 0A. l,

0 0

()

A. ll. 0 0

0 0

0 O

0 n

0 0

0 0
0

q

0
0

0

0 0

0 0

ln, rrr.

1,

2,

3.

4,

5.

6,

0 0

0 0

0

0

0
0 0
() o

00



Tč:0?1]4]_01

AKTlVA

b

Oprávky k dlouhodob. lnajetku ce|kém (souěet A,lV,1 až A,lV"í 1,)

Oorávkv k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje

liGv t< prvninru dni účetnlhtl
clbdobi

1

§tŇ k pont",tntn,u dni úč€tnlho
ob<lobi

2
Označeni

a

0 0AlV. 
l

]l
.I
4.

|.

1:Io
|,
l ,,o

l tt.

0 0

!!1ln:ry": _-
)právky k oceniie|nýrrr právům

)právky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku

Cprávky k ostatninru dlouhodobému nehmotnému majetku

Oprávky ke stavbám

0 0

0 0

0 0

0 0

O O

0 0Óprávky k samostatným hnotnýrn movltym

0 O

,?l:ťt! o ě, L:]:9:,,"]!:1]]1i:! j:,::l ů

r']níá\/k\/ k 7áklacjnímu stáciu a tažným zvířatŮm 0 0

onrávkrl k c,lrobnénru cllouhodcrbému hmotnému majetku 0 0

Oprávky k ostatnimu dlouhodobému hmotnénru majetku

Krátkodobý maietek celkem (B,l, + B,ll, + B,lll, + B,lV,)

O 0

39
-1,1

B.

Zásoby celkem (součet B,1,1, až B,1,9,)

Materiál na skladě

MateriáI na cestě

0 0
B. l.

1[

,I
leI

+|
5,

rr,

7,

B.

o

0 0

0 0

0

0

_q

0
Nodokončená výroba 

__

Polotovary vlastní výroby

Výrobky

Mladá a o§tatní zviřata a je.jich skupiny

Zboži na skladě a v pnrdejrrách

zboží na cestě

Poskytnuté zálohy na :lásolly

O 0

0 0

0 0

0 0

0

0

9

0
B, ll.

,l,

Pohledávky celkem (součet B,l1,1, až B,l1,19,)

Odběrate|é

Tťryl",1
Pohledávky za eskontované cenné papíry

Poskyinuté provozni zálohy

ostatní pohledáVky

Pohledávky za zaměstnanci

0 0

0 O
2.

J.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

0 0

0 0

() 0

0 0

0 07a Sociáln

0 0
Daň z příjmů

0 0

Daň z při,íané hocit-totv
0 0

vívolenov píoJíamu FoRM stldio, Vw,ka9ln,l,wQ

I

óqtntni ořínré daně



TC: O7],741O]

AKTlV^

b

Stav k poslednimn dril účet"íh;
období

2
Ostatní daně a poplatky

Nároky na dotace a ostatní ztjčtování se stlátním rozpočtem
Nároky na Ootace. a ŇáiÁi zúčtoraŇ ďrožóói,ien, řóonii ,l7orňi..ňqq]Tl9sp|aYj]ýlh _c§J!í!l__ _ _ _
Pohledávky za společniky sdruženýnri ve sloltlčnosti

Pohledávky z pevných ternlínovaných oper:lcí a opcí

Poltledávky z vyrlaných clluhopisů

.Jiné pohledávky

l-]ohadné účty aktivní

Opravtlá položka k pohledávk;irn

Krátkodobý finanční majetok celkom (součet B.ll1.1. až B.ll1.7.)

Peněžní prostřerlky v pokladně

Ceniny

Peněžní prostředky na rjčtech

Majetkové ccrrnťl papiry k obohociováni

Dluhovó conné papiry k obchodování

Ostatní cenné papiry

PeníZe na c()Stě

Jlná aktlva celkem (::;oučet. B.lV.1, až B.lV,2.)

Náklady příštír;h období

Příjmy příštích obdobi

AKT|VA CELKEM
(A, + B.)

Stav k prynimu oňi ir3ilnrr.

11.

lz.

lJ.

14.

15.

lo.

17.

1B.

19.

q

9

0

1.

J.

4,

5,

6.

