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Popis účetní jednotky

Název: Změna 2020, politické hnutí
Sídlo: Bohunická 535, Týn nad Vltavou, 375 01
Právní forma: politické hnutí
IČ: 087 73 297
Rozhodující předmět činnosti: Činnosti politických stran a organizací
Datum vzniku účetní jednotky: 13.12.2019
Zdaňovací období: od 01.01.2020 do 31.12.2020
Rozvahový den: 31.12.2021
Okamžik sestavení účetní závěrky: 04.02.2022

Složení předsednictva 

Předseda předsednictva hnutí : Mgr. Jiří Zimola, bytem Nový Vojířov 378 33 Nová 
Bystřice;

1. místopředseda předsednictva hnutí : Ing. Stanislav Mrvka, bytem Denisova 353/II, 377 
01, Jindřichův Hradec;

2. místopředseda předsednictva hnutí David Slepička, bytem Malostranská 443, 375 01, 
Týn nad Vltavou.

Základní východiska pro vypracování účetní závěrky 
a) Hnutí používá pouze takové účetní metody a postupy, které jsou v souladu s účetními 

předpisy stanovenými zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 504/2002 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů Českými účetními standardy pro účetní jednotky, u kterých 
hlavním předmětem činnosti není podnikání. 

b) Účetním obdobím je kalendářní rok

c) Účetní závěrka byla sestavena za předpokladu nepřetržitého a neomezeného trvání hnutí

Použité účetní metody
Ve sledovaném období nedošlo k žádným odchylkám od metod podle §7 odst. 5 s 
odkazem na odst. 2) zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví.
Všechny vykazované údaje vycházejí z účetních písemností účetní jednotky,
(účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má 
účetní jednotka k dispozici.
V případě, že některá skutečnost není popsána, během účetního období nenastala, účetní 
jednotky se netýká nebo je příslušný ukazatel nulový.



Způsob oceňování
Finanční majetek : v souladu se zákonem 563/1991 Sb.
Dlouhodobý HM : pořizovací cena
Dlouhodobý NHM : není
Drobný dlouhodobý M : pořizovací cena
Drobný majetek : pořizovací cena
Hnutí nemá žádný majetek.

Způsob odpisování
Hnutí nemá žádný HIM, není využit žádný odpisový plán.

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

Žádné.

Způsob stanovení opravných položek a oprávek k majetku
Dle legislativy.

Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu
Aktuální denní kurz ČNB.

Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků
Žádný.

Rozpis rezerv a dlouhodobých bankovních úvěrů
Žádné.

Přijaté dotace na investiční a provozní účely
Žádné.

Splatné závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti, výše splatných závazků veřejného zdravotního pojištění a splatné 
daňové nedoplatky

Žádné.

Základní východiska pro vypracování účetní závěrky 
Krátkodobý finanční majetek - informace minimálně v rozsahu:
K 31.12.2020 hnutí nemělo účty s omezeným disponováním
K 31.12.2020 má hnutí otevřeny účty u FIO Banky 
Úroky z vkladů za rok 2020 činily 0 Kč.
Daně 
Hnutí je veřejně prospěšný poplatník a v roce 2020 evidovalo pouze příjmy, které 
nebyly předmětem daně z příjmů právnických osob nebo byly od této daně 
osvobozeny. Žádná daň se za rok 2020 neplatí.



Položky nevykázané v rozvaze 
Hnutí takové položky nemá a neeviduje. Hnutí nevede žádné soudní spory.

Ostatní služby - popis co obsahují s vyčíslením hodnoty 
Spotřebované nákupy :                0 Kč

     Ostatní služby  :           52 400 Kč
     Ostatní služby nedaňové – reprezentace :                    0 Kč

Přehled poskytnutých darů a členských příspěvků 
Hnutí v roce 2020 neposkytlo žádné dary či členské příspěvky

Přehled přijatých darů a příspěvků :
     Ostatní výnosy nedaňové – nepeněžité plnění :                       0 Kč
     Přijaté členské příspěvky :              14 000 Kč

            Jiné finanční výnosy :                       0 Kč

V roce 2021 nebyly přijaty dary s časovým určením na další období.

Významné události, které nastaly po rozvrhovém dni 
 Hnutí nezaznamenalo žádné významné události po rozvahovém dni.

Zaměstnanci 
Hnutí nemá v pracovním poměru žádné zaměstnance.

Převažující činnost: Veřejně prospěšná činnost.

Sestaveno dne:  04.02.2022
Sestavil:  Ing. Iveta Prokšová


