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ROZVAHA dle 504/2002 Sb. ve znění pro rok 2016

Označ. A K T I V A číslo
řádku

Účetní období

stav k prvnímu dni k poslednímu dni

 A. Dlouhodobý majetek celkem A.I.+...+A.IV. 001

 A. I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem A.I.1+...+A.I.x 002

 A. I.  1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje účet 012 003

          2. Software účet 013 004

          3. Ocenitelná práva účet 014 005

          4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek účet 018 006

          5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek účet 019 007

          6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek účet 041 008

          7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek účet 051 009

 A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem A.II.1+...+A.II.x 010

 A. II.  1. Pozemky účet 031 011

           2. Umělecká díla, předměty a sbírky účet 032 012

           3. Stavby účet 021 013

           4. Hmotné movité věci a jejich soubory účet 022 014

           5. Pěstitelské celky trvalých porostů účet 025 015

           6. Dospělá zvířata a jejich skupiny účet 026 016

           7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek účet 028 017

           8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek účet 029 018

           9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek účet 042 019

         10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek účet 052 020

 A. III. Dlouhodobý finanční majetek celkem A.III.1+...+A.III.x 021

 A. III. 1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba účet 061 022

           2. Podíly - podstatný vliv účet 062 023

           3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti účet 063 024

           4. Zápůjčky organizačním složkám účet 066 025

           5. Ostatní dlouhodobé zápůjčky účet 067 026

           6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek účet 069 027

 A. IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem A.IV.1+...+A.IV.x 028

 A. IV. 1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje účet 072 029

           2. Oprávky k softwaru účet 073 030

           3. Oprávky k ocenitelným právům účet 074 031

           4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku účet 078 032

           5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku účet 079 033

           6. Oprávky ke stavbám účet 081 034

           7. Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí účet 082 035

           8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů účet 085 036

           9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům účet 086 037

         10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku účet 088 038

         11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku účet 089 039

 B. Krátkodobý majetek celkem B.I.+...+B.IV. 040

 B. I. Zásoby celkem B.I.1+...+B.I.x 041

 B. I.  1. Materiál na skladě účet 112 042

          2. Materiál na cestě účet 119 043
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Označ. A K T I V A číslo
řádku

Účetní období

stav k prvnímu dni k poslednímu dni

AKTIVA CELKEM A.+B. 082

          3. Nedokončená výroba účet 121 044

          4. Polotovary vlastní výroby účet 122 045

          5. Výrobky účet 123 046

          6. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny účet 124 047

          7. Zboží na skladě a v prodejnách účet 132 048

          8. Zboží na cestě účet 139 049

          9. Poskytnuté zálohy na zásoby účet 314 050

 B. II. Pohledávky celkem B.II.1+...+B.II.x 051

 B. II.  1. Odběratelé účet 311 052

           2. Směnky k inkasu účet 312 053

           3. Pohledávky za eskontované cenné papíry účet 313 054

           4. Poskytnuté provozní zálohy účet 314 - ř. 51 055

           5. Ostatní pohledávky účet 315 056

           6. Pohledávky za zaměstnanci účet 335 057

           7. Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění účet 336 058

           8. Daň z příjmů účet 341 059

           9. Ostatní přímé daně účet 342 060

         10. Daň z přidané hodnoty účet 343 061

         11. Ostatní daně a poplatky účet 345 062

         12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem účet 346 063

         13. Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků účet 348 064

         14. Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti účet 358 065

         15. Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí účet 373 066

         16. Pohledávky z vydaných dluhopisů účet 375 067

         17. Jiné pohledávky účet 378 068

         18. Dohadné účty aktivní účet 388 069

         19. Opravná položka k pohledávkám účet 391 070

 B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem B.III.1+...+B.III.x 071

 B. III. 1. Peněžní prostředky v pokladně účet 211 072

           2. Ceniny účet 213 073

           3. Peněžní prostředky na účtech účet 221 074

           4. Majetkové cenné papíry k obchodování účet 251 075

           5. Dluhové cenné papíry k obchodování účet 253 076

           6. Ostatní cenné papíry účet 256 077

           7. Peníze na cestě účet 261 078

 B. IV. Jiná aktiva celkem B.IV.1+...+B.IV.x 079

 B. IV. 1. Náklady příštích období účet 381 080

           2. Příjmy příštích období účet 385 081
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Označ. P A S I V A číslo
řádku

