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zpráva politické strany / politického hnutí 
za rok 2017 

Název politické strany I politického hnutí: Strakonická 

politické strany I politického hnutí: 71370009 

Sídlo politické strany I politického hnutí: 
Velké 142, Strakonice 

elefon, fax, elektronická pošta e-mail): 

Politická strana / politické hnutí je v režimu*: 
normální 

Statutární orgán politické strany / politického hnutí: 
Jméno, titul, funkce, podpis: 

Mgr., 

Datum: 26. 2018 

* nehodící se 
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Razítko 
politické strany I 
politického hnutí 



zpráva za rok 2017 politické hnutí Strakonická 

I. 

Zpráva auditora o 
Tato zpráva auditora se uvádí jako k politické strany/politického hnutí. 

stran : 4 

(rozvaha, výkaz zisku a ztráty a k podle zákona 563/1991 
Sb., o ve 

se uvádí jako pouze v že není Zprávy auditora. 

stran : 6 
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zpráva za rok 2017 politické hnutí Strakonická 

li. 
o celkových politické strany / politického hnutí 

Název ukazatele v 

1 celkem 2.900,78 

IZ toho: 
2 ze státního republiky na úhradu 0,00 

volebních 

3 ze státního republiky na strany a 0,00 
hnutí na 

4 0,00 

5 Dary, a bezúplatná 2.900,00 

6 z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku 0,00 

7 Úroky z 0,78 

vznikající z na podnikání jiných právnických osob 
podle§ 17 odst. 3 zák. 424/1991 Sb., ve 0,00 

8 

9 z tombol, kulturních, sportovních, 0,00 
a politických akcí 

a poskytnuté bankou, platební institucí nebo 
institucí elektronických nebo banky, 0,00 
platební instituce nebo instituce elektronických na území 

10 republiky 

ze státního republiky na podporu 0,00 
11 politického institutu 

V'd. ry aJe )01 IC s ranyrpo 1 1c e o nu 1 ké t / k'h h 

Název ukazatele v 

1 Mzdové výdaje. 0,00 

4.905,00 
2 Výdaje na poplatky a jiná obdobná 

0,00 
3 Výdaje na volby podle jednotlivých voleb 
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zpráva za rok 2017 politické hnutí Strakonická 

podle vykonávané práce 

Druh vykonávané práce 
ff 

Politický institut 

Název a sídlo Výdaje vynaložené na podporu jeho 
v 

0 

4 
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zpráva za rok 2017 politické hnutí Strakonická 

111. 
obchodních nebo družstev, v nichž má politická strana / politické hnutí 

podíl 

stran - 1 - v Ill . 

Obchodní nebo družstvo (obchodní firma) Výše podílu 
(} 

s 



zpráva za rok 2017 politické hnutí Strakonická 

IV. 
a jiných 

stran - 1 - v IV. 

Jméno, nebo obchodní Datum narození Výše dluhu Termín Další 
firma, resp. název poskytovatele nebo v splatnosti podmínky 

poskytovatele 

.~ 
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zpráva za rok 2017 politické hnutí Strakonická 

V. 

Dary 

stran - 1 - v V. 

Jméno, nebo obchodní firma, Datum narození nebo Výše daru nebo 
resp. název dárce dárce obvyklé ceny daru 

v 

Manželé JJ:1. ft/6$ 1 /!,lz . lt/{,b 2.400,00 

Rudolf Oberfalcer 4-f.2. ',ft/{L,/ 500,00 
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zprávo za rok 2017 politické hnutí Strakonická 

VI. 
Ostatní bezúplatná jejichž obvyklá cena 50 000 

stran - 1 - v VI. 

Jméno, nebo obchodní firma, resp. název Datum narození, nebo Výše obvyklé ceny 
poskytovatele v 

poskytovatele 
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zpráva za rok 2017 politické hnutí Strakonická 

VII. 
o majetku nabytého nebo odkazem 

stran - 1 - v VII. 

Popis majetku Jméno, datum narození a Hodnota majetku v 
datum úmrtí a obec místa 

posledního pobytu 
hodnota získaného 

majetku 50 000 
fl 
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zpráva za rok 2017 politické hnutí Strakonická 

VIII. 
o politické strany / politického hnutí, jejichž celkový za 

rok je vyšší než 50 000 

stran - 1 - v VIII . 

