
otisk podacího razítka

ROZVAHA
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ROZ'VAHA dle 5Cl4l2002 Sb' ve měni pro rok 2016

obchodní Íirma nebo název Účetnijednotky

Moravské zemske hnutí

Sídlo nebo bydliště Účetni jednotky

Na Vyhlídce 89
Dačice
380 01

t.]četní obclobíAKTIVA

Dlouhodob nnjetek celkem

Dlouhodoby nehmotn majetek celkem

Nehmotné v sledky u'izkumu a rnj'voje

ocenitelná práva

DrobnlT dlouhodob nehmotnlT majetek

ostatní dlouhodob nehnrctn majetek

Nedokončen dlouhodob nehmotny7 majetek

Poskytnuté álohy na dlouhodob nehmotn majetek

Dlouhodob hmotn rnajetek celkem

UnĚlecká díla, p edměty a sbírky

Hnptné movité věci a jejich soubory

Pěstitelské celky trval ch porostťr

Dospělá ztiata ajejich skupiny

Drobnyi dlouhodobyT hmotn rnajetek

ostatní dlouhodob hmotn majetek

Nedokončen dlouhodob hnrctn;i majetek

Poskytnuté zálohy na dlouhodob hnrotn majetek

Dlouhodob finanční ma-ietek celkem

Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba

Podíly - podstatn vliv

Dluhové cenné papíry drŽené do splatnosti

ZápŮjčky o rgan izačn ím sloŽkám

ostatn í dlouhodobé zapŮjčky

ostatní dlouhodob finanční majetek

oprávky k dlouhodobému nnjetku celkem

oprávky k nehmotn m uj'sledk m v17zkumu a vyvoje

oprávky k softwaru

oprávky k ocenitelnym právŮm

oprávky k drobnému dlouhodobému nehnptnému majetku

oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku

oprávky ke stavbám

oprávky k samostatn m hmotn m movit m věcem a souborŮm hmotn ch ntovitych veci

oprávky k pěstitelsk m celk m trval1ich porostr!5

oprávky k ákladnÍmu stádu a taŽn m zvíratŮm

oprávky k drobnému dlouhodobému hrrrctnému.majetku

j stav k prvrrimu dtri i k poslednímu dni
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oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku



Polotovary vlastní u' roby

Mladá a ostatní alí ata a jejich skupiny

ZboŽí na skladě a v prodejnách

Poskytnuté zálohy na ásoby

Pohledávky za eskontované cenné papíry

Poskytnuté provozní álohy

Pohledávky za institucemi sociálniho zabezpečení a ve ejného zdravotniho pojištění

DatŤ z p dané hodnoty

ostatní daně a poplatky

Nároky na dotace a ostatní a'tčtování se státním rozpočtem

Nároky na dotace a ostatní zučtování s rozpočtem orgán uzemních samosprávn ch celk

Pohledávky za společníky sdruŽenyimi ve společnosti

Pohledávky z pevn ch termÍnovan ch operací a opcí

Pohledávky z vydan ch dluhopist)

Dohadné učty aktivní

opravná poloŽka k pohledávkám

Krátkodob finanční majetek celkem

PeněŽtí prost edky v pokladně

PeněŽtí prostedky na učtech

Majetkové cenné papíry k obchodování

Dluhové cenné papíry k obchodování

ostatni cenné papíry

Náklady p íštích období

P íjmy p íštích obdobi
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obdobi