Účetní období

stav k prvnímu dni k poslednímu dni

 A. Vlastní zdroje celkem A.I.+...+A.II. 001

 A. I. Jmění celkem A.I.1+...+A.I.x 002

 A. I.  1. Vlastní jmění účet 901 003

          2. Fondy účet 911 004

          3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků účet 921 005

 A. II. Výsledek hospodaření celkem A.II.1+...+A.II.x 006

 A. II.  1. Účet výsledku hospodaření účet +/-963 007

          2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení účet +/-931 008

          3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let účet +/-932 009

 B. Cizí zdroje celkem B.I.+...+B.IV. 010

 B. I. Rezervy celkem B.I.1+...+B.I.x 011

 B. I.  1. Rezervy účet 941 012

 B. II. Dlouhodobé závazky celkem B.II.1+...+B.II.x 013

 B. II.  1. Dlouhodobé úvěry účet 951 014

          2. Vydané dluhopisy účet 953 015

          3. Závazky z pronájmu účet 954 016

          4. Přijaté dlouhodobé zálohy účet 955 017

          5. Dlouhodobé směnky k úhradě účet 958 018

          6. Dohadné účty pasivní účet 389 019

          7. Ostatní dlouhodobé závazky účet 959 020

 B. III. Krátkodobé závazky celkem B.III.1+...+B.III.x 021

 B. III. 1. Dodavatelé účet 321 022

          2. Směnky k úhradě účet 322 023

          3. Přijaté zálohy účet 324 024
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Okamžik sestavení: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Právní forma
účetní jednotky:
Předmět činnosti nebo účel:

Označ. P A S I V A číslo
řádku

Účetní období

stav k prvnímu dni k poslednímu dni

PASIVA CELKEM A.+B. 048

          4. Ostatní závazky účet 325 025

          5. Zaměstnanci účet 331 026

          6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům účet 333 027

          7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění účet 336 028

          8. Daň z příjmů účet 341 029

          9. Ostatní přímé daně účet 342 030

          10. Daň z přidané hodnoty účet 343 031

          11. Ostatní daně a poplatky účet 345 032

          12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu účet 346 033

          13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků účet 348 034

          14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů účet 367 035

          15. Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti účet 368 036

          16. Závazky z pevných termínovaných operací a opcí účet 373 037

          17. Jiné závazky účet 379 038

          18. Krátkodobé úvěry účet 231 039

          19. Eskontní úvěry účet 232 040

          20. Vydané krátkodobé dluhopisy účet 241 041

          21. Vlastní dluhopisy účet 255 042

          22. Dohadné účty pasivní účet 389 043

          23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci účet 249 044

 B. IV. Jiná pasiva celkem B.IV.1+...+B.IV.x 045

 B. IV. 1. Výdaje příštích období účet 383 046

          2. Výnosy příštích období účet 384 047

26.2.2022

Činnosti politických stran a organizací

+35 +53

+10 +7



      k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IČ

Od: Do:

Obchodní firma nebo název účetní jednotky

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VZZ dle 504/2002 Sb. ve znění pro rok 2016

