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Název politické strany/ politického hnutí: 
SNK Evropští demokraté 

politické strany/ politického hnutí: 
70869553 

Sídlo politické strany/ politického hnutí: 
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. 2 ::;z_ -::1 ::?. 530 02 Pardubice 
Podpis: ..... :-:: ............. .... ..... .. ...... .. www.snked.cz 

./"·7 µ~ 10/ · ···]v 
Datum: .: .................... ........ .......... / . 
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27.3.2018 

I. 

Zpráva auditora o 
Tato zpráva auditora se uvádí jako k 

politické strany / politického hnutí. 

Soubor: Audit 20170001.P.df 

stran: .-!::. ... 

zpráva 

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

se uvádí jako pouze v že není 
Zprávy auditora 

Soubor: Rozvaha,n:sledovka,nriloha uc zav 2017 -P.df 

stran: q .... 

https://zpravy.udhpsh.cz/zprava 2/9 



27. 3.2018 zpráva 

II. 

o celkových politické strany / politického hnutí 

Název ukazatele 

I celkem 

2 z toho: 
ze státního republiky na úhradu volebních 

3 ze státního republiky na strany a hnutí na 

4 

5 Dary, a bezúplatná 

6 z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku 

7 Úroky z 

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

9 z tombol, kulturních, sportovních, a 
politických akcí 

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

republiky 

li ze státního republiky na podporu politického institutu 

Výdaje politické strany / politického hnuti 

Název ukazatele 

l Mzdové výdaje 

2 Výdaje na poplatky a jiná obdobná 

3 Výdaje na volby podle jednotlivých voleb 

volby do Poslanecké Parlamentu 

volby do Senátu Parlamentu 

volba prezidenta republiky 

volby do zastupitelstev 

volby do zastupitelstev obcí 

volby do Evropského parlamentu 

podle vykonávané práce 

Druh vykonávané práce I 
Žádné záznamy 

Politický institut 

Název a sídlo 

Žádný institut 

Výdaje vynaložené na 
podporu jeho v 

- I J i-- $, J T.. t///1. 
https://zpravy.udhpsh.cz/zprava 

i 
j ,:1-.__,; Cé 

I c,. 

v 

0,00 

694,79 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

v 

3 026 783,14 

0,00 

1500000,00 

23 600,00 

1500000,00 

0,00 

3 183,14 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
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27.3.2018 zpráva 

v , 
Cast III. 

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

stran .. d. .... v III. 

Obchodní nebo družstvo (obchodní firma) j I Výše podílu 

Žádné záznamy 

https://zpravy.udhpsh.cz/zprava 4/9 
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IV. 

a jiných 

,-1 .IV stran ... : ...... v astt . 

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

Žádné záznamy 

https://zpravy.udhpsh.cz/zprava 5/9 



2.7. 3.2018 

V. 

Dary 

stran .. d .... v V. 
Celkem l 500 000,00 v V. 

Jméno, nebo obchodní firma, 
resp. název dárce 

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÝ, v Rovinách 40, Praha 4, 
14000 

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÝ, v Rovinách 40, Praha 4, 
14000 

https://zpravy.udhpsh.cz/zprava 

zpráva 

Datum narození nebo 

dárce 

26673908 

26673908 

Výše daru nebo obvyklé 
ceny daru v 

dar 750 000,00 

dar 750 000,00 

l 
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27.3.2018 zpráva 

VI. 

Ostatní bezúplatná jejichž obvyklá cena 50 000 

stran .. . 1 .... v VI. 
Celkem 0,00 v VI. 

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

Žádné záznamy 

https://zpravy.udhpsh.czlzprava 7/9 



27.3.2018 zpráva 

VII. 

o majetku nabytého nebo odkazem 

stran .. 1 ..... v VIL 

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

hodnota získaného majetku 50 000 

Žádné záznamy 

https://zpravy.udhpsh.cz/zprava 8/9 
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VIII. 

o politické strany / politického hnuti, jejichž celkový za rok 
je vyšší než 50 000 

P v ,{ v, .VIII ocet stran ...... .... v castl . 