rozdíly z p ecenění finančního majetku a závad<Ů

V1isledek hospoda ení celkem

Účet v1isledku hospoda eni

V sledek hospoda ení ve schvalovacím ízení

Nerozdělen Žsk, neuhrazená ztráta minul1ich let

Cizi zdroje celkem

Dlouhodobé záv ad<y celkem

Dlouhodobé tivěry

Vydané dluhopisy

Závad<y z pronájmu

P ijaté dlouhodobé álohy

Dlouhodobé směnky k t]hradě

Dohadné čty pasivní

ostatnÍ dlouhodobé záv aŽ<y



PASIVA

Krátkodobé Áv ad<y celkem

Dodavatelé

Směnky k hradě

álohy

ávaŽ<y

i ávad<y vtjči zarnestnancŮm

k institucím sociálního zabe4ečení a ve ejného zdravotního pojiŠtění

z p dané hodnoty

i daně a poplatky

Závad<y ze v^ahu k státnímu rozpočtu

ze v^ahu k rozpočtu orgánťt uzemních samosprávnych celkŮ

z upsan ch nesplacen1ich cenn ch papírŮ a podilŮ

ke společník m sdruŽen m Ve společnosti

z pevn ch termínovan ch operací a opcí

Jiné ávad<y

Krátkodobé Úvěry

Eskontní věry

krátkodobé dluhopisy

Vlastní dluhopisy

Dohadné čty pasivní

ostatní krátkodobé finanční v pomoci

Jiná pasiva celkem

V1idaje p íŠtích období

V1inosy p íŠtích období

PASIVA CELKEM

] 
Účetniobdobi 
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k poslednímu dni
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okamŽk sestaven 21.3'2022

P ednÉt činnosti nebo učel:

| činnosti politick ch stran a organizací

Podpisovy zAznanl sÍatutárnÍho orgánu učetní jednotky

i

Mgr. Ond ej H sek
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Na VYhlidce 894/
380 01 Dačice
lČ 07027761
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v xnz ztsKu n zrnÁry

Spot ebované nákupy a nakupované sluŽby

Spotreba materiálu' energie a ostatních neskladovanych dodávek

opravy a udrŽování

Náklady na cestovné

Náklady na reprezentaci

VÝKAZ zlsKu A ZTRÁTY

2021
6',.J.zoz, oo 31.12.ry:)

v tisících Kč
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\tZ7' dle 50412002 Sb ve mění pro rok 20-16

oLrctrodní firnta nebo název Účetníjednotky

Moravské zemské hnutí

Sirllo nr:t:o bytlliŠtě tiČeini jednotky

Na Vyhtidce 89
Dačice
380 01

Změna stavu ásob vlastní činnosti a aktivace

Změna stavu ásob vlastní činnosti

Aktivace materiálu, boŽi a vnitroorganizačních sluŽeb

Aktivace dlouhodobého majetku

osobní náklady

Mzdové náklady

Zákonné sociální pojiŠtěni

ostatní sociální pojištění

Zákonné sociální náklady

ostatní sociálnÍ náklady

Daně a poplatky

Daně a poplatky

ostatní náklady

SnÍuvní pokuty, uroky zprodlení, ostatní pokuty a penále

odpis nedobytné pohledávky

Nákladové uroky

Kursové áráty

Manka a škody

Jiné ostatní náklady

odpisy' prodan majetek, tvorba a pouŽtí rezerv a opravnych poloŽek

odpisy dlouhodobého nnjetku

Prodan dlouhodobyT nnjetek

Prodané cenné papíry a podíly

Prodany materiál

Tvorba a pouŽtí reze^l a opravn ch poloŽek

Poskytnuté p íspěvky

Poskytnuté členské p íspěvky a príspěvky zÚčtované rrezi organizačními sloŽk;rn'i

Náklady celkem



VYKAZ ZISKU A ZTRATY

V nosy

Provozní dotace

ProvoztÍdotace

P tjaté p íspěvky

P jaté p íspěvky zučtované mež organizačními sloŽkami

P tjaté p íspěvky (dary)

P ijaté členské p íspěvky

rrby za vlastní v kony azaboži
Ostatni u.inosy

Smluvní pokuty, roky z prodlení, ostatni pokuty a penále

Platby za odepsané pohledávky

V nosové roky

Kursové Žsky

Zt]čtování fondŮ

Jiné ostatní vynosy

Trby z prodeje majetku

Írby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

Trby z prodeje cenn ch papiru a podílti

Írby z prodeje materiálu

V nosy z krátkodobého finančního majetku

Mj'nosy z dlouhodobého finančního majetku

V nosy celkem

V sledek hospoda ení p ed zdaněním

\Áj'sledek hospodarení po zdanění

Běae obdobi

Na Vyhlidce 89tu
380 01 Dačice
Č: a70?7761
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P ednĚt činnosti nebo čel:

