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Obecné údaje 

1. Informace o účetní jednotce) 
 
Název: Strana svobodných občanů   
 
Sídlo: Praha, Perucká 2196/14, 120 00 Praha 2           
 
Právní forma: politická strana IČO:  713 39 612 

 
Politická strana Strana svobodných občanů (dále jen „účetní jednotka“) vznikla registrací u Ministerstva 
vnitra České republiky dne 6. února 2009, číslo rozhodnutí MV-4812-4/VS-2009.   
   
Statutární orgány účetní jednotky:  
 
Právní úkony jménem strany činí předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda pověřený 
předsednictvem.  Při podepisování jménem strany k vytištěnému nebo předepsanému názvu strany a 
jménu jednajícího připojí jednající osoba vlastnoruční podpis s uvedením své funkce ve straně. 
 
Přehled členů Republikového předsednictva 
 

Jméno a příjmení Funkce 
Petr Mach předseda 
Jiří Payne místopředseda 
Tomáš Pajonk místopředseda 
Karel Zvára místopředseda 
Radim Smetka místopředseda 
  

2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných subjektech 
 
Majetková spoluúčast vyšší než 20%    
 

Obchodní firma 
společnosti 

Sídlo Výše podílu na 
základním 
kapitálu 

Výše vlastního 
kapitálu 

společnosti 

Výše účetního 
hospodářského 

výsledku 
XXXXXX     
XXXXXX     
 

3. Zaměstnanci, osobní náklady  
 

 Zaměstnanci celkem Z toho řídících 
pracovníků 

 Sledované 
účetní 
období 

Předchozí 
účetní 
období 

Sledované 
účetní 
období 

Předchozí 
účetní 
období 

Průměrný počet zaměstnanců 0 0 0 0 
Mzdové náklady 119 0 0 0 
Odměny členům statutárních orgánů  0 0 0 0 
Odměny členům kontrolních orgánů  0 0 0 0 
Náklady na sociální zabezpečení 0 0 0 0 
Sociální náklady 0 0 0 0 
Osobní náklady celkem 119 0 0 0 
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4. Poskytnutá plnění členům statutárních, kontrolních nebo jiných orgánů 
 

Výše peněžního a naturálního plnění členům orgánů 
 

Druh plnění 
Statutárních řídících dozorčích 

 běžné 
období 

minulé 
období 

Běžné 
období 

minulé 
období 

běžné 
období 

minulé 
období 

Půjčky a úvěry 0 0 0 0 0 0 
Poskytnuté záruky 0 0 0 0 0 0 
Důchodové připojištění 0 0 0 0 0 0 
Bezplatné užívání os. auta 0 0 0 0 0 0 
Jiné 0 0 0 0 0 0 
Celkem 0 0 0 0 0 0 
 

5. Účast členů statutárních, kontrolních nebo jiných orgánů v osobách se 
smluvními vazbami na účetní jednotku  
 

Jméno člena orgánu  Název smluvního subjektu, 
s nímž je uzavřen smluvní 

vztah 

Podíl na podnikání smluvního 
subjektu                                   

podíl v %              v Kč 
XXXXXX    
XXXXXX    
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Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby 
oceňování  
 
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.  
 
Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými 
cenami, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti 
účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách.  
 
Údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících korun českých (Kč).  

1. Způsob ocenění majetku  
 
1.1. Zásoby 
 
Účtování zásob  
 
Ve sledovaném účetním období nebylo účtováno o zásobách.  
 
 
1.2. Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností  
 
DHM je oceňován vlastními náklady ve složení: - přímé náklady 
        
DNM je oceňován vlastními náklady ve složení: - přímé náklady 
        
1.3. Ocenění cenných papírů a podílů   
 
Ve sledovaném účetním období účetní jednotka nevlastnila cenné papíry a majetkové účasti. 
 
 
 

2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny  
 
Druh majetku oceněný ve sledovaném účetním 

období reprodukční pořizovací cenou 
Způsob stanovení reprodukční pořizovací 

ceny 
XXXXX  
  
 
 

3. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování  
 
a) Ve sledovaném účetním období nedošlo v účetní jednotce k žádným změnám. 
 
 

4. Opravné položky k majetku  
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 Opravné položky nebyly tvořeny. 

5. Odpisování  
 
Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku účetní jednotka sestavila 
v interním předpisu tak, že za základ vzala metody používané při vyčíslování daňových odpisů, účetní 
a daňové odpisy se rovnají. Účetní jednotka začíná majetek odepisovat v okamžiku započetí jeho 
užívání.  
 
Způsob odpisování drobného dlouhodobého majetku 
 
Drobný dlouhodobý hmotný je účtován do nákladů při pořízení na účet 501 - Spotřeba materiálu a je od 
ostatního spotřebovaného materiálu odlišen účtováním na analytické účty. 
 