Jméno a Datum narození Obec místa pobytu Celková výše 
politické strany/politického politické politické strany/politického v 

hnutí strany/politického hnutí 
hnutí 

tl 

Datum: 26. 2018 

Vypracoval: 

Kontroloval: 
-=f/t,1,11,,-TIJ'á Vfft/./Tt:.L,$#-t,.Q/ 1-/1/ JTCJ?~V/~/~ 

.............................. ~Z .. 
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~ ADU. 7 
AUDIT . . 

TEL: +420 602 157 517 

E-MAIL: INFO@ADU.CZ 

WWW.AD U.CZ 

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 

pro politického hnutí Strakonická 

Výrok auditora 

.. 

Provedli jsme audit politického hnutí Strakonická (dále 
také „Hnutí") sestavené na která se skládá z rozvahy 
k 31.12.2017, výkazu zisku a ztráty za rok 31.12.2017 a této 
která obsahuje popis použitých podstatných metod a další informace. 
Údaje o Hnutí jsou uvedeny v 1 této 

Podle našeho názoru podává a poctivý obraz aktiv a pasiv 
politického hnutí Strakonická k 31.12.2017 a a a výsledku 
jejího za rok 31.12.2017 v souladu s 

Základ pro výrok 

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory 
republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) 
a upravené souvisejícími doložkami. Naše stanovená 

je popsána v oddílu auditora za audit V 
souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem Komorou 
republiky jsme na Hnutí nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající 
z uvedených Domníváme se, že informace, které jsme shromáždili, 
poskytují a vhodný základ pro našeho výroku. 

1 

ADU.CZ s.r.o. - je zapsána v Obchodním u Krajského 

soudu v oddíl C, vložka 4943 

Zámostí 68, 387 06 Malenice, 62522078, CZ62522078 
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~ ADU.CZ 

Ostatní informace uvedené ve 

Ostatními informacemi jsou v souladu s§ 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené 
ve mimo a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá 
Rada Hnutí. 

Náš výrok k se k ostatním informacím nevztahuje. je však 
našich povinností souvisejících s auditem seznámení se s ostatními 
informacemi a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) 
nesouladu s s našimi znalostmi o jednotce získanými 

auditu nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako 
nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech významných 
(materiálních) ohledech vypracovány v souladu s právními Tímto 
posouzením se rozumí, zda ostatní informace požadavky právních na 
Formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti 
(materiality}, tj. zda nedodržení uvedených by bylo ovlivnit 
úsudek na ostatních informací. 

Na provedených do míry,již dokážeme posoudit, uvádíme, že 

• ostatní informace, které popisují jež jsou též zobrazení v 
jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s 

• ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními 

Dále jsme povinni uvést, zda na a o Hnutí, k nimž jsme 
auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) 

nesprávnosti. V rámci uvedených jsme v obdržených ostatních informacích žádné 
významné (materiální) nesprávnosti nezjistili. 

Rady Hnutí za 

Rada Hnutí odpovídá za sestavení podávající a poctivý obraz v souladu 
s a za takový kontrolní systém, který považuje za nezbytný 

2 

ADU.CZ s.r.o. - je zapsána v Obchodním u Krajského 

soudu v oddíl C, vložka 4943 

Zámostí 68, 387 06 Malenice, 62522078, CZ62522078 



~ ADU.CZ 

pro sestavení tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti 
podvodem nebo chybou. 

sestavování je Rada Hnutí povinna posoudit, zda je Hnutí schopno 
trvat, a pokud je to relevantní, popsat v záležitosti týkající 

se jejího trvání a použití trvání sestavení 
s výjimkou kdy Rada Hnutí plánuje zrušení Hnutí nebo jeho 
resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak 

auditora za audit 

Naším cílem je získat jistotu, že jako celek neobsahuje 
významnou (materiální) nesprávnost podvodem nebo chybou a vydat zprávu 
auditora obsahující náš výrok. míra jistoty je velká míra jistoty, není 
zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými ve všech v 

odhalí existující významnou (materiální) nesprávnost. 
Nesprávnosti mohou vznikat v nebo chyb a považují se za významné 
(materiální), pokud lze že by nebo v souhrnu mohly ovlivnit 
ekonomická rozhodnutí, která uživatelé na jejím 

auditu v souladu s výše uvedenými je naší povinností 
celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší 

povinností: 

• Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti 
podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující 

na tato rizika a získat a vhodné informace, abychom na jejich 
mohli výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž 
došlo v podvodu, je než riziko neodhalení významné (materiální) 
nesprávnosti chybou, protože podvodu mohou být tajné dohody 
(koluze}, falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení 
kontrol. 