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

Žádné záznamy 

informace 

Institut pro Evropu a samosprávnou demokracii o.p.s., 26981068, se sídlem Praha 8, Nad Rokoskou 1342/1 O, 180 
00, jejímž zakladatelem je politická strana SNK Evropští demokraté, v období nevykazoval žádnou nemá 
žádný majetek, nemá vlastní bankovní nemá žádné pohledávky nebo závazky, správní rada již nemá žádné platné 

Vzhledem k byl ze strany zakladatele o. p. s., tj. SNK Evropských podán soudu 
v Praze návrh na zrušení této o.p.s. s likvidací. 

2? '7-:., A,Y Datum: ... .. ... .. .... : .. ... ... ... ... ... . . 

r? ,t;_ Pt~1--.,, L > 17;:,,,1.,J <«--~ t. c:..-, a:_'" c__ 
Vypracoval: ....................... ................ ./. ............. ............................................... . 

(jméno, funkce, podpis) 

'¾), ,_/ ' ·2,,_ J nv) 2 cf,, .;-,: s (~ /c, ' · 
Kontroloval: ... /: ... ............................................................................................ . 

(jméno, funkce, podpis) 
/ 
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Pfí,iemce zprivy: 

Zpráva nezávislého auditora 

o správnosti 

SNK Evropští demokraté 
politická strana 

Pardubtce 

2017 

Zpráva je pro pro politickou stranu SNK Evropští demokraté A.C.A. Audit, s.r.o. 
Smetanova 34 

591 01 nad Sázavou 
tel: 566 653 911 

fax: 566 653 912 
e-mail: aca@aca.cz 

www.aca.cz 



"' 

A.CA Audit, s.r.o. 
www.aca.cz 

že provedené poskytuje podklad pro 
výroku auditora. 

jednotka nepožádala o samostatné zprávy o vztazích, z tohoto 
bylo provedeno její v rámci zprávy. 

Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve politické strany 
SNK Evropští demokraté k 31 .12.2017 ve všech významných ohledech v souladu s 
výše uvedenou 

strany a revizní komise politické strany SNK Evropští 
demokraté za 

politické stany SNK Evropští demokraté odpovídá za sestaveni 
podávající a poctivý obraz v souladu s a 

za takový kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení 
tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti 

podvodem nebo chybou. 
sestavování je politické strany SNK Evropští demokraté 

povinen posoudit, zda je politická strana SNK Evropští demokraté schopna 
trvat, a pokud je to relevantní, popsat v záležitosti 

týkající se jejího trvání a použití trvání 
sestavení s výjimkou kdy zrušení politické strany 
nebo její resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak 
Za dohled nad procesem výkaznictví v politické SNK Evropští 
demokraté odpovídá revizní komise. 

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: 

25338587 
CZ25338587 

257 
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AC.A. Audit, s.r.o. 
www.aca.cz 

• 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 politické strany 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. 
• Posoudit vhodnost použitých pravidel, provedených 

a informace, které v této souvislosti politické 
strany SNK Evropští demokraté uvedl v 

• Posoudit vhodnost použití trvání sestavení 
strany a to, zda s ohledem na 

informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z 
událostí nebo podmínek, které mohou zpochybnit schopnost 
politické strany SNK Evropští demokraté 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 politické 
strany SNK Evropští demokraté trvat vycházejí z 
informací, které jsme získali do data naší zprávy. budoucí 
události nebo podmínky mohou vést k tomu, že politická strana SNK 
Evropští demokraté 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 strany a revizní komisi mimo 1ine o 
plánovaném rozsahu a auditu a o významných která jsme v 
jeho významných ve 
kontrolním systému. 