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek je účtován do nákladů při pořízení na účet 518 – Ostatní služby 
a je od ostatního spotřebovaného materiálu odlišen účtováním na analytické účty. 
 

6. Přepočet cizích měn na českou měnu  
 
Účetní jednotka účtovala v cizích měnách pouze platby za internetové prezentace realizované 
prostřednictvím platebních karet. Pro přepočet na cizí měnu používala bankovní kurz použitý bankou 
při inkasu plateb. 
 

7. Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků oceňovaných reálnou 
hodnotou  
 
Ve sledovaném období účetní jednotka nepoužila ocenění reálnou hodnotou. 
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Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisků a ztrát  

1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace i 
1.1. Doměrky daně z příjmů za minulá účetní období 
 

Důvod doměrku Výše doměrku 
XXXXXXX  
CELKEM  
 
 
1.2. Rozpis odloženého daňového závazku nebo pohledávky 
 
Účetní jednotka ve sledovaném období neúčtovala o odloženém daňovém závazku nebo pohledávce  
 
 
1.3. Dlouhodobé bankovní úvěry  
 

Rok splatnosti Úvěry celkem 
XXXXXX 0 
XXXXXX 0 
XXXXXX 0 
CELKEM 0 
 
 
1.4. Rozpis přijatých dotací na investiční a provozní účely 
 

Důvod dotace Poskytovatel Běžné obd. Minulé obd. 
XXXXXX XXXXXX 0 0 
    
 
1.5. Manka a přebytky  
 

Druh zásob Výše manka (-), přebytku (+) Důvod 
XXXXXXX 0  
   
 

1.7. Časové rozlišení výnosů 
 

Druh výnosu Období  Příslušná část výnosu  
Příspěvek na volební náklady přijatý v roce 2013    
 2014 3 064 
 2015 3 064 
 2016 3 064 
 2017 2 553 
 

2. Významné události po datu účetní závěrky  
 
Dne Obsah změny Vliv změny na údaje 

uvedené v Rozvaze 
Vliv změny na údaje 
uvedené ve Výkazu 

zisků a ztrát 

Peněžní vyjádření 
změny 

 XXXXXXXX 0 0 0 
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3. Doplňující informace o hmotném a nehmotném majetku 
 
3.1. Hlavní skupiny dlouhodobého hmotného majetku  
 

Skupina majetku Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena 
 běžné 

období 
minulé 
období 

běžné 
období 

minulé 
období 

běžné 
období 

minulé 
období 

Pozemky 0 0 0 0 0 0 
Stavby 0 0 0 0 0 0 
Samostatné movité 
věci a soubory m.věcí 

347 180 186 166 43 161 

Jiný DHM 0 0 0 0 0 0 
Nedokončený DHM 0 0 0 0 0 0 
 
 
3.2. Dlouhodobý nehmotný majetek   
 

Skupina majetku Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena   
 běžné 

období 
minulé 
období 

běžné 
období 

minulé 
období 

běžné 
období 

minulé 
období 

Software 0 0 0 0 0 0 
Ocenitelná práva 0 0 0 0 0 0 
Výsledky vědecké čin. 0 0 0 0 0 0 
Jiný DNM 0 0 0 0 0 0 
Nedokončený DNM 0 0 0 0 0 0 
 
 
3.3. Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu   
 

Běžné účetní období 
Zahájení Doba 

trvání 
Název  majetku Splátky 

celkem 
První 

splátka  
Uhrazené 
splátky  

Neuhrazené splátky 
splatné 

      do 1 roku po 1 roce 
XXXXX  XXXXX      
        
 

Minulé účetní období 
Zahájení Doba 

trvání 
Název  majetku Splátky 

celkem 
První 

splátka  
Uhrazené 
splátky  

Neuhrazené splátky 
splatné 

      do 1 roku po 1 roce 
XXXXX  XXXxX      
        
 
 
3.4. Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze   
 
 

Běžné období Minulé období 
Název majetku pořizovací  cena Název majetku pořizovací  cena 

XXXXX    
    
Celkem  Celkem  
 
 
 
 
3.5. Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem   
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Běžné období 
Název majetku Účetní hodnota Forma 

zajištění 
Účel Doba Závazek 

XXXXX      
      
 
3.6. Přehled majetku s výrazně rozdílným tržním a účetním ohodnocením   
 

Běžné období 
Majetek Účetní hodnota Tržní hodnota 

XXXXXX   
   
 
 
3.7. Dlouhodobé majetkové cenné papíry a majetkové účasti   
 

Běžné období 
Název 

společnosti 
Sídlo Podíl v 

tis. Kč 
Podíl v 

% 
Počet 
akcií/ 

nominální  
hodnota 

Dividendy  
v tis. Kč 

Zisk/Ztráta 
běžného  

roku 

XXXXX       
       

CELKEM       
 

4. Vlastní jmění  
 
4.1. Použití zisků, resp. úhrady ztrát   
 
Zisk vytvořený v předchozím zdaňovacím období ve výši 65 tis. Kč byl převeden do vlastního jmění 
účetní jednotky. 
 