Označ. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY číslo
řádku

Běžné období

Hlavní Hospodářská Celkem

 A. Náklady A.I.+...+A.VIII.  001

 A. I. Spotřebované nákupy a nakupované služby A.I.1+...+A.I.x  002

 A. I.  1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek účty 501, 502, 503  003

          2. Prodané zboží účet 504  004

          3. Opravy a udržování účet 511  005

          4. Náklady na cestovné účet 512  006

          5. Náklady na reprezentaci účet 513  007

          6. Ostatní služby účet 518  008

 A. II. Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace A.II.1+...+A.II.x  009

 A. II.  7. Změna stavu zásob vlastní činnosti účty 561, 562, 563, 564  010

          8. Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb účty 571, 572  011

          9. Aktivace dlouhodobého majetku účty 573, 574  012

 A. III. Osobní náklady A.III.1+...+A.III.x  013

 A. III. 10. Mzdové náklady

          11. Zákonné sociální pojištění účet 524  015

          12. Ostatní sociální pojištění účet 525  016

          13. Zákonné sociální náklady účet 527  017

          14. Ostatní sociální náklady účet 528  018

 A. IV. Daně a poplatky A.IV.1+...+A.IV.x  019

 A. IV. 15. Daně a poplatky účty 531, 532, 538  020

 A. V. Ostatní náklady A.V.1+...+A.V.x  021

 A. V. 16. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále účty 541, 542  022

          17. Odpis nedobytné pohledávky účet 543  023

          18. Nákladové úroky účet 544  024

          19. Kursové ztráty účet 545  025

          20. Dary účet 546  026

          21. Manka a škody účet 548  027

          22. Jiné ostatní náklady účet 549  028

 A. VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek A.VI.1+...+A.VI.x  029

 A. VI. 23. Odpisy dlouhodobého majetku účet 551  030

          24. Prodaný dlouhodobý majetek účet 552  031

          25. Prodané cenné papíry a podíly účet 553  032

          26. Prodaný materiál účet 554  033

          27. Tvorba a použití rezerv a opravných položek účty 556, 559  034

 A. VII. Poskytnuté příspěvky A.VII.1+...+A.VII.x  035

 A. VII. 28. Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami účty 581, 582  036

 A. VIII. Daň z příjmů A.VII.1+...+A.VII.x  037

 A. VIII. 29. Daň z příjmů účet 591  038

Náklady celkem  039

 B. Výnosy
B.I.+...+B.VII.

 040

 B. I. Provozní dotace B.I.1+...+B.I.x  041

 B. I.  1. Provozní dotace účet 691  042

 B. II. Přijaté příspěvky B.II.1+...+B.II.x  043

 B. II.  2. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami účet 681  044

          3. Přijaté příspěvky (dary) účet 682  045

          4. Přijaté členské příspěvky účet 684  046

 B. III. Tržby za vlastní výkony a za zboží účty 601, 602, 603  047
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Okamžik sestavení: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Právní forma
účetní jednotky:
Předmět činnosti nebo účel:

Označ. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY číslo
řádku

Běžné období

Hlavní Hospodářská Celkem

 B. IV. Ostatní výnosy B.IV.1+...+B.IV.x  048

 B. IV. 5. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále účty 641, 642  049

          6. Platby za odepsané pohledávky účet 643  050

          7. Výnosové úroky účet 644  051

          8. Kursové zisky účet 645  052

          9. Zúčtování fondů účet 648  053

          10. Jiné ostatní výnosy účet 649  054

 B. V. Tržby z prodeje majetku B.V.1+...+B.V.x  055

 B. V. 11. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku účet 652  056

          12. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů účet 653  057

          13. Tržby z prodeje materiálu účet 654  058

          14. Výnosy z krátkodobého finančního majetku účet 655  059

          15. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku účet 657  060

Výnosy celkem  061

 C. Výsledek hospodaření před zdaněním B. - A.I.1-...-A.VII.x  + C. x. 062

 D. Výsledek hospodaření po zdanění B. - A. + D. x. 063

26.2.2022

Činnosti politických stran a organizací

+85 +85
+21 +21
+21 +21



Obsah přílohy 

Příloha v účetní závěrce 

v lném rozsahu 
START21 politická strana 

ke dni 31.12.2021 

Podle§ 29 a § 30 vyhlášky č. 504/2002 Sb.: 

1. Popis účetní jednotky

2. Použité obecné účetní zásady, účetní metody a odchylky od těchto metod

3. Výše a povaha jednotlivých položek výnosů a nákladů, které jsou mimořádné svým objemem nebo původem

4. Účetní jednotky, v nichž je účetní jednotka společníkem s neomezeným ručením

5. Informace o položkách dlouhodobého majetku

6. Celkové odměny účtované auditorem

7. Účetní jednotky, v nichž účetní jednotka sama nebo prostřednictvím 3. osoby drží podíl

8. Splatné dluhy pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, splatné dluhy

veřejného zdravotního pojištění a evidované daňové nedoplatky

9. Cenné papíry nabyté účetní jednotkou

10. Informace k položkám dluhů

11. Výsledek hospodaření v členění na hlavní a hospodářskou činnost a pro účely daně z příjmů

12. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců dle kategorií a osobní náklady za účetní období v členění podle výkazu

zisku a ztráty

13. Účasti členů řídicích, kontrolních nebo jiných orgánů účetní jednotky v osobách, s nimiž účetní jednotka uzavřela za