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

3 

ADU.CZ s.r.o. - je zapsána v Obchodním u Krajského [!l~[!l 
soudu v oddíl C, vložka 4943 

Zámostí 68, 387 06 Malenice, 62522078, CZ62522078 [!]ffl 



~ ADU.CZ 

• Posoudit vhodnost použitých pravidel, provedených 
a informace, které v této souvislosti Rada Hnutí uvedla v 

• Posoudit vhodnost použití trvání sestavení 
Radou Hnutí a to, zda s ohledem na informace existuje 

významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou 
zpochybnit schopnost Hnutí trvat. Jestliže dojdeme k že 

taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší 
na informace uvedené v této souvislosti v a pokud tyto 

informace nejsou modifikovaný výrok. Naše týkající se 
schopnosti Hnutí trvat vycházejí z informací, které jsme získali do 
data naší zprávy. budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Hnutí 
ztratí schopnost trvat. 

• Vyhodnotit celkovou prezentaci, a obsah a dále 
to, zda zobrazuje podkladové transakce a události který vede 
k zobrazení. 

Naší povinností je informovat Radu Hnutí mimo jiné o plánovaném rozsahu a 
auditu a o významných která jsme v jeho 
význam ných ve kontrolním systému. 

V Malenicích, dne 26. 2018 

~ADU.CZ 

ADU.CZ s.r.o., 

auditorská 
KA 368 

auditorská jednat, Komory republiky 368 
Zámostí 68, 387 06 Malenice 
auditor za provedení auditu jménem auditorské Ing. Simona 
Pacáková 

Komory republiky 1825 
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ROZVAHA pro organizace 
ke dni: 31.12.2017 (v celých tisících 

71340009 
Název a sídlo jednotky 
Strakonická 
Velké 142 
Strakonice 1 
38601 

Právnl forma jednotky 
politické hnutí 

podnikání 

B. 
AKTIVA 
Krátkodobý majetek celkem (B. I . +B.II.+B.III.+B.VI . ) 

,. 

v plném rozsahu 
Dle vyhlášky 504/2002 Sb. 

Sestaveno dne: 26.3.2018 
Osoba za 0méno a podpis) 

Osoba za 0méno a podpis) 

tel.: linka: 
• 1(.é nnuti, ICO: 71340o"-

09 

Strakonická . ( 
!-&/k,· ~o-& 

e 142 386 01 S'-'> 
' 

obd. Konec obd. 
11 13 

B . III. 
B . III.l. 

Krátkodobý majetek celkem B.III . 1. až B.III.8 . ) 
v 

11 
4 

13 
4 

A. 
A. I. 

3. na 
AKTIVA CELKEM (A. + B.) 

PASIVA 
Vlastní zdroje celkem (A.I.+A.II. ) 

celkem A.I.1. až A.I.3 . ) 
2. Fondy 

A. II. Výsledek celkem A.II . 1 . až A.II . 3. ) 
1. výsledku 
2. Výsledek ve schvalovacím 

B. Cizí zdroje celkem (B.I.+B.II.+B.III.+B.VI.) 
B.III. Krátkodobé závazky celkem B.III.l. až B.III.23.) 
B . III.1. Dodavatelé 

PASIVA (A. + B.) 

7 9 
11 13 

obd. Konec obd . 
11 8 
13 10 
13 10 
-2 -2 
o -2 

-2 o 
o 5 
o 5 
o 5 

11 13 

/r 



Dle vyhlášky 504/2002 Sb. 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY pro organizace 
kedni: 31.12.2017 (v celých tisících 

71340009 
Název a sídlo jednotky 
Strakonická 
Velké 142 
Strakonice 1 
38601 

Právní forma jednotky 

politické hnutí 

podnikání 

NÁKLADY 
A. I. nákupy 

6. Ostatní služby 
a nakupované služby (A . I. l. až A. I. 6.) 

v plném rozsahu 
Sestaveno dne: 2 6 • 3 . 2 O 1 8 
Osoba za Uméno a podpis) 

Osoba za Uméno a podpis) 

tel.: 

Hlavní Hosp. Celk. 
5 o 5 
5 o 5 

NÁKL. CELK. (A.I.+A.II.+A.III.+A.IV.+A.V.+A.VI . +A . VII.+A.VIII .) 5 o 5 

VÝNOSY Hlavní Hosp. Celk. 
B. II. (B . II.2. až B. II .4 .) 3 o 3 

3. (dary) 3 o 3 
VÝNOSY CELKEM (B.I.+B.II.+B . III.+B . IV.+B .V.) 3 o 3 

c. Výsledek - 2 o - 2 
D. Výsledek po -2 o -2 



za rok 2017 

sestavené ke dni 31.12.2017 

1 Informace o jednotce 

název: 
sídlo : 
právní forma : 

