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Příloha v účetní závěrce 2021  
 

 

A. Popis účetní jednotky 

 

Účetní jednotka:  HLAS  

Sídlo:  Dělnická 213/12, 17000 Praha  

IČO: 07921331  

DIČ: CZ07921331  

Právní forma:  politické hnutí 

Rozvahový den: 31.12.2021 

Účetní závěrku sestavila:  Ing. Pavla Pavelková  

Datum sestavení: 29.3.2022 

Statutární orgán: Předseda: Daniel Chlad 

1.místopředseda: Otto Sixtus Libal 

místopředseda: Ing. Michal Ruman 

 

  

Účel vzniku:  

Hnutí podporuje svobodu jednotlivce, právní stát, rozvoj a upevnění liberální demokracie v České 
republice a zasazuje se o dodržování lidských práv. Hnutí usiluje o co nejvyšší a dlouhodobě udržitelnou 
kvalitu života občanů České republiky 

 
Předmět činnosti:  

Hlavní činností je politické působení ve smyslu zákona 424/1991 Sb. Ve znění pozdějších 
předpisů.   
 
 
 
B. Zakladatel společnosti 

Strana vznikla dnem registrace 22.2.2019 pod číslem MV-25390-2/VS-2019  jako nový 
subjekt HLAS.  
 
Poslední změna stanov představenstva: 17.6.2021 
 

 
 

C. Účetní období:  1.1.2021 – 31.12.2021 
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D. Použité účetní metody a zásady účetnictví 

 hnutí zpracovalo účetní závěrku za rok 2021 v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví ve znění pozdějších dodatků a v souladu s vyhláškou 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 v platném znění. 
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. Údaje v této 
účetní závěrce jsou vyjádřeny v korunách českých (Kč). 
 

 Způsoby zpracování účetních záznamů  
Pro zpracování finančního účetnictví je využíván software POHODA od společnosti 
STORMWARE s.r.o. 
 

 
 Způsoby a místa úschovy účetních záznamů  

Hnutí uschovává účetní záznamy v tištěné podobě, které archivuje v souladu se zákonem 
o účetnictví v platném znění. Účetní doklady jsou archivovány v sídle hnutí. 

 
 Způsoby oceňování a odpisování, pokud je jejich znalost významná pro posouzení 

finanční, majetkové situace a výsledku hospodaření účetní jednotky, odchylkách od 
účetních metod podle § 7 odst. 5 zákona s uvedením vlivu na majetek a závazky, na 
finanční situaci a výsledek hospodaření účetní jednotky 
Dlouhodobým majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden 
rok a jehož ocenění je vyšší než 40 tis. Kč u hmotného a 60 tis. Kč u nehmotného 
majetku v jednotlivém případě.  
Nakoupený dlouhodobý majetek je oceněn pořizovací cenou zvýšenou o náklady 
související s jeho pořízením. Bezúplatně nabytý majetek se oceňuje reprodukční 
pořizovací cenou na základě znaleckého posudku.  
souvztažně s jinými výnosy na účtu 649, resp. v případě majetku pořízeného z vlastních 
prostředků souvztažně s účtem fondu reprodukce majetku 916. 
 
Hnutí neeviduje k 31.12.2021 žádný dlouhodobý hmotný majetek 
 

 Účtování zásob Hnutí neeviduje zásoby 
 
 Způsob tvorby a výši opravných položek a rezerv za uzavírané účetní období 

Hnutí nevytvořilo opravné položky. 
 

 Způsoby oceňování použité pro položky aktiv a závazků  
Hnutí neeviduje žádné aktiva či pasiva v cizích měnách. 

 
 

E. Ocenění reálnou hodnotou 

Hnutí nemá majetek ani závazky oceňované reálnou hodnotou. 
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F. Náklady a výnosy mimořádné svým objemem nebo původem 

Hnutí v roce 2021 nevykazuje žádné náklady nebo výnosy, které by byly mimořádné svým objemem 
či původem 

 

G. Odměny za povinný audit 

Odměna za povinný audit za rok 2021 činí 38.500 Kč + DPH 

 
H. Jednotlivé položky dlouhodobého majetku  

Hnutí neeviduje k 31.12.2021 žádný dlouhodobý majetek 

 
I. Přehled splatných závazků pojistného: 

Hnutí neeviduje k 31.12.2021 žádné splatné závazky ČSSZ na pojistné na sociálním zabezpečení a 
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, zdravotním pojišťovnám na veřejném zdravotním 
pojištění ani nemá žádné evidované daňové nedoplatky u příslušných finančních orgánů.  