 
4.2. Změna stavu vlastního jmění   
 
 

Sledované období 
Popis změny Na začátku období Změna stavu Na konci období 

XXXX    
XXXXX    
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5. Pohledávky a závazky 
 
5.1. Pohledávky po lhůtě splatnosti  
 
Počet dnů Sledované období Předchozí období 

 Z obchodního 
styku 

Ostatní Z obchodního 
styku 

Ostatní 

Do 30 0  0  
30 - 60 0  0  
60 – 90 0  0  
90 – 180 0  0  

180 a více 0  0  
5.2. Závazky po lhůtě splatnosti   
 
Počet dnů Sledované období Minulé období 

 Z obchodního 
styku 

Ostatní Z obchodního 
styku 

Ostatní 

do 30 8  1  
30 - 60 5  0  
60 - 90 0  0  
90 - 180 0  0  

180  a více 0  0  
 
5.3. Údaje o pohledávkách a závazcích k propojeným osobám   
 
Za propojené osoby se považují podnikající fyzické osoby, které jsou členy statutárních, kontrolních, 
nebo jiných orgánů účetní jednotky a jejich rodinní příslušníci a dále obchodní společnosti na jejichž 
základním jmění se takovéto osoby podílejí, nebo ve kterých působí jako statutární orgány.   
 

Pohledávky za propojenými osobám 
Běžné období Minulé období 

Dlužník Částka Splatnost Dlužník Částka Splatnost 
XXXXX 0   0  

      
 
 

Závazky k propojeným osobám 
Běžné období Minulé období 

Věřitel Částka Splatnost Věřitel Částka Splatnost 
XXXXX  0  0  

      
 
 
5.4. Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva   
 

 Běžné období Minulé období 
Pohledávky kryté zástavním  právem XXX 0 
Závazky kryté zástavním právem XXX 0 
Další sledované závazky (peněžní i nepeněžní)  XXX 0 
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5.5. Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze   
 
Typ závazku Věřitel Výše závazku Splatnost závazku 
XXXXX    
XXXXX    

6. Rezervy  
 
 Běžné období Minulé období 
Druh rezervy Zůstatek 

k 1.1.  
Tvorba  Čerpání  Zůstatek  

k 31.12. 
Tvorba  Čerpání  Zůstatek  

k 31.12. 
Zákonné rezervy 0   0   0 
Rezerva na daň z příjmů 0   0   0 
Ostatní rezervy 0   0   0 
Odložený daňový závazek 0   0   0 
Celkem 0   0   0 
 

7. Členění výnosů  
 

 Hlavní činnost Hospodářská činnost 
Druh výnosu Celkem Tuzemsko Zahraničí Celkem Tuzemsko Zahraničí 

Příspěvky ze státního 
rozpočtu 

 511 511 0 0 0 0 

Členské příspěvky 1 032 1 032 0 0 0 0 
Přijaté dary 3 514 3 514 0 0 0 0 
Přijaté dědictví 0 0 0 0 0 0 
Odprodej materiálu 0 0 0 0 0 0 
Úroky z vkladů 3 3 0 0 0 0 
Příjmy z účasti na 
podnikání 

0 0 0 0 0 0 

Ostatní 0 0 0 0 0 0 
Celkem 5 060 5 060 0 0 0 0 
 

8. Členění nákladů  
 

Hlavní činnost Hospodářská činnost 
Druh nákladů Výše nákladů Druh nákladů Výše nákladů 

Výdaje na volby (propagace, 
volební kauce) 

4 605 XXX 0 

Ostatní provozní náklady 217 XXX 0 
Mzdové náklady 119 XXX 0 
Daně a poplatky 0 XXX 0 
Odpisy majetku 14 XXX 0 

Celkem 4 955   

 

9. Přijaté dary  
 

Účetní jednotka v souvislosti se svou činnosti přijala v roce 2011 následující dary: 
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 Celková výše darů 
Dary od registrovaných příznivců 1 263 
Dary od členů a dalších osob 1 654 
Nepeněžité dary 597 
CELKEM 3 514 
 
Výše darů v členění po jednotlivých dárcích je uvedena ve Výroční finanční zprávě, sestavované dle 
§18 Zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách ve znění pozdějších předpisů.   
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