
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 114 /2015 Sb.

Název politické strany / politického hnutí:
SEDMA - strana pro Slatiňany,Škrovád,Trpišov, Kunčí, Presy, Podhůru a Kochánovice

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
27026922

Sídlo politické strany / politického hnutí:
Vítězství 387, Slatiňany 53821

Telefon, fax, elektronická pošta (např. e-mail):
sedma.slatinany@gmail.com
jan.picpauer@volny.cz

Politická strana / politické hnutí je v režimu*:

normální činnosti

pozastavení činnosti

zrušení ke dni ………….

vstupu do likvidace ke dni ………..

zahájeno insolvenční řízení na její / jeho majetek ke dni ………

Statutární orgán politické strany / politického hnutí: Razítko 
politické strany /

Jméno, příjmení, titul, funkce, podpis: politického hnutí

Ing. Jan Picpauer - předseda

Datum:
12.03.2022

* nehodící se škrtněte

Výroční finanční zpráva politické strany / politického hnutí
podle § 19 h odst. 1 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů

za rok 2021



Část I.

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.

Účetní závěrka se přikládá v příloze k výroční finanční zprávě politické strany / politického hnutí.

Počet příloh k části I. .…./ počet stran ….. 7

Část II.

Zpráva auditora o ověření účetní závěrky.

Tato zpráva auditora se přikládá v příloze k výroční finanční zprávě politické strany / politického hnutí.

Počet stran ….. v příloze k části II.



Část III.  

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

Poř.
čís. Název ukazatele v Kč

a b c

1 Příjmy celkem 2700

  z toho:

2   Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky
  na úhradu volebních nákladů 0,-

3   Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky
  na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) 0,-

4   Členské příspěvky 2700

5   Příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku 0,-

6   Úroky z vkladů 0,-

7   Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob
  podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 0,-

8   Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských,
  sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí 0,-

9   Dary a dědictví 0,-

10   Půjčky a úvěry 0,-

Datum: Vypracoval: Kontroloval:
12.03.2022                              Picpauer Růžička

a) Přehled o celkových příjmech politické strany / politického hnutí
v členění podle § 17 odst. 4 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů



Poř.
čís. Název ukazatele v Kč

a b c

1 Výdaje celkem 2000

  z toho:

2   Provozní výdaje 2000

3   Mzdové výdaje 0

4   Výdaje na daně a poplatky 0

5   Výdaje na volby 0

Datum: Vypracoval: Kontroloval:
12.03.2022                               Picpauer Růžička

b) Přehled o výdajích politické strany / politického hnutí



Část IV. 

Přehled o přijatých darech a dárcích.

Počet stran ….. v části IV.

                     a) peněžité dary

Rodné číslo dárce Adresa místa Výše
Jméno a příjmení dárce (bylo-li přiděleno), trvalého pobytu dárce peněžitého

jinak datum narození daru v Kč

Datum: Vypracoval: Kontroloval:
 12.03.2022 Picpauer Růžička

 Dary od fyzických osob 



    Dary od fyzických osob 
    b) nepeněžité dary

Rodné číslo dárce Adresa místa
Jméno a příjmení dárce (bylo-li přiděleno), trvalého pobytu dárce

jinak datum narození

Datum: Vypracoval: Kontroloval:
12.03.2022 Picpauer Růžička



    Dary od právnických osob
    a) peněžité dary

Obchodní firma Identifikační číslo dárce Výše

nebo název (bylo-li přiděleno), Sídlo dárce peněžitého

právnické osoby (dárce) jinak místo registrace daru v Kč

Datum: Vypracoval: Kontroloval:
12.03.2022 Picpauer Růžička



    Dary od právnických osob
    b) nepeněžité dary

Obchodní firma Identifikační číslo dárce

nebo název (bylo-li přiděleno), Sídlo dárce

právnické osoby (dárce) jinak místo registrace

Datum: Vypracoval: Kontroloval:
12.03.2022 Picpauer Růžička



Část V.  

Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím.

Počet stran ….. v části V.

                                 Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím

Rozhodnutí příslušného Hodnota
Popis majetku Jméno a příjmení soudu majetku 

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

Datum: Vypracoval: Kontroloval:
12.03.2022 Picpauer Růžička



 

Část VI. 

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

Počet stran ….. v části VI.

Jméno a příjmení Datum narození Adresa místa Celková
člena politické strany / nebo rodné číslo trvalého pobytu člena roční výše

politického hnutí člena politické strany / politické strany / členského
politického hnutí politického hnutí příspěvku

v Kč

Datum: Vypracoval: Kontroloval:
12.03.2022 Picpauer Růžička