činnosti poIitick ch stran a organizací
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P íloha k ričetní závěrce

Název:Moravské zemské hnutí

Sídlo:Na Vyhlídce 89/v, 38001 Dačice

Právní forma: Politické hnutí

Datum založení: 9.4.2oI8

lČ: o7o2776L

1. Základní daje

Moravské zemské hnutí zahájilo činnost na základě registrace u Ministerstva vnitra České republiky s

rjčinností od 9. 4.2oL8.

Hnutíje právnickou osobou ve smyslu 53 zákon a č. 424l1991 Sb', ve zněni pozdějších p edpisu.

Politická činnost hnutí se vztahuje na zemícelé České republiky. Hnutí se ídí svrimi stanovami,

p edsedou hnutíje Mgr. ond ej H sek, Ph.D.

2. Základní v' chodiska pro vypracování četní závěrky

Účetníjednotka používá pouze takové četní metody, které jsou v souladu s rjčetními p edpisy

stanovenrimi zákonem č. 563/199L Sb. o četnictví, vyhláškou Č. 50412002 Sb., ve znění pozdějších

p edpisťr a českrimi ričetnímí standardy pro učetníjednotky, u kterych hlavnínr predmětem činnosti

není podnikání. Účetním obdobím je kalendá ní rok.

Použití četních metod stanovenrich právními p edpisy bylo ve všech učetních prípadech slučitelné s

povinnostívést ričetnictvítak, aby četní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrnri a poctiv1i

obraz p edmětu rjčetnictví a finanční situace učetní jednotky'

3. obecné ričetní zásady

Zp soby oce ování, které ričetníjednotka používala, p i sestavení rjčetnízávěrky za rok 2021jsou

následující:

Dlouhodoby hmotny majetek

Dlouhodob, hmotnri majetek se oce uje v po izovacích cenách, ktere zahrnujícenu porízení, náklady

na dopravu, clo a další náklady s po ízením související. Dlouhodob1i hmotnÝ majetek nad 80 tis. Kč se

odepisuje po dobu ekonomické životnosti. Náklady. na technické zhodnocení dlouhodobého

hmotného majetku zvyšujíjeho po izovacícenu. opravy a udržba se čtujído nákladťr.

Kr tkodoby fÍnanční majetek

Krátkodobri finanční maj tek tvo í peníze na bankovních.ťrčtech a pokladní hotovÓst.



4. Dopl ující informace k jednot|iv' m položkám rozvahy a v' kazu zisku a ztráty

Dlouhodoby hmotny a nehmotny maietek

Účetní jednotka neeviduje k 31. L2. lo2ldlouhodobri majetek.

Dlouhodoby finanční mojetek

Účetn í jednotka neevid uje d lou hodo bri fi na nčn í m ajete k'

Z soby

Účetníjednotka nemá k 31. L2.202L zásoby, ani o nich v roce 202]- neučtovala.

Pohled vky

Pohledávky z obchodního styku hnutí neeviduje.

Kr tkodoby fÍnanční majetek

Účetníjednotka vykazuje zrjstatek na bankovním učtu ve vyši 69326,]_5 Kč. Pokladní hotovost ve vyši

L474,-Kč.

Vlastní zdroje

Vlastnízdroje p edstavu jí72.989,].8 Kč, což je hospodá skri vysledek let 2018 až2021'.

Z vazky

Účetní jednotka závazky neeviduje.

Majetek a z vazky neuvedené v rozvaze

Účetníjednotka neeviduje žádni1majetek ani závazky, které by k rozvahovému dni nebyly vykázány v

rozvaze.

N klady a vynosy

Vrinosy p edstavují p edevším členské p íspěvky v hodnotě 15600,-Kč.

Celkové náklady četníjednotky byly ve vriši 225802,88 Kč, coŽ je částka, která byla spot ebována

p edevším na propagaci a služby.

odměna statutárnímu auditorovi za rok 202I činí 224o0,-Kč.