25338587 

257 
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Jednatel: 

Statutární auditor: 

AC.A. Audit, s.r.o. 
Smetanova 34 
591 01 nad Sázavou 1 

25 33 85 87 
257 

Ing. Alena Michálková, 1544 

Ing. Alena Michálková 
1544 

~-----~ 
AC.A. Audit, s.r.o. 

www.aca.cz 

nad Sázavou, dne 20.3.2018 

1,· 

....... ·········•.f'•• ············ , 

auéÍitor A.C.A. Audit, s.r.o. 
Smetanova 34 

591 01 nad Sázavou 1 
CZ25338587 CD 

257 • 

Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2017 
Výkaz a ztrát ve plném rozsahu k 31 .12.2017 

v plném rozsahu 
zpráva 

25338587 

257 



,. 

položek podle vyhlášky 
'2002 Sb. 

ROZVAHA 

ke dni 31.12.2017 

(v celých tlsiclch 

Rok 

201, 12 70 86 95 53 

IVA 

Dlouhodobý majetek celkem 
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 

1. Nehmotné vvsledkv wzk:umu a yývoje 
2. Software 
3. Ocenitelná práva 
4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 
5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 
6. dlouhodobý nehmotný majetek 
7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 

Dlouhodobý hmotný majetek celkem 
1. Pozemky 
2. díla, a sbírky 
3. Stavby 
4. Hmotné movité a jejich soubory 
5. celky trvalých 
6. a jejich skupiny 
7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 
8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 
9. dlouhodobý hmotný majetek 

10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 
Dlouhodobý majetek celkem 

1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 
2. Podíly - podstatný vliv 
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 
4. složkám 
5. Ostatní dlouhodobé 
6. Ostatní dlouhodobý majetek 

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 
1. Oprávky k nehmotným výzkumu a vývoje 
2. Oprávky k softwaru 
3. Oprávky k ocenitelným 

4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 
5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 
6. Oprávky ke stavbám 

7. Oprávky k samostatným hmotným movitým a hmotných movi 
8. Oprávky k trvalých 
9. Oprávky k základnímu stádu a tažným 

10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 
11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku 

Stránka 1 z 3 

Název a právní forma jednotky: 

. SNK Evropští. demokraté ...................................... ............. . 
Sfdlo a 

jednotky: 

117 ............................................... .. 
Pardubice ......................... ..................... .. ............. .... .. .. .. ........................... .. ......... .. .. 
. 530.21 .......... ..... .. .. ...... .. .. .... .......... .... .. .. .... .. .. ..... .... ....... .. ... ..... .......... . 
. Politická. strana ..... ........ ................... ................ ........................ . 

Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni 
období období 

1 o o 
2 o o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 101 63 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 101 63 
18 
19 
20 
21 o o 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 101 63 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 101 63 
39 



--JIVA 
Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni 

období období - Vlastní zdroje celkem 1 4106 5218 -,. celkem 2 2636 2636 - 1. Vlastní 3 - 2.Fondy 4 2636 2 636 
3. rozdíly z majetku a 5 

- .1. Výsledek celkem 6 1470 2582 .,_ 
1. výsledku 7 -1277 1 112 

1-- 2. Výsledek ve schvalovacím 8 - 3. zisk, neuhrazená ztráta minulých let 9 2747 1 470 - Cizí zdroje celkem 10 396 497 
-L Rezervy celkem 11 o o 

1. Rezervy 12 
>-1. Dlouhodobé závazky celkem 13 o o - 1. Dlouhodobé 14 

2. Vydané dluhopisy 15 - 3. Závazky z pronájmu 16 - 4. dlouhodobé zálohy 17 

5. Dlouhodobé k 18 - 6. Dohadné pasivní 19 
7. Ostatní dlouhodobé závazky 20 

-1. Krátkodobé závazky celkem 21 350 o 
1. Dodavatelé 22 350 o 

I~ 2. k 23 ·- 3. zálohy 24 
I'--

4. Ostatní závazky 25 
5. 26 
6. Ostatní závazky 27 -
7. Závazky k institucím sociálního a zdravotního 28 - 8. z 29 - 9. Ostatní 30 - 10. z hodnoty 31 - 11. Ostatní a poplatky 32 

