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Příloha k vyhlášce ě,.273 /2005 sb.

Podatelna psp Čn

politického hnutí podle s í8 odst. 1 a 3 zákona
č. 42411991 Sb.. ve znění pozděiších předpisů.

za Íok 2018

Název poIitické strany / politického hnutí:

ldentifikaění číslo politické strany / politického hnutí:

Sídlo politické strany / politického hnutí:

Telefon, fax, elektronická pošta (např. e-mail):

Politická strana / politické hnutí je v reŽimu*:
ne+má|níěinfi€sti
pezastav€níěinnosti
M
@i-

i--

česká Suverenita

71443240

U Průhonu 1201123
PrahaT
170 00

Mail: info@ceskasuverenita.cz
420732281031

Statutární orgán politické strany / politického hnutí:

Jméno, příjmení, titul, funkce, podpis:

Jana Volfová
předsedkyně politické st

/l

'lq
i

/
/ltl./
A

Datum: (J etury

Razítko
politické strany /

politického hnutí

29.3.2019

* nehodícíse škrtněte
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List2

ěást t.

Účetní výkazy

Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce)
podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Účetnizávěrka se přikládá v příloze k výroční finanční zprávě politické strany
politického hnutí.

Počet přítoh k části !. ,,8" stran

čast ll.

auditora o ověření účetnÍ závěrky.
ato zpráva auditora se přikládá v příloze k výroční finanční zprávě politické strany
politického hnutÍ.

Počet stran ..... v příloze k části ll.

ŠtrÁnka )



list 3

Část lll.

Přehled o celkových příjmech a o výdajích politické strany / politického hnutí.

a) Přehled o celkových příjmech politické strany / politického hnutí
v členění podle $ í7 odst,4 zákona é,.42411991 sb., ve znění pozdějších předpisů

Poř.
cls. Název ukazatele vKč
a b c

1 Příjmy celkem 89.500

2

z toho:

Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky
na úhradu volebních nákladů

0

3 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky
na činnost stranv a hnutí (příspěvek na činnost)

0

4 Členské příspěvkv 0

5 Příimv z pronáimu a prodeie movitého a nemovitého maietku 0

6 Úrokv z vkladů 0

7 Příjmy vznika1ící z účasti na podnikáníjiných právnických osob
podle S 17 odst' 3 zák. č' 42411991 Sb.' ve znění pozděiších předpisů

0

I Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských,
sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí

0

I Darv a dědictví 89.500

10 Půičkv a úvěrv 0

Datum: Vypracovala:
29'3.2019 Černocká Taťána

Kontroloval:
Volfová Jana
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Poř.
cts. Název ukazatele vKě
a b c

1 Výdaje celkem 20.412

2

z toho:

Provozní výdaje 20.412

3 Mzdové výdaje 0

4 Výdaje na daně a.poplatky 0

5 Výdaje na volby 0

b) Přehled o výdajích politické strany / politického hnutí

Datum: Vypracoval: Kontroloval:
29.3.2019 Černocká Taťána Volová Jana
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listS

Přehled o přijatých darech a dárcích.

Počet stran ..... v části lV.

Dary od fyzických osob
a) peněžité dary

Datum: VYPracoval: Kontroloval:
2g.3.2o19 Černocká Taťána Volfová Jana

Jméno a příimení dárce
Datum narození

dárce

Adresa místa

pobytu dárce

Výše

peněŽitého
daru v Kč

Radek Nováček

Pavel Havránek

29.4.1967

16.8.í975

Pernerova 250/{86
í8600 Praha í

Hlavní 1í3
25218 Ptice

80.000

9.400
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list6

Dary od fyzických osob
b) nepeněŽité dary

Jméno a příjmení dárce
Datum narození

dárce

Adresa místa

pobytu dárce

Kontrolova!:
Volfová Jana

Datum:
29.3.2019

Vypracoval:
Černocká Taťána
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ListT

Dary od právniclsých osob
a) peněžité dary

Datum: Vypracoval: Kontroloval:
29.3'2019 Černocká Taťána Volfová Jana

obchodní firma
nebo název

orávn ické osobv ídárce)

ldentifi kaění ěíslo dárce
(byloJi přiděleno),

iinak místo reoistrace
Sídlo dárce

Výše
peněžitého
daru v Kč
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Dary od právnických osob
b} nepeněŽité dary

obchodní Íirma
nebo název

orávnické osoby (dárce)

ldentifikačnÍ čÍslo dárce
(bylo]i přiděleno),

iinak místo reEistrace
SÍdlo dárce

Datum:
29.3.2019

Vypracoval:
Černocká Taťána

Kontroloval:
Volfová Jana
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Cast V.

Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím.

Počet stran ,,1" Y části V.

Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím

Popis majetku Jméno a příjmení
zůstavitele

Rozhodnutí příslušného
soudu

(čj., datum rozhodnutí
a den jeho právní moci)

Hodnota
majetku
vKč

0

Datum:
29.3.20',t9

Vypracoval:
Černocká Taťána

Kontroloval:
Volfová Jana
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list10

čast vl.

Přehled o členech politické strany / politického hnutí, jejichž celkový
členský příspěvek za rok je vyšší než 50 000 Kč

Počet stran ,,1" Y části Vl.

Datum: Vypracoval: Kontroloval:
29'3.2019 Černocká Taťána Volfová Jana

Jméno a příjmení
člena politické strany /

politického hnutí

Datum narození
čIena politické strany /

politického hnutí

Adresa místa
pobytu člena

politické strany /

politického hnutí

Celková
roční výše
členského
příspěvku

vKč
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