Další informace o p íjmech, členskrich p íspěvcích a darech jsou součástívyročnífinanční zprávy.

Da z p íjmťl

Hnutíje ve ejně prospěšn1i poplatník a p umy z hlavní činnosti nejsou predmětem daně z p íjmu,

resp. jsou od této daně osvobozeny. Jako ve ejně prospěšny poplatník mťrže hnutí v souladu se

zákonem základ daně snížit až o 30 %, minimálně o 3o0 0o0 Kč, maximálně však o 1 mil. Kč, použije-li

prost edky získané touto risporou na dani ke krytí nákladťr (vlidajrj) dle podmínek stanoven1ich

zákonem. Z tohoto drjvodu nemá hnutída ovou povinnost za rok 2021'

odměny a Íunkční požitky

V roce 2o21'nebyly vyplateny odměny ani poskytnuty žádné funkční poŽitky členrjm statutárních,

kontrolních ani jinrich orgán dle stanov.



Pohled vky

Pohledávky se oce ují jmenovitou hodnotott.

Z vozky

Závazky se vykazujíve jmenovit ch hodnotách. Za krátkodobé závazky se povaŽuje i část

dlouhodob,ich závazkŮ, která je splatná do jednoho roku od nozvahového dne.

Devizové operace

Majetek a závazky po ízené v cizí měně se oce ují v česk ch korunách v kurzu platném ke dni jejich

vzniku a k rozvahovému dni byly položky peněžité povahy oceněny kurzem platnrim k31'. 12.

vyhlášen m Českou národní bankou.

Použití odhod

Sestavení ričetní závěrky vyžaduje, aby vedení rjčetníjednotky používalo odhady a p edpoklady, jeŽ

majívliv na vykazované hodnoty majetku a závazkŮ k datu četní závěrky a na vykazovanou vri ši

v nos a nákladťr za sledované období. Vedení hnutí stanovilo tyto odhady a p edpoklady na základě

všech jemu dostupnrich relevantních informací. Nicméné, jak vypl1ivá z podstaty odhadu, skutečné
hodnoty v budoucnu se mohou od těchto odhad odlišovat.

P ijoté dary a p íspěvky

P ijaté finančnídary se rlčtují na základě uzav ené darovací smlouvy do vri nos na ričet P ijaté

finančnídary s protistranou na bankovní čet.

P ijaté členské p íspěvky se ričtují na do vrinosri na ričet P ijaté členské p íspěvky s protistranou na

bankovní rjčet.

Ú čtov ní vynosťl o náktad

V1inosy a náklady (kromě p ijat ch dar a p íspěvkťr) se čtu1íčasově rozlišení, tj. do období s nímž

věcně i časově souvisejí.

Da z p íjmŮ

Náklad na da z p íjmťr se počítá za pomoci platné dariové sazby z učetnílro zisku z hlavní a

hospodá ské činnosti upraveného o dariově neodečitatelné náklady, v1inosy nepodléhající dani z

p íjmu a o vynosy od daně z p íjmu osvobozené, s využitím danové ulevy pro poplatníky, kte í nebyli

založeni nebo z ízeni za tičelem podnikání.

N sledné ud losti

Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovrim dnem a dnem sestavení učetnízávěrky, je zachycen v

četních vrikazech v p ípadě, že tyto události poskytly doplnující informace o skutečnostech, které

existovaly k rozvahovému dni.

V p ípadě, že mezi rozvahovrim dnem a dnem sesta,vení učetní závěrky došlo k vyznamnym

událostem zohled ujícím skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni, jsou dťrsledky těchto událostí
popsány v p íloze rjčetní závěrky, ale nejsou za čtovány v četních v kazech



Vyznamné ud losti, které nastaly po rozvahovém dni

Vedení hnutí si nenívědomo žádn,ich skutečností po rozvahovém dni, které by měly na učetní
závěrku vriznamnri vl iv.

V Brně dne 21. 3.2022

Na Vyhlldce 894/
380 01 Dačice
lČ: 07027761

Ph.D.

hnutí
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