 
 
J. Částky dlužné, které vznikly v daném účetním období a zbytková doba jejich splatnosti k 

rozvahovému dni přesahuje 5 let  

Hnutí neeviduje žádné dlužné částky, které vznikly v daném účetním období a zbytková doba jejich 
splatnosti k rozvahovému dni přesahuje 5 let. Společnost neeviduje žádné pohledávky 180 dnů po 
splatnosti. Po splatnosti neeviduje společnost žádné závazky.  
 
 

K. Celková výše finančních nebo jiných závazků, které nejsou obsaženy v rozvaze (bilanci)  

Hnutí nemá žádné finanční nebo jiné závazky neobsažené v rozvaze v roce 2021. 
 
 

L. Výsledek hospodaření v členění podle hlavní a hospodářské činnosti a pro účely daně z příjmů  

V roce 2021 hnutí provozovalo jen hlavní činnost a výsledek hospodaření z této činnosti v roce 2021 
činí -44.359,08 Kč. 

 
M. Počet pracovníků 

 Průměrný evidenční přepočtený počet pracovníků v členění podle kategorií  
Hnutí nemá v roce 2021 zaměstnance 

 
 

 Osobní náklady za účetní období v členění podle výkazu zisku a ztráty  u položek - mzdové 
náklady,  ostatní sociální náklady  
Hnutí nemá v roce 2021 zaměstnance 
 

 
N. Způsob zjištění základu daně z příjmů  

Při zajištění daňového základu je postupováno v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., zákon o dani 
z příjmu v platném znění, a dle § 20 tohoto zákona jsou uplatňovány položky snižující základ daně. 
Hnutí v roce 2021 nemělo daňovou povinnost. Daň z příjmu PO byla rovna 0. 
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O. Významné položky z rozvahy (bilance) nebo výkazu zisku a ztráty, u kterých je uvedení 
podstatné pro hodnocení finanční a majetkové situace a výsledku hospodaření účetní jednotky, 
pokud tyto informace nevyplývají přímo ani nepřímo z rozvahy (bilance) a výkazu zisku a 
ztráty  

Není náplň 

 
P. Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů a ostatní přijaté 

příspěvky (dary) 

Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů  je účtován na 
analytický účet 682900 v okamžiku přijetí příspěvku na účet. 
 
Hnutí je příjemcem darů od podporovatelů. Tyto dary jsou zaúčtovány v okamžiku jejich přijetí a 
jsou účtovány do provozních výnosů. 
 
 
V roce 2021 byly hnutí poskytnuty příspěvky v celkové výši: 74.150 Kč 
Finanční dary od fyzických osob: 6.050 Kč 
Finanční dary od právnických osob: 52.623 Kč 
Bezúplatné služby: 0 Kč 
Příspěvek na volební náklady: 0 Kč 
Příspěvek na činnost hnutí: 110.417 Kč 

 
Q. Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období (rozdělení zisku) 

Ztráta ve výši -1.072.294,76 byla uhrazena ze zisku z předcházejících let. 

 
R. Další údaje (podle zvláštních právních předpisů a rozhodnutí účetní jednotky), které nejsou v 

příloze uvedeny, ale mají významnou vypovídající schopnost o ekonomické činnosti účetní 
jednotky 

V roce 2021 jsou všechny podstatné údaje, jenž vypovídají o ekonomické činnosti, zachyceny 
v předchozích bodech. 
 

Statutární orgán účetní jednotky ujišťuje uživatele účetní závěrky, že k zaúčtování byly   předloženy 
veškeré účetní doklady týkající se účetního období 1.1.-31.12.2021 a že byly podány pravdivé a úplné 
informace potřebné k provedení účetních záznamů. Stavy majetku a závazků v rozvaze byly ověřeny 
inventarizací k rozvahovému dni 31.12.2021. Nebyly zjištěny žádné rozdíly. Účetnictví lze považovat za 
průkazné, úplné a správné. Položky v rozvaze pravdivě a věrně zobrazují finanční situaci účetní jednotky. 
Statutární orgán prohlašuje, že mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly 
žádné významné události (podle § 19 odst.5 zákona o účetnictví v platném znění). Účetní jednotka v roce 
2021 neprovedla žádné významné operace s vlivem na posouzení finanční situace účetní jednotky, které 
nejsou vykázány v rozvaze. Statutární orgán rovněž prohlašuje, že mu nejsou známy žádné skutečnosti 
ani rizika, které by bránily pokračování v činnosti i v roce 2022. 

          
 
  
V Praze dne 31.3.2022 
 

____________________________ 
 
             Daniel Chlad 
                předseda 


