


Členové statutárního orgánu k rozvahovému dni 
Předsednictvo SproK 

 
• předseda Petr Fiala 
• člen Josef Kozel  (pověřen zastupováním předsedy) 
• člen Miroslav Krčil 
• člen Václav Kubín 
• člen Jan Stránský 

 
  



Část I. 
 
Zpráva auditora o ověření účetní závěrky 
Tato zpráva auditora se uvádí jako příloha k výroční finanční zprávě politické 
strany/politického hnutí 
 
Soubor: SproK_-_Zprava_nezavisleho_auditora_2021.pdf 
 
Počet stran: 4 + 11 stran přílohy účetní závěrky 
 
 
Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce) podle zákona č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Účetní závěrka se uvádí jako příloha v případě, že není přílohou Zprávy auditora. 
 
Soubor: nepřiložen – vše je součástí zprávy auditora 
 
Počet stran: 0 
 
 
 
  

































Část II. 
 
Přehled o celkových příjmech a výdajích polické strany/politického hnutí: 
 
a) Přehled o celkových příjmech politické strany/politického hnutí 
v členění podle §17 odst.4 zákona č.424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
 

Poř. 
čís. Název ukazatele V Kč 

A B C 
1 Příjmy celkem 1.149.000,- 

2 
- z toho: 
příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu 
volebních nákladů 

0,- 

3 příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost 
strany a hnutí (příspěvek na činnost) 1.049.732,- 

4 členské příspěvky 0,- 
5 dary a dědictví 100.000,- 

6 příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého 
majetku 0,- 

7 úroky z vkladů 0,- 

8 
příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických 
osob podle §17 odst.3 zák.č.424/1991 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů 

0,- 

9 příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, 
sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí 0,- 

10 půjčky a úvěry 0,- 

11 příspěvek ze státního rozpočtu ČR na podporu činnosti 
politického institutu 0,- 

 
Přehled jednotlivých druhů příspěvků z MF ČR (v Kč): 
 

Druh příspěvku I.pololetí II.pololetí CELKEM 
stálý příspěvek 0,- 0,- 0,- 
poslanecké mandáty 0,- 0,- 0,- 
senátorské mandáty 0,- 0,- 0,- 
krajské mandáty 0,- 549.732,- 500.000,- 
Praha mandát 0,- 0,- 0,- 
podpora činnosti politického institutu 0,- 0,- 0,- 
volební příspěvek 0,- 0,- 0,- 

CELKEM 0,- 0,- 0,- 
 
Datum: 24.3.2022 Vypracoval: E.Králová Kontroloval: P.Fiala 
 



 
 
a) Přehled o výdajích politické strany/politického hnutí 
 

Poř. 
čís. Název ukazatele V Kč 

A B C 
1 mzdové výdaje 0,- 
2 výdaje na daně a poplatky 0,- 
3 výdaje na volby 0,- 

 
Počty zaměstnanců dle vykonávané práce: 

• 0 
 
Politický institut: 

• neustaven 
 
Datum: 24.3.2022 Vypracoval: E.Králová Kontroloval: P.Fiala 
 
  



Část III. 
 

Přehled obchodních společností nebo družstev, v nichž má politická strana/politické hnutí 
podíl: 

• bez podílu 
 
Část IV. 
 

Přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů: 
• žádné 

 
Část V. 
 

Dary: 
Peněžité dary: 

Firma/Jméno  IČ/Datum narození  Město/Obec  SUMA  

Fiala Petr  24.11.1968  Letohrad           100 000 Kč  

DARY CELKEM       100 000 Kč  
 

Bezúplatné plnění: žádné 
 
Část VI. 
 

Ostatní bezúplatná plnění, jejichž obvyklá cena převyšuje částku 50.000 Kč 
• žádné 

 
Část VII. 
 

Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem: 
• žádný  



Část VIII. 
 
Přehled o členech politické strany/politického hnutí, jejichž celkový členský příspěvek za 
kalendářní rok je vyšší než 50.000 Kč: 

• žádný 
 
 
Datum: 24.3.2022 Vypracoval: E.Králová Kontroloval: P.Fiala 
 
 