! 12. Závazky ze vztahu k státnímu 33 - 13. Závazky ze vztahu k územních samosprávných 34 - 14. Závazky z upsaných nesplacených cenných a 35 - 15. Závazky ke sdruženým ve 36 -
16. Závazky z pevných termínovaných operací a opcí 37 -
17. - Jiné závazky 38 
18. - Krátkodobé 39 
19. Eskontní 40 

_ 20. Vydané krátkodobé dluhopisy 41 
21. Vlastní dluhopisy 42 
22. Dohadné pasivní 43 
23. Ostatní krátkodobé výpomoci 44 

l Jiná pasiva celkem 45 46 497 
1. Výdaje období 46 46 497 
2. Výnosy období 47 

PASIVA CELKEM 49 4502 5715 

-
eno dne: Podois osobv: ,'µ J Razítko: 
2018 Marková ÁtuJv' , k, ' 

'· .~. . - ~ :<. Evropští demokraté 
ijno dne: Po~~~né 70 86 95 53 

Ing. A • l • di , s.r.o. Pernštýnské 117 
530 02 Pardubice Smetanova 34 ,,1ww.snked.cz 

Teleta.991 01 nad Sázavou 1 
,. 566653911 CZ25338587 m 

usveacern. L::it 
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• 

8. Krátkodobý majetek celkem 40 4502 
I. Zásoby celkem 41 o 

1. Materiál na 42 
2. Materiál na 43 l 

3. výroba 44 
4. Polotovary vlastní výroby 45 
5. Výrobky 46 
6. Mladá a ostatní a jejich skupiny 47 
7. Zboží na a v prodejnách 48 
8. Zboží na 49 
9. Poskytnuté zálohy na zásoby 50 

li. Pohledávky celkem 51 146 
1. 52 146 

2. k inkasu 53 
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 54 
4. Poskytnuté provozní zálohy 55 
5. Ostatní pohledávky 56 
6. Pohledávky za 57 
7. Pohledávky za institucemi sociálního a zdravotního poji 58 
8. z 59 I 
9. Ostatní 60 

10. z hodnoty 61 
11. Ostatní a poplatky 62 
12. Nároky na dotace a ostatní se státním 63 j 

13. Nároky na dotace a ostatní s územních samosprá 64 
14. Pohledávky za sdruženými ve 65 
15. Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí 66 I 
16. Pohledávky z vydaných 67 
17. Jiné pohledávky 68 
18. Dohadné aktivní 69 I 
19. Opravná položka k pohledávkám 70 

Ill. Krátkodobý majetek celkem 71 4351 
1. v 72 45 

2. Ceniny 73 
3. na 74 4306 

4. Majetkové cenné papíry k obchodování 75 
5. Dluhové cenné papíry k obchodování 76 

6. Ostatní cenné papíry 77 

7. Peníze na 78 
IV. Jiná aktiva celkem 79 5 

1. Náklady období 80 5 

2. ~my období __ 81 -i ····--···--··- -·-- - ---·----·- i---- - -- -
AKTIVA CELKEM 83 4502 
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,,iožek podle vyhlášky 
l2Sb. 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 

kedni 31 .12.2017 

v tisících 

Rok 

201.F 12 70 86 95 53 

~áklady 

nákupy a nakupované služby 

,potreba materiálu, energie a ostatních neskladových dodávek 

>rodané zboží 

)pravy a udržováni 

Jáklady na cestovné 

láklady na reprezentaci 

)statní služby 

stavu zásob vlastní a aktivace 

stavu zásob vlastní 

'ktivace materiálu, zboží a služeb 

'Jdivace dlouhodobého majetku 

lsobni náklady 

,lzdové náklady 

ékonné sociální 

!statní sociáíní 

'ákor.né sociální náklady 

!statní sociální náklady 

a poplatky 

a poplatky 

latatní náklady 

'mluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 

!dpis nedobytné pohledávky 

~kladové úroky 

ursové ztráty 

!ary 

~anka a škody 

né ostatní náklady 

ldpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek 

ldpisy dlouhodobého majetku 

rodaný dlouhodobý majetek 

rodané cenné papíry a podíly 

:rodaný materiál 

.,1orba a použití rezerv a opravných položek 
1oskytnuté 

~kytnuté a mezi složkami 

z 

z 
tiklady celkem 

Název a právnl fonna jednotky: 

_SNK Evropští_demokraté .............. . 