7.

℀
_9

0

0

\&ďefu vpl@slDJFcRrl5lBÉ.s!káltfu,3wa

označeni

1

0 0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

C) 0B, lll.

39 11
0 0

0 0

39 1,1

0 0

o

_q_
0B. lV.

,1.

2.

0

0 0

0 0

39 1,|



TČ:0?1]4101

PAslVA

b

Vlastnl udrojo celk€m (A,l, + A,ll,)

Jmění celkem (A,l"l, + A,1,2, + A,1,3,)

Vlastnl jměnl

Fondy

Oceňovací rozdílV z přer;eněni finančního majetku azávazků

sitav k prvnilnU dni účetního
obdob i

3

StaV k poslednímU dni účetniho
obdobi

4
Oznaóení

a

-jb 11
A,

0 0
,A. l.

1,

2.

J.

0 0

0 0

0 0

Výsledek hospoclaření celkern (A,l1,1, + A,l1,2, + A,l1,3,) 36 11
A. ll.

J.

2.

3.

učet vrisledku hospodaření 2-] 42.

Výsleclek lrospoclaření ve schvalovacím řízení 0 0

Cizi ídroie celKem (B,l, + B,ll, ,} B,l||, + B,lV,)

13 35;

3 0
B,

0
B. l,

1

Rezervy celkem (B,1,1,)

Rezervy

Dlouhodobé závazky celkem (součet B,l1,1, až B,l1,7,)

0l
- 
--=--- 

-T

Ul 0

0 0
B. ll,

1.

2.

a

4.

q

t,.

7.

9"*Lšj1",} ----_
Vydané dluhopisy __
Závazky z pronájmu 

__

Přijaté dlouhodobé zálolry

0 O

0 0

0

0

0

0

991,99:""lr!!e:

Ostatní dlouhod obé závazky

0 0

O 0

0 0

3 ℀
0

B, ill. Krátkodobé závazky celkem (souěet B,lll"l, až B,ll1,23,

Dodavatelé 
_

Směnky k úhradě

Přijaté zálohy

Ostatni závazky

2

0 0

0 0

0 0

O 0
i",nŤt*]:_
Ostatni závazky vůči zaměstnancům

ZŇazk}rT insilňiffiilili"Íňrabe.p"čen i a-vereineňoŽr,vornino
pqiiq!gd----
Daň z přiimů

Ostatní přimé daně

'"ň. 
rř'd*a 'l"r*',

0 0

0 0

0 0

0 0

0 O

0 0
9111jť:š!ry
Záv azky ze vzIahu k :tj!,, T,r"čtu =-.-
ZávazkY zevztahu k lozpočtu orgánů územních SamospráVnich colků

0 0

0 0

0 0
Závazky z- upsaných nesp|acených oenných paplrů a podilti

Vroaenovp.og.arul]oRM3ludb,\\Wkellno6wq

1,

2,

3,

4,

6,

7.

8.

ó

10.

11.

lz-

,13.

14.



Ič: O71'i4101

stav t< prvnimu clňi,r;;,iního Stav t posteOniřu ani iřáinirro

15,

16,

17.

1B.

,l9.

20.

21 ⸀

Závazky ke společníkůnr sciruženýrn ve sprrlečnosti

Závazky z pevných termínovaných operar;í a opcí

Vyrlané krátkodobé clluhrlpisy

Ostatní klátkoclobé firranční výpornclci

ťsoučet B.lV.í. až B,lV.2.)

Výnosy příštích období

sestaveno dne: 13 . 3 . 2:O2I

právní fortnit účetní icdrrotkvpO],]T tCKÁ Sl,RÁNA, ú<rltr lc:xt; Osoba_odpovědna.a ,ieeňw; Ň" 
" 
,ňI;c. Petrjll+ýex*oui) ůB^; ";ť:Ů')"' 

/,

V&lcmv pfslan! Foill slsb. \'N,k..tful.Ý*

PASlVA

b

Krátkodobé úVěry

Vlastní dluhopisy

Dohadnó ričty pasivní

Výdaje příštích obtJobí

Podpisový záznam statutárnlho orgánu účetní jeOrlotr<v ňopodpisový záznam fyzipKé osoby, řt"ra Ě.l"Í,ll;;;Xi."

