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Výroční íinanční zpr áv a politické strany/hnutí za r ok 202l

Názcv politické strany / politjckóho hnutí|
stŤans konzervativní prrvice - Řód oóroda

Identi6kační číslo politické strany / polifického hnuti:
11413347

sídlo politické strany /politického híuti:
Bož.ny Němcove 703, sokolo% 35601

Telefon. fax, elekúonická pošta (např. e-Ďail)i
tel.: 7390ó4496, €-mail: rojtova.m@s€znam.cz

Poljtická slŤana / politické hnutije v reámu:
nořmilní činno§ti

státurimi org,in politické straEy / politického bnutí
Jméno, příjmeni, titul, funkce
Michrela Rojtovó - zástupující mí§topřed§edkyně

/,, 1 )^,.
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Podpis (razitkol: (.......r,1,



část t.

zpróvr suditora o ověř€íi účetDÍ Zivěrky.
T;lo 7nráva auditora se uvádijrko přiloha k \"i,Ťočni finančni zprávé politické
slrany / politického bnuti.

Počet sřan: ...,,...

Účetn i závěrka 1rozvah a, výkaz ziski. a z:ttáIy a příloha k účetn i závěrce) pod le
zákona č. 5ó3/199l sb,, o účctnictvi, ve znčni pozdějšich přcdpisů

Účelní závěŤka §e uvádi jako příloha pouze v připadě, že rcní přilohou zpTáry
auditora
Dokument nepňložen.



čest n.

Přehled o celkotlých příjm€ch pollttcké strsny / politickóho hnutí

výdaje politické §třany / politickóho hnutí

Poěty zamě§tnanců podle lTkonávané práce

Druh lyk,,naranr plátc Poaťl /dminndnců

žžlné zámamy

Polltický lnstitltt

Ná/ev a sidlo Vydaie vynalo_zcne na 
._

po.IporuJelrU ťlnnosil v Ka

Žádný in§titut

Poř.
čis.

Název ukázatel€ vKč

l Přijmy ce]kem 25 6,71,24

2 z toho:
Přispěvek 7,e státního íozpočtu České republiky na úhradu volebnich nákladů

0,00

Přispěvek ze státniho rozpočfu České ťŤubli|] na činnost §trany a hnuti (příspěv§kna činnost) 0,00

4 Člen§ké pfišp&ky 0.00

5 Dary. dědictvi a bezuplatná p]nčnj 25 671,00

Přijmy z D,ijnu, pachtu a zcizeei moviého a nemoviého majetku 0,00

1 Úroky z vkladů o,24

8 Přijmy v-aikajíci z účasti na podnikáDi jinýcb pnivnickýcb osob podle § 17 odst.3 zik. ě. 424/l99l sb,, ve zlěni
pozdějšich předpisů

0.00

9 Přijmy z pořád,ini tombol, kultumich, spo|ečenských, sponoYnich, rekreačních, vzdělávacích a politických akci 0.00

l0 Zápůjčky a úvěry po§lq^nutó bantou, plalcbní institucí ncbo instifucí clckřonických peněz ncbo pobočkou zahťanični
banly, platcbni instituce nebo ir§tifuce c]ektronjckých peněz na úžemj ceské íepubliky

0,00

ll Přispěvekze státniho rozpočtu Č€ské republiky na podporu čiÍliosti politi§kého institufu 0,00

Poř.
čis, Název ukazatcle vKč

] Mzdové rýdaje 0,00

7 Výdajc na daně. poplalky a jiná obdobná peněžili plněni ]8 212.00

] Výdaje na volb_\, členěné pod]ejednotli\.ých druhů voleb

volbv do poslanecké sněmo!nv parlamenfu ČR 0,00

volby do senátu Parlamentu ČR 0.00

volba prezidc.ta republiky 0,00

volby do zrstupilclstev kíajů 0,00

volby do zastupitelstev obci 0,00

volby do Evropského par|amentu 0,00



část ttt.

Přehledobchodních§polečno§tín€bodŤuž§tev,vnlchžmápolltická§tŤaur/politickéhnutípodil

Počet stran..,aí-,.., v čá§ti I .

obchrrrlni společnost nebo dfužstvo (obchodni firma) lč Výše podílu

žádné záznamy



čast rv.

Přehled úvěrů, zápůjček a jtných dluhů

Počet stran ,../..,-. v části IV.

Datum narozeni nebo
idcntifikdni čislo
posk},tovatele

]méno. pňimcni, nebo obchodni firma.
r€sp, náZev poskytoYatele

výše d]uhu v Kč TeIm jn splatňosli Dalši podnlink}

žla* zlznamy



čest v.