Sldlo a 
jednotky: 

_Pernštýnské_ 111 ............................................ . 
Pardubice 

530 21 

Politická strana 

Óíslo 
k rozvahovému dni 

Hlavní Hospodái'ská Celkem 

1 2039 o 2 039 

2 493 o 493 

3 9 9 
4 o 
5 o 
6 27 27 
7 27 27 
8 430 430 
9 o o o 
10 o 
11 o 
12 o 
13 o o o 
14 o o 
15 o 
16 o 
17 o 
18 o 
19 o ó o 
20 o o o 
21 1085 o 1085 
22 o 
23 o 
24 o 
25 o 
26 1080 1 080 
27 o 
28 5 5 
29 10 o 10 
30 10 10 
31 o 
32 o 
33 o 
34 o 
35 450 o 450 

36 450 450 
37 1 o 1 

38 1 1 
39 2039 o 2039 



B. Výnosy 

C. 

D. 

I. Provozní dotace 

1. Provozní dotace 

li. 

2. Pi'ijaté mezi složkami 

3. Pi'ijaté (dary) 

4. Pi'ijaté 

Ill. Tržby za vlastní výkony a zboží 

IV. Ostatní výnosy 

5. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 

6. Platby za odepsané pohledávky 

7. Výnosové úroky 

8. Kurzové zisky 

9. 

1 O. Jiné ostatní výnosy 

V. Tržby z prodeje majetku 

11. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 

12. Tržby z prodeje cenných a 

13. Tržby z prodeje materiálu 

14. Výnosy z krátkodobého majetku 

15. Výnosy z dlouhodobého majetku 

Výnosy celkem 

Výsledek 

Výsledek po 

Sestaveno dne: Podpis osoby: 

20.3.2018 
Odesláno dne: 

Marková MJ~ 
Podpis osoby odpov~dné za se~ávení: 

A.~ Audit, s .r.o. 
Ing. Al~~~ ova 34 
Telefon:591 01 n ad Sázavou 1 

CZ25338587 (D 566653911 n • •• ,. 1C:7 

40 

41 

42 
43 

44 

45 

46 

47 
51 
52 
53 
54 

55 

56 

57 

58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 

65 
67 

1500 
1500 
1~ 

125 
1500 

23 
o 
3 

3 

o 
o 

3151 

1113 

1112 

.. 

Razítko: 

SNK Evropští demokraté 
70 86 95 53 

Pernštýnské 117 
530 02 Pardubice 

www.snked.cz 

o 

C 

o 

o 

o 
o 
o 

3151 

1500 
1 500 

1648 

125 
1 500 

23 
o 
3 

o 
o 
3 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

3151 

1113 

1112 



k 31.12.2017 

SNK Evropští demokraté, Pernštýnské 117,530 21 Pardubice, 70869553 

informace dle vyhlášky 504/2002 Sb. , kterou se ustanovení zákona 
563/1991 Sb., o ve pro jednotky, u kterých hlavním 

není podnikání, pokud v podvojného zpracované 
v § 30 odst. 1, písm.: 

a) sídlo jednotky 

název 

právní forma 

vznik právní subjektivity 

místo registrace 

statutární orgán 

jednotky s pr. subj. 

b) 