vykazované účetní období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy

14. Zálohy, závdavky a úvěry poskytnuté členům řídicích, kontrolních a jiných orgánů

15. Informace k dani z příjmů

16. Významné položky z rozvahy a výkazu zisku a ztráty, u kterých je uvedení podstatné pro hodnocení finanční a

majetkové situace

17. Přehled o přijatých a poskytnutých darech, dárcích a příjemcích těchto darů

18. Přehled o veřejných sbírkách podle zákona upravujícího veřejné sbírky

19. Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období

20. Informace o individuální produkční kvótě, individuálním limitu prémiových práv a jiných obdobných kvót a limitů, o

kterých účetní jednotka neúčtovala na rozvahových ani výsledkových účtech



Příloha v účetní závěrce v plném rozsahu 

START21 politická strana 

ke dni 31.12.2021 

1. Popis účetní jednotky

Název: 
Sídlo: 
Právní forma: 
IČ: 
Předmět podnikání: 
Den vzniku účetní jednotky: 
Zdaňovací období: 
Rozvahový den: 
Okamžik sestavení účetní závěrky: 

START21 
Korunní 1065/107, PSČ 130 00, Praha 3 
politická strana
71443690 
činnosti politických stran a organizací 
19.února 2014
od 1.1.2020 do 31.12.2020
31.12.2020
1.3.2022

1.1. Poslání účetní jednotky (hlavní činnost, hospodářská a další činnost) 
Předmět činnosti: politická činnost. Hlavní činností je politické působení ve smyslu zákona č. 
424/1991 Sb. v platném znění. 

Hospodářská činnost nebyla vykonávána. 

1.2. Statutární orgány a organizační složky s vlastní právní osobností 
Nejsou. 

1.3. Zakladatelé, zřizovatelé, vklady do vlastního jmění 
Nejsou takové vklady. 

2. Použité obecné účetní zásady, účetní metody a odchylky od těchto metod

2.1. Použité obecné účetní zásady 
Účetnictví účetní jednotky je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 
563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění, vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí 
některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, pro účetní jednotky, účtujícími v 
soustavě podvojného účetnictví, v platném znění a Českými účetními standardy pro účetní 
jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
"české účetní standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není 
podnikání"). 

2.2. Použité účetní metody 
Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historic
kými cenami, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o 
schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách. 

Účetnictví je vedeno v členění na jednotlivé druhy činností, zejména na hlavní činnost, vyplý
vající ze stanov a činnost hospodářskou, obdobně jsou členěny i náklady tak, aby účetnictví pl
nilo podmínky stanovené příslušnými předpisy. 
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Veškeré účetní dokumenty jsou uloženy v sídle strany. 

Pfíloha v účetní závěrce v plném rozsahu 

START21 politická strana 

ke dni 31.12.2021 

Údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících korun českých (Kč). 

2.3. Informace o odchylkách od metod podle § 7 odst. 5 zákona o účetnictví s uvedením jejich 
vlivu na majetek a závazky, na finanční situaci a výsledek hospodaření účetní jednotky 
Nejsou. 

2.4. Způsob oceňování majetku a závazků 
Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než je
den rok a jehož ocenění je vyšší než 40 tis. Kč v jednotlivém případě. Eviduje se drobný dlou
hodobý hmotný majetek, s dobou použitelnosti delší než jeden rok, a jehož ocenění je vyšší než 
3 tis. Kč v jednotlivém případě; při užívání výhradně k volební propagaci, je tento majetek 
účtován přímo na konto nákladů na volby. 

Hmotný majetek, jehož pořizovací cena je nižší než 3 tis. Kč a doba použitelnosti je kratší než 
jeden rok, je považován za drobný hmotný majetek a je účtován přímo na konto nákladů 50 I. 

Nakoupený dlouhodobý hmotný majetek je oceněn pořizovací cenou sníženou o oprávky a za
účtovanou ztrátu ze snížení hodnoty. Technické zhodnocení, pokud převýšilo u jednotlivého 
majetku v úhrnu za zdaňovací období částku 40 tis. Kč, zvyšuje pořizovací cenu dlouhodobého 
hmotného majetku. 

2.5. Způsob stanovení úprav hodnot majetku (odpisy a opravné položky) 
Na základě odpisového plánu je pro každou jednotlivou položku dlouhodobého majetku 

stanoven měsíční odpis, který vychází z doby použitelnosti dlouhodobého majetku v návaznosti 

na příslušná ustanovení zákona o účetnictví. 