Předmět pocinikání





vÝrcpazsku n zrnÁTy pro nevýdělečné organizace
v plném rozsahu
ke dni 37 .72 .2O2.o

|l.azev. a sídlo účetníjednotky
S,],ezská pro žívot "

U Staré elektrírrny 1BB1
Ostrava 10
7] 000

(v ce]ých 1_i,sí_cich Kč)

označení

at

NÁKLADY

b hlavní
1

Činnost-T-9.*-
A.l.

1.

2.

J.

4.

5.

6,

spotřebované nákupy a natupovaneituS
"----.- _ (s,oučet A.l..,l. až A,l.[|_
Spotřeba materiá|u, energie a ostatních ncsl,lIacjovanýt;h clodávek

1 1

0 0prodané zboži

Opravy a udržování

Náklady na cestovné

ll!lťy]:..:|,u1,1Ť1 _.
Ostatní služby

žménv staiu aišoti \4astlličiňn"šii a aTŇiiii, -
, __ (sou!_gt A.Lt Z.ažAJ|.1L

změna stavu zásob vlastní činnosti

Aktivace materiálu, zboží it vnitroorganizačnír:h sltlžeb

0 0

0
c)

0 o

1
1

6 6All,

7.

8.

9,

0 0

0 ()

0 ()
l\Ktlvaoe dlouhodobého rnajetku

0 0A.lll.

10.

11.

12.

13,

14.

osobní náklady (součcIt A.lll..l0, až A.ll1,14.)
0 0

Mzdové náklady
0 0

| 
4dÁUl ll le soclalnI poJlsteni

I 
Ostatní sociálni pojištční

I 

Zákortné sociální nákla<ly

Ostatni sot;lá|ni náklady

Daně a poplatky
---'- 

(A.lV.15.)

Daně a poplatky

ostatní náklady (souče,t A.V.16. až 
^.v.22,)

--.-..-..-.'-. ---'-%

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a perlále

0 0

0 0

0 0

0 i)A.lV.

15.
0 0

0 0A.V.

lo-

17,

1B.

1g.

20.

a1

22.

0

0 0
UOpls neooDytne pohle<lávky

Nákladovó úroky

KUrSoVé Ztráty

Dary

Marlka a škody

Jiné ostatní náklacly

0 0

O 0

0 0

0 0

rJ
0

0 0

Vfrolofu vDi{,.m FoRM.lúÉ.?fr kashél3w,Q

0



NÁKLADY

b

Prodané cenné papiry ei podíly

použiti rezerv a opravných položek

Daň z příjmů (A,Vll1,29,)

lÁi, i.ÁLt,-+ Á.tii. + n.tv. ,l" A.v, + A,vl. ,l,

071,74101

Wvolonov píoolamu FoltM llldio, Ýwká3|neí5wd

činnost

-l.;í;"d;§iá l celkem
3

označenl

a

zó.

24,

aE

26.

,),|

C.tpisý;prodáný maietek, tvorba a použití rezerv a_o,pravn

nnlniak (součet A,V1,23, až
ch
.1.27,\ 0 0

Odpisy dlouhodobého ntajetl<u O 0

Prodaný dlouhodobý najetel( 0 (_)

0 0

Prodaný materiál 0 0

0 0

A.Vll.

28,

Poskytnutó příspěvky (A,Vl1,28,) 0 0

PoŇnute-ete.nst<é přlspěvky a příspěvky zúčtované rí]czi

^"^-ni:aÁnimi elr,žl<ami
0 0

0

,29.

0

)aň z příjmů 0 0

1 1



0717 4 101
označoní

a

l Wruosy
l

lIb
provozní dotaco

provozní dotace

-

Přijaté pří§pěVky

Přijaté přispěvky zúčtovanó mezi or(lllli>

(B.1,1.)

(součet B,l1.2. až B.l1,4,)

Čjnnost

hlavni I nospoaarsr<i-1|, T----.urr,J^.----

t-*--, 
^

B,l.

1
0

0B.ll,

2.

J.

4.