Pernštýnské 117, 530 21 Pardubice 
v období od 27.3.2013, 

sídlo Malá 1930/7, 120 00 Praha 2, 

SNK Evropští demokraté 

politická strana 

24.8.2000 

Ministerstvo vnitra - politických stran a hnutí, 
registr. pod VS/1-1/4900/2000 
je stanoven zákonem 424/1991 Sb. o sdružování 
v politických stranách a v politických hnutích, ve 

nebyly 

negativní, jednotka nemá žádné zakladatele a vklady do vlastního 

c) 
období od 1.1 .2017-31.12.2017 

jednotka v podvojného dle stanovených vyhláškou 
504/2002 Sb., kterou se ustanovení zákona 563/1991 Sb., o ve 

a pro jednotky, u kterých hlavním 
není podnikání 401 až 413, 

zpracování písemná forma s využitím techniky 

a místo úschovy záz. v sídle a jednotky 

,IJ 



• 

d) 
a odepisování - zásob ve vlastní režii nebylo 

realizováno, 

ve sledovaném období nedošlo k žádným v odpisování a 

ve sledovaném období nebyl majetek cenou, 
odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku byl jednotkou upraven 
v interní a jeho sestavení bylo vycházeno z 

majetku a podmínkám jeho používání, 

v období, jednotka nenakupovala žádné zásoby, ve má 
uvedeno, že zásoby bude ve cenách zahrnujících 
cenu vedlejší náklady, dopravné, clo, provize, pojistné, jiné náklady, 
zásob bude „B", 

e) 
jednotka nemá žádné zásoby, cenné papíry, majetkové a proto tyto složky 

majetku Ostatní majetek je cenou, 
v na jsou nominálními hodnotami, jednotka 
v cizích 

opravné položky a rezervy k majetku nebyly 

f) 
negativní 

g) 
negativní 

h) 
Dlouhodobý hmotný majetek a drobný dlouhodo_~ý hmotný_~tek 
. ! - --

i cena 
I i Samostatné movité a soubory m. 0,00 

j DDHM od 1000 21 471,00 

i DDHM od 10 000 41 554,00 

I DDHM od 30 000 0,00 

Oprávky 
0,00 

21 471,00 

41 554,00 

0,00 

v roku 2017 byl drobný dlouhodobý majetek ve výši 47 825,00 

j) 
negativní, jednotka sama nebo osoby nedrží, nevlastní podíl vjiných 

jednotkách, 

k) 
negativní 

I) 
negativní 

m) 
negativní 

2 



n) 
negativní 

o) 
výsledek jednotky v hlavní je 1112 tis. jednotka 
neprovozuje žádnou soustavnou za dosažení zisku, o které by 
v 

p) 
O 

q) 
a požitky statutárního orgánu, kontrolního orgánu, jakož i požitky 

pro bývalé jednotka nevyplácela v roce 2017, jejich poskytování nemá 
stanovami upraveno, 

r) 
jednotka nemá žádné aktiva a zásoby v cizí a v nejsou žádná aktiva 

upravena o nebo trvalé rozdíly, 
jednotka žádné obchodní smlouvy, jiné smluvní vztahy s osobami ve 

kterých by statutárních, kontrolních nebo jiných nebo jejich rodinní 

s) 
negativní, 

t) 
jednotka vykazuje v rámci hlavní pouze jedinou žádnou vedlejší v 

roce 2017 Základ byl z hlavní z dosažené úlevy za rok 
2016 byly použity na úhradu v hlavní 

u) 
ve výkazu zisku a ztrát jsou položkami náklady spojené s poskytnutými dary 
v 1080000 neuhrazenými závazky 27034500, STAROSTÚM A 
NEZÁVISLÝM, 26673908, za podíl na mandátech v ZK kraje Pardubického a Kraje 
v celkové výši 450 000 služby spojené se politické strany v roce 
2017 ve výši cca 485 000 

jednotka nevlastní majetek zatížený nebo majetek poskytnutý do 
zástavy, 

jednotka 1 nájemní smlouvu na užívání nebytových prostor, 
hlavní výnosem jednotky byl státní za mandáty v ZK poskytovaný 
MF za rok 2017 ve výši 1 500 000 a výnos daru ve výši 1 500 

