
Příloha v účetní závěrce § 29 a 30 vyhl. č. 504/2002 Sb.

Název a sídlo účetní jednotky

Jižní Město - náš domov 

Mokrá 1284/13a, 14900 Praha 4

IČ: 02733552

Zapsána u: Ministerstva vnitra

Zapsána do OR dne: 5.3.2014

Právní forma: Politická strana, politické hnutí

V likvidaci: Ne

Předmět podnikání: Činnosti politických stran a organizací

Rozvahový den: 31.12.2021

Okamžik sestavení účetní závěrky: 18.3.2022

Spisová značka: MV-29010-2/VS-2014

Údaje o účetní jednotce

Použité obecné účetní zásady a metody

Účetní zásady

Řídí se obecnými účetními zásadami.
 
V uplynulém účetním období nenastaly žádné odchylky.

Účetní metody

Politická strana se řídí ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou
č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví a Českými
účetními standardy.
 
Způsob odepisování: Politická strana daňově odpisuje majetek dle zákona č. 586/1992
Sb., o daních z příjmů rovnoměrným způsobem. Účetní odpisy jsou počítány podle doby
použitelnosti s přesností na měsíce. Majetek se účetně odepisuje od měsíce
následujícího po zařazení do používání. Drobný hmotný majetek v hodnotě od 3000,- do
39999,- a nehmotný v hodnotě od 7000,- do 39999,- je účtován na majetkové účty a
zároveň je zaúčtován 100 % odpis.
 
Majetek a zásoby jsou oceňovány pořizovací cenou zahrnující cenu pořízení a vedlejšími
pořizovací náklady jako je dopravné, poštovné a balné.
 
ÚJ používá denní kurz vyhlašovaný ČNB ke dni uskutečnění účetního případu. Při
uzavírání účetních knih používá denní kurz platný v poslední den účetního období.



Informace doplňující a rozvádějící položky v účetních výkazech

Členové předsednictva:
Mgr. Dalibor Mlejnský - předseda
Mgr. Hana Zimová - místopředsedkyně
Ing. Rostislav Korbel - místopředseda
Petr Sýkora - místopředseda
 
Statutární orgán: statutárním orgánem je předsednictvo, za které jedná samostatně
předseda nebo dva místopředsedové společně.
 
Průměrný počet zaměstnanců během ÚO: 0
 
Pohledávky po lhůtě splatnosti:
žádné
 
Závazky po lhůtě splatnosti:
nad 360 dní   18 tis. Kč
 
Celkové náklady na povinný audit: 19965,-
 
Přijaté dary: 30 tis. Kč
 
Přijaté dotace: 0 tis. Kč
 
Způsob stanovení základu daně:
1. účetní HV 2 tis. Kč
2. nedaňové náklady 28 tis. Kč
3. nedaňové výnosy 28 tis. Kč
4. základ daně 2 tis. Kč
 
Společnost dosáhla výsledku hospodaření 2 tis. Kč. Jedná se pouze o zisk z hlavní
činnosti, hospodářská činnost nebyla žádná.

.............……………………………………..

Podpisový záznam statutárního orgánu

.............……………………………………..

Podpisový záznam účetní jednotky
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v plnem rozsahu´
31.12.2021 (v celych tisících Kc)´ ˇ Dle vyhlasky c. 504/2002 Sb.´ ˇ ˇ

02733552

Jizní Mesto - nas domov ˇ ˇ ´ ˇ

Mokra 1284´

Praha 4

14900

Politicka strana, politicke hnutí´ ´

Cinnosti politickych stran a organizacíˇ ´

18.3.2022

Ing. Rostislav Korbel

Ing. Rostislav Korbel

Oznac.ˇ
B.      
B.III.  
B.III.1.
      3.
        

Oznac.ˇ
A.      
A. II.  
      1.
      3.
B.      
B.III.  
B.III.1.
        

AKTIVA
Kratkodoby majetek celkem (B.I.+B.II.+B.III.+B.VI.)´ ´
Kratkodoby financní majetek celkem (souc. B.III.1. az B.III.7.)´ ´ ˇ ˇ ˇ
Penezní prostredky v pokladneˇ ˇ ˇ ˇ
Penezní prostredky na uctechˇ ˇ ˇ ´ ˇ
AKTIVA CELKEM (A. + B.)

PASIVA
Vlastní zdroje celkem (A.I.+A.II.)
Vysledek hospodarení celkem (souc. A.II.1. az A.II.3.)´ ˇ ˇ ˇ
Ucet vysledku hospodarení´ ˇ ´ ˇ
Nerozdeleny zisk, neuhrazena ztrata minulych letˇ ´ ´ ´ ´
Cizí zdroje celkem (B.I.+B.II.+B.III.+B.VI.)
Kratkodobe zavazky celkem (souc. B.III.1. az B.III.23.)´ ´ ´ ˇ ˇ
Dodavatele ´
PASIVA (A. + B.)

Zacatek obd.ˇ ´
     11
     11
     10
      1
     11

Zacatek obd.ˇ ´
     -7
     -7
     -1
     -6
     18
     18
     18
     11

Konec obd.
     13
     13
     10
      3
     13

Konec obd.
     -5
     -5
      2
     -7
     18
     18
     18
     13
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v plnem rozsahu´31.12.2021 (v celych tisících Kc)´ ˇ

Dle vyhlasky c. 504/2002 Sb.´ ˇ ˇ

02733552

Jizní Mesto - nas domov ˇ ˇ ´ ˇ

Mokra 1284´

Praha 4

14900

Politicka strana, politicke hnutí´ ´

Cinnosti politickych stran a organizacíˇ ´

18.3.2022

Ing. Rostislav Korbel

Ing. Rostislav Korbel

Oznaceníˇ
A.  I.  
      6.
A.  V.  
     22.
        

Oznac.ˇ
B. II.  
      3.
        

C.      
D.      

NAKLADY´

Spotreb. nakupy a nakupovane sluzby (A.I.1. az A.I.6.)ˇ ´ ´ ˇ ˇ
Ostatní sluzby ˇ
Ostatní naklady (A.V.16. az A.V.22.)´ ˇ
Jine ostatní naklady´ ´
NAKL. CELK.(A.I.+A.II.+A.III.+A.IV.+A.V.+A.VI.+A.VII.+A.VIII.)´

VYNOSY´

Prijate príspevky (B.II.2. az B.II.4.)ˇ ´ ˇ ˇ ˇ
Prijate príspevky (dary)ˇ ´ ˇ ˇ
VYNOSY CELKEM (B.I.+B.II.+B.III.+B.IV.+B.V.)´

Vysledek hospodarení pred zdanením ´ ˇ ˇ ˇ
Vysledek hospodarení po zdanení´ ˇ ˇ

Hlavní cin.̌
     22
     22
      6
      6
     28

Hlavní cin.̌
     30
     30
     30

      2
      2

Hosp. cin.ˇ
      0
      0
      0
      0
      0

Hosp. cin.ˇ
      0
      0
      0

      0
      0

Celk. cin.̌
     22
     22
      6
      6
     28

Celk. cin.̌
     30
     30
     30

      2
      2