0

49
49

0
Přtjaté příspóvky (dary)

Přtjaté čIenské příspěvky

'f ržby z.a vlastní výkony a za

Ostatní výnosy

zbr>ží

jSmluvní pokuty, úroky z prodlellí,

I 
r'tatny za ocJepsané potrlodávky

li--._---
l.-.

1 

vynosové úroky

Ktlrsové zisky
─
ZLičtování fr.;nc]li

'* ".'"* "ý*sy

(součet B.V|.5. až 8.Vl,10.)

ostatrtí pokuty a penále

(]

0
()

49B.lll. 19
0B.lV.

6.

7,

B,

o

10

0

q
0

0

()

0

0
0

0

9
0

0

0

B.V.

11.

1)

13,

14.

15.

0
0:,-Ič::::ťk"-- (souče t B.V.í1, až B.V.15.)

Tňby z. r,;rodt:je atuut,n,tonJru, ,iili*^ .;;;^ *'- -- 0
0

-q

0

T'ržby z pro<jeje certných papírťi a poclíIů

Tžby z prodeje rnateriálu

Výnosy z krátkocJobého finančního ntajetku'-
,/ýnosy z dlouhodobého íinančniho nrajetku

0

9
0

0

0
0

0
0

49c ]
/ýsledek hospocJaření před zdaněnim

-. 

-._týsledek lrospodaření po zcianění

49
4?.D, A2

42 42

Právní forma účetrrí 1c<lnotky
IJoLlT t(]I(Á .STRANA, PoT,] T,tCKÉ HNU,I t

rvuplsovy zaznam statutárního orgtánu Účetní jednotkv nebopodpisový záznam fyzické osoby, řt"rá Ěil"ti,il;;.Jti",i,./
i 

".,, /U, l-- -,1,t("
Osoba ocipovědná za účetnictví (imóno a

r. IVqt:a Vo

!nl
§l

/orr rru,ry

Wo'cnovríOorrruFoRý3lM,..,/i/Jka3tné.rw.2





Příloha v účetní závěrcre § 29 vyhl . ě.504t2g02 §b.

Název a sídlo účetníjednotky
Slezská pro život

U Staré elektrárny 1BB112,71000 Ostrava 10

ÚOale o účetnijednotce
lČ: 07174101

Zapsána u: Ministorstva vnitra ČR
Zapsána do OR dne: 31 .5.2018
Právní forma: PoLlTlCKÁ STRANA, poLtrlcxÉ HNLJ-Ií
V likvidaci: Ne

Předmět PocJnikánÍ: Činnosti ostatních organiz:ací sdružujících osoby za účelern prosazl.Jváni společných zájrnů i, n,
Rozvahový den: 31 .12.2020
Okamžik sestavení účetní závěrky: 13.3,2021
Spisová značka: MV-s655 1 -4^/S-20 1 B

Použité obecné rjčetnízásady a metody,
Účetní.zásady

účetnj jednotka vede účetnictvj v souladu s vyhláškouprovádějí některá ustanovení zákon,,r č. 563/19Ói sb. opředp-isů, pro účetní jeclnotky, u kterýctr nuni 
- 
ňt áuni*

Účetnímetody

504/2002 sll., kterou se
účetnl'ctvj , ve znění pozdějších
předměterrr podni kání ⸀

ve sl edovaném obdob j ÚČetní j ednotlla neev,idu j e di ouhodobý hrnotný ail,i nehnro Irrý tita,l e l_ek ,netvořj opravné položky a neá,ispontlje cizími"rněnami.

Použité oceňovací modely
v PŤiPadě nákuPu dlouhodobého hrrrotrrého/nehmotného majetku nebo crobnť:ltc tni,iietl<uipoužije účetní jednotka pořizovací cenu vč. uóJruiších nál<laclů.

lnformace doplňující a rozvádějící položl<y v účetníctr výkazech
nříjmy ÚČetnj jeclnotky byly ve s'leclovaném období tvořenyi výhradně člensi<ýrrri př"íspěvky.

Podpisový záznam účetní jednotky
/-} /i,,/ /

| /( i i,l'č-J

3/-g o20ď/

f"^\
ffi:

lí,rarne.(§

"?

PotJpisový záznam statutárn ího orgánu

/"L
//

/,,l,illt

l
//

Lí
i'i
(t t/