v) 
'ednotka ooskvtla 2 dary v celkové výši 1 080 000 

Obdarovaný Sídlo obdarovaného Výše daru v 

1 STAROSTOVÉ A NEZÁVIS- 26673908 v Rovinách 40, Praha 4, 1000000 LÝ 140 00 

2 STAROSTOVÉ A NEZÁVIS- 26673908 v Rovinách 40, Praha 4, 80000 LÝ 140 00 

SUM 1080000 

3 



jednotka dar v celkové výši 1500 000 

Obdarovaný Sídlo obdarovaného Výše daru v 

1 STAROSTOVÉ A NEZÁVIS- 26673908 v Rovinách 40, Praha 4, 1500000 LÝ 140 00 

w) 
negativní - jednotka neorganizovala sbírku, 

x) 
dosažený výsledek za období, byl jednotkou 

932- zisk, neuhrazená ztráta min. let. 

- ·.)· ,· 

4 ·~/7V 
-

SNK ED 

Datum: 20. 3.2018 

.: Cvr-opští demokraté 
:l'.: '10 36 95 53 

Perr.štýnské 117 
530 02 Pardubice 

www.snked.cz 

4 



25. 3. 2018 zpráva 

zpráva politické strany/hnutí za rok 2017 

Název politické strany/ politického hnutí: 
SNK Evropští demokraté 

politické strany / politického hnutí: 
70869553 

Sídlo politické strany/ politického hnutí : 
Pernštýnské 117, Pardubice, 53021 

Telefon, fax, elektronická pošta e-mail): 
tel.: 776196166, e-mail: info@snked.cz 

Politická strana / politické hnutí je v režimu: 
normální 

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

Marková -

Datum: .. ........ .. .... ...... ... .... ..... ..... . 

https://zpravy.udhpsh.cz/zprava 

Razítko 
politické strany / 
politického hnutí 

1/9 



25. 3.2018 

I. 

Zpráva auditora o 
Tato zpráva auditora se uvádí jako k 

politické strany I politického hnutí. 

stran: ....... . 

zpráva 

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

se uvádí jako pouze v že není 
Zprávy auditora 

Dokument 

https://zpravy. udhpsh. cz/zprava 

I 

I 

l 

2/9 
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25.3.2018 zpráva 

II. 

o celkových politické strany / politického hnutí 

Název ukazatele v 
ClS. 

l celkem 3 026 783,14 ,__ 
2 : z toho: i 

0,00 ! 
! ze státního republiky na úhradu volebních j i I 

3 ! ze státního republiky na strany a hnutí na ! 1 500 000,00 ! 
-----·- ··- --· •-·-----, -, r v 

4 , Clenské ____ , 23 600,00 I : s~ --~--~ °-~:~~~c~i~~~~E~tná-;i~-~í ---·- ··------ ---- ·-··-···-- -- .. . ·- ----·--- .L .. - 1500 000,00 j 
i 6 ! z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku ! 0,00 í 

----;'- l ;- · 7 j Úroky z - ------·-- . - -3-I 83-;4 [ 
·~-"' --~ ~-- ~--- - - - . . . . - . ' . . .. . ··- -· ~~·--------- - _ ,... __ , ___ - ~-- , - ...... _,_ _ - ··-~-----~-.- ----·-·-

8 : vznikající z na podnikání jiných právnických osob podle§ 17 odst. 3 zák. 0,00 ; 
. 1 424/1991 Sb., ve . 

! 9 · j · z tombol, kulturních, sportovních, a . ! 
; politic~ch~cí I ~~------- ------
I 10 

----- ---·--' 
0,00 I 

l 
0,00 a poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických nebo 

banky, platební instituce nebo instituce elektronických na území d 
republiky 

~tá;ili~ poÚ~ickéh~ i~~ti~~.i ----t-------o:oo-1 

Výdaje politické strany / politického hnutí 
.... -.- ..... -~~ - .. , ----

Název ukazatele 
---··---.. - . 