2.6. Způsob přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu 
Nepoužívá se cizí měna, 

2.7. Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků 
Účetní jednotka vytváří opravné položky k majetku v případě, že dojde k reálnému poklesu 
jeho hodnoty,jež má dočasný charakter. Na základě inventarizace jsou zjišťovány rozdíly a vy
tvářeny případné opravné položky k dlouhodobému majetku. 

2.8. Použitý oceňovací model a technika při ocenění reálnou hodnotou 
Není takový majetek. 

3. Výše a povaha jednotlivých položek výnosů a nákladů, které jsou mimořádné svým objemem
nebo původem
Nejsou.

4. Účetní jednotky, v nichž je účetní jednotka společníkem s neomezeným ručením
Nejsou.
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5. Informace o položkách dlouhodobého majetku

Příloha v účetní závěrce v plném rozsahu 

START21 politická strana 

ke dni 31.12.2021 

Majetek 
Počáteční 

Přírůstky Úbytky Konečný Opravné položky a oprávky 
Úroky 

Změna Konec stav 

6. Celkové odměny účtované auditorem

Druh služby 

Povinný audit roční účetní závěrky 

Jiné ověřovací služby 

Daňové poradenství 

Jiné neauditorské služby 

stav Počátek 

Náklad 

7 260,-

7. Účetní jednotky, v nichž účetní jednotka sama nebo prostřednictvím 3. osoby drží podíl
Nejsou.

8. Splatné dluhy pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, splatné dluhy veřejného zdravotního pojištění a evidované daňové nedoplatky
Nejsou.

9. Cenné papíry nabyté účetní jednotkou
Nejsou.

10. Informace k položkám dluhů

10.1. Dluhy, které vznikly v daném účetním období a u kterých zbytková doba splatnosti 
k rozvahovému dni přesahuje 5 let 
Nejsou. 

10.2. Dluhy kryté zárukou 
Nejsou. 

10.3. Finanční nebo jiné dluhy, které nejsou obsaženy v rozvaze 
Nejsou. 

11. Výsledek hospodaření v členění na hlavní a hospodářskou činnost a pro účely daně z příjmů
Výsledek hospodaření činí 11.127,- Kč z hlavní činnosti 
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Příloha v účetní závěrce v plném rozsahu 

START21 politická strana 

ke dni 31.12.2021 

12. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců dle kategorií a osobní náklady za účetní období

v členění podle výkazu zisku a ztráty

Sledované účetní období 

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 

z toho členů řídicích orgánů 
o 

z toho členů kontrolních orgánů 

z toho členů správních orgánů 

Osobní náklady 

z toho mzdové náklady 

z toho zákonné sociální pojištění 
o 

z toho ostatní sociální pojištění 

z toho zákonné sociální náklady 

z toho ostatní sociální náklady 

Počet a postavení zaměstnanců, kteří jsou zároveň členy řídicích, 
o 

kontrolních nebo jiných orgánů 

Odměny a funkční požitky členů řídicích, kontrolních a jiných orgánů o 

13. Účasti členů řídicích, kontrolních nebo jiných orgánů účetní jednotky v osobách, s nimiž účetní
jednotka uzavřela za vykazované účetní období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy
Nejsou.

14. Zálohy, závdavky a úvěry poskytnuté členům řídicích, kontrolních a jiných orgánů

Nejsou.

15. Informace k dani z příjmů

15.1. Způsob zjištění základu daně z příjmů 
Dle zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů. 

15.2. Použité daňové úlevy 

Nejsou 

15.3. Způsob užití prostředků v běžném účetním období získaných z daňových úlev 

v předcházejících zdaňovacích obdobích 

Nebyly. 

16. Významné položky z rozvahy a výkazu zisku a ztráty, u kterých je uvedení podstatné pro 

hodnocení finanční a majetkové situace
Nejsou.

17. Přehled o přijatých a poskytnutých darech, dárcích a příjemcích těchto darů
Viz zpráva

s 



Příloha v účetní závěrce v plném rozsahu 

START21 politická strana 

ke dni 31.12.2021 

18. Přehled o veřejných sbírkách podle zákona upravujícího veřejné sbírky

Nejsou.

19. Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období

Převedeny na účet zisku z minulých let.

20. Informace o individuální produkční kvótě, individuálním limitu prémiových práv a jiných

obdobných kvót a limitů, o kterých účetní jednotka neúčtovala na rozvahových ani

výsledkových účtech

Nebyly.

Sestaveno dne: 1.3.2022 

 

Sestavil: Ing. Miroslav 

Vohlídal 
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