Dary

Počet stran...l,... v části V
Celkem 25 671§5 Kě v části V

Jméno, přijmeni nebo obchodní firma,
resp. název dárce

Daturn DaIozeni nebo
identifikačnl čislo dárce

Výšc peněžitého daru nebo obvyk]é
ceny ncpeněžitého daru v Kč

ttrg, Iván Páčnik l8585647 b€áplatné plněnt l0 000,00 (zpráva audit)

Zickler, Josef Alexandr Bc, l8.07.1983 peněžitý dar 5 000,00

Zickler_ Jos€l Alexandr Bc. l8.07.1983 peněžitý dar l0 000.00

Zickler, Jos€f Alexandr Bc. l8.0? 1983 beaiplátné plněni 671,55 (hostingJoména)



část vl.

o§tatni bezúp|atná p|nění, jeJtcM obvyklá cena převyšuje částku 50 000 Kč

Pďet stran .,,í,... v čá§ti vl,
celkem 0,00 Kč v šá§ti vl.

Jmeno, přijmení nebo obchodní firma,
resp, název poskytovatele

Datum narozeni netlo
identifi kační čislo posk}Ťovatele výše obvyklé ceny phěni v Kč

žaané ziunamy



část t It.

Přehl€d o hodnotě majetku nabytébo dědictyim n€bo odkazem

Počet straIr.,.l.-, v části VIL

Popis majetku
Jméno. příjmení, da§m nalozeni a datlrm úmrti a
obec mí§ta posledniho pob},tu zú§tavitele
(pŘsahuje-Ii hodnota ?ískaného majetku 50 000 Kč)

Hodnotá majetku v Kč

žádné.áznan,-



část vttt.

Přehled o členech politické strany / politického hnutí, jejichž celkový členský příspěvek za kalendářní rok je 1Tšší než 50 000 Kč

Počet stran ,,,]l.,., v části V]IL

Jméno a přijmeni čIeDa politi§ké
sírany / politického hnuti

Datum Daíozeni člena politické
strany / politického bnutí

obec mista pobytu člena politické
§trany / politického bnuti

celková rďni výše
členského přispěvku v Kč

žáÁné zámamy

2? c zn,ro
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MIRÓ Audit Services s.r.o. 
Hvozdíková 103, 250 66 Zdiby 

www.miroaudit.cz 
 

 

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 

 

Statutárnímu orgánu politické strany Strana konzervativní pravice – ŘN, IČ: 71443347, se sídlem 

Boženy Němcové 703, Sokolov 35601, zapsaná: MV-58052-4/VS, Ministerstvo Vnitra ČR 

 

Výrok auditora 

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky politické strany Strana konzervativní pravice - ŘN (dále 

také „Politická strana“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy 

k 31.12.2021, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2021, a přílohy této účetní závěrky, která 

obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o 

Společnosti jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této účetní závěrky. 

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv politické strany Strana 

Konzervativní pravice – ŘN a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2021 

v souladu s českými účetními předpisy. 

Základ pro výrok 

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky 

pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné a upravené 

souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji 

popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a 

Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na Společnosti nezávislí a splnili 

jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, 

které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku. 

 

Odpovědnost statutárního orgánu společnosti za účetní závěrku 

Statutární orgán politické strany odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz 

v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný 

pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené 

podvodem nebo chybou. 
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Při sestavování účetní závěrky je statutární orgán politické strany povinen posoudit, zda je politická 

strana schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti 

týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní 

závěrky, s výjimkou případů, kdy statutární orgán společnosti plánuje zrušení Společnosti nebo 

ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit. 

 

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky 

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou 

(materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš 

výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu 

s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou 

(materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za 

významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit 

ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou. 

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého 

auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností: 

 Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené 
podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat 
dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, 
že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než 
riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí 
podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení 
nebo obcházení vnitřních kontrol. 

 Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Společnosti relevantním pro audit v takovém 
rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, 
nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému. 

 Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a 
informace, které v této souvislosti statutární orgán Společnosti uvedlo v příloze účetní závěrky. 

 Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky 
představenstvem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná 
(materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit 
schopnost Společnosti nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná 
(materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v 
této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit 
modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Společnosti nepřetržitě trvat vycházejí z 
důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo 
podmínky mohou vést k tomu, že Společnost ztratí schopnost nepřetržitě trvat. 

 

 

 

http://www.miroaudit.cz/


MIRÓ Audit Services s.r.o. 
Hvozdíková 103, 250 66 Zdiby 

www.miroaudit.cz 
 

 

 Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda 
účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému 
zobrazení. 

 

Naší povinností je informovat statutární orgán politické strany mimo jiné o plánovaném rozsahu a 

načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných 

významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému. 

 

 

MIRÓ Audit Services s.r.o. 

Hvozdíková 103, 250 66 Zdiby, okres Praha východ 

Evidenční číslo auditorské společnosti: 554 

Auditor: Ing. Dana Šedivá, MBA 

Evidenční číslo statutárního auditora: 2223  

 

Datum zprávy auditora: 17.3.2022 

Podpis a razítko:  
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