Strakonická 
Velké 142, 386 01 Strakonice 
politické hnutí 

71340009 

Hnutí bylo založeno dne 25.6.2010 ve Strakonicích 

Cíl a poslání hnutí: 

"' 

Strakonická politické hnutí 

Cílem Hnutí je obrození života ve Strakonicích, fungující na principech etiky, 
respektu, slušnosti, ohleduplnosti a tolerance, odmítající prosazování osobních 

nebo jejich skupin a zneužívání pravomoci. 

statutární orgán je Rada Hnutí ve složení: 

Mgr. 
František Christelbauer 
Ivana 
Martin Horský 
Miroslav 

2 Informace o použitých metodách 

Hnutí vede v souladu se zákonem 563/1991 Sb., o v platném a 
dále v souladu s vyhláškou k tomuto zákonu 504/2002 Sb., kterou se 

ustanovení zákona 563/1991 Sb., o ve pro 
jednotky, u kterých hlavním není podnikání, pokud v 

podvojného 

Hnutí do kategorie mikro jednotek. hnutí musí být v souladu s § 
17 odst. 9 zákona 424/1991 S., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, 
ve auditorem. Hnutí vede v plném rozsahu a 
sestavuje v plném rozsahu. 



za rok 2017 Strakonická politické hnutí 

3 Významné události po rozvahovém dni 

Po 31.12.2017 nedošlo k žádným významným 

4 aktiv a 

Hnutí nevlastní dlouhodobý majetek. 
Pohledávky se nominální hodnotou. jednotka nemá nedobytné pochybné 
pohledávky a proto opravné položky k pohledávkám. 

V nejsou doklady v cizích 

4.1 závazky neuvedené v rozvaze 

Hnutí neeviduje žádné závazky neuvedené v rozvaze. 

5 Významné položky ve výkazu a ztrát 

5.1 celkových podle§ 17 odst. 4 zákona 424/1991 Sb., o 
sdružování v politických stranách a v politických hnutích 

V roce 2017 hnutí tyto výnosy 

a) ze státního na úhradu volebních 
b) ze státního na hnutí 
c) 
d) dary 
e) z pronájmu a prodeje dlouhodobého majetku 
f) úroky z 
g) vznikající z v podnikání jiných právnických osob 
h) z tombol, kulturních, sportovních 

a politických akcí 
i) a 

V roce 2016 hnutí tyto výnosy 

a) ze státního na úhradu volebních 
b) ze státního na hnutí 
c) 
d) dary 
e) z pronájmu a prodeje dlouhodobého majetku 
f) úroky z 
g) vznikající z v podnikání jiných právnických osob 

2 

0,00 
0,00 
0,00 

2.900,00 
0,00 
0,78 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

2.900,00 
0,00 
0,48 
0,00 

.,,,. 
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za rok 2017 Strakonická politické hnutí 

h) z tombol, kulturních, sportovních 
a politických akcí 0,00 

i) a 

5.2 celkových podle§ 18 odst.1 písm. c) zákona 424/1991 
Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích 

V roce 2017 hnutí tyto náklady 

a) provozní výdaje 
vtom 

bankovní poplatky 

b) mzdové výdaje 
c) výdaje 
d) výdaje na volby (nájmy výlep 
e) poskytnuté dary 

V roce 2016 hnutí tyto náklady 

f) provozní výdaje 
vtom 

bankovní poplatky 
poštovné 

doména na 1 rok 

g) mzdové výdaje 
h) výdaje 
i) výdaje na volby (nájmy výlep 
j) poskytnuté dary 

5.3 dary 

V roce 2017 hnutí tyto dary: 

manželé 
Rudolf Oberfalcer 

3 

2.400,00 
500,00 

4.905,00 

65,00 
4.840,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

5.241,00 

65,00 
44,00 

4.840,00 
292,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

/' 
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za rok 2017 Strakonická politické hnutí 

6 z právnických osob 

(v 
2013 2014 2015 2016 2017 

Základ z o o o o o 
úleva x) o o o o o 
úlevy 

Použití 
na hlavní 

Splatná z 

x) Hnutí snížení základu jako subjekt, který není založen za podnikání. 

Ve Strakonicích, 26. 2018 

Mgr. 
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