1 Mzdové výdaje 

2 Výdaje na poplatky a jiná obdobná 

3 Výdaje na volby podle jednotlivých voleb 

volby do Poslanecké Parlamentu 

volby do Senátu Parlamentu 

volba prezidenta republiky 

volby do zastupitelstev 

volby do zastupitelstev obcí 

volby do Evropského parlamentu 

podle vykonávané práce 

, Druh vykonávané práce 

lžá&té ~áznamy 

Politický institut 

iN,- - ~d-· l . Výdaje vynaložené na 
1 azev a si o ; d . h • . . • 
~- - ---~·------ - ; po poruJe o cmnostl v Ke 
j Žádný institut 

https://zpravy.udhpsh.cz/zprava 

----

v 7 
----

0,00 

694,79 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

3/9 



--
25.3.2018 zpráva 

III. 

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

stran .......... v III. 

Obchodní nebo družstvo (obchodní firma) I I Výše podílu 

Žádné záznamy ---•-------

https://zpravy.udhpsh.cz/zprava 4/9 



25.3.2018 zpráva 

IV. 

a jiných 

stran .......... v IV. 

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

\.__ . _J_ l Žádné záznamy 

https://zpravy. udhpsh. cz/zprava 5/9 



25.3.2018 zpráva 

.., 
Cást V. 

Dary 

stran .......... v V. 
Celkem 1 500 000,00 v V. 

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

I 

dárce ceny daru v i 
' I ------- --

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÝ, v Rovinách 40, Praha 4, 26673908 dar 750 000,00 I 
14000 i 

' ----- -· ·- ·--· --·---·------ ·•-«---1 
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÝ, v Rovinách 40, Praha 4, 26673908 dar 750 000,00 i 
14000 ! 

·- - ·----1 

https://zpravy.udhpsh.cz/zprava 6/9 



25.3. 2018 zpráva 

VI. 

Ostatní bezúplatná jejichž obvyklá cena 50 000 

stran .... .. .... v VI. 
Celkem 0,00 v VI. 

Jméno, nebo obchodní firma, Datum narození nebo 
resp. název poskytovatele I poskytovatele 

Žádné záznamy 

Výše obvyklé ceny v ! 
---j 

https://zpravy. udhpsh .cz/zprava 7/9 

/) 
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25. 3.2018 zpráva 

VII. 

o majetku nabytého nebo odkazem 

stran .......... v VII. 

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

1 hodnota získaného majetku 50 000 

l!:ádnézáznamy __________________________ 

https://zpravy.udhpsh.cz/zprava 8/9 



25.3.2018 zpráva 

" Cást VIII. 

o politické strany / politického hnutí, jejichž celkový za rok 
je vyšší než 50 000 

stran .. ...... .. v VIII. 

Jméno a Datum narození ! Obec místa pobytu Celková výše ! 
politické politické l politické v i 
strany / politického hnutí strany / politického hnutí I strany / politického hnutí ! 

- --~-···-- ··~•- -------··-------'------------·--L-- ------- -------'--------------i; 
Žádné záznamy I 

informace 

Institut pro Evropu a samosprávnou demokracii o.p.s., 26981068, se sídlem Praha 8, Nad Rokoskou 1342/10, 180 
00, jejímž zakladatelem je politická strana SNK Evropští demokraté, v období nevykazoval žádnou nemá 
žádný majetek, nemá vlastní bankovní nemá žádné pohledávky nebo závazky, správní rada již nemá žádné platné 

Vzhledem k byl ze strany zakladatele o. p. s., tj . SN'.t<. Evropských podán soudu 
v Praze návrh na zrušení této o.p.s. s likvidací. 

Datum: .. ...... .... ..... ... ........ .... . . 

Vypracoval: .. ..... ..... ......... ... .... .. .......... ... ...... ........ .... ....... ... ........ .. .. .. .... ..... ..... .. . 
Gméno, funkce, podpis) 

k Kontroloval: ................... ....... . ........... .......... .. ....... ..... .. ........ ............. ...... ..... .. . . 
(jméno, í, funkce, podpis) 

https://zpravy.udhpsh.cz/zprava 9/9 
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