


Část I.

Zpráva auditora o ověření účetní závěrky.
Tato zpráva auditora se uvádí jako příloha k výroční finanční zprávě politické
strany / politického hnutí.

Soubor: Zprava_Auditora.pdf

Počet stran: 6

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 uvádí jako příloha pouze v případě, že není přílohou Zprávy
auditora

Soubor: Ucetni_zaverka.pdf

Počet stran: 19

https://zpravy.udhpsh.cz/soubor/893-Zprava_Auditora.pdf
https://zpravy.udhpsh.cz/soubor/894-Ucetni_zaverka.pdf




















































Část II.

Přehled o celkových příjmech politické strany / politického hnutí

Poř.
čís. Název ukazatele v Kč

1 Příjmy celkem 257 833 392,09

2 z toho:
Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů

2 809 920,00

3 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) 66 450 000,00

4 Členské příspěvky 10 721 806,90

5 Dary, dědictví a bezúplatná plnění 1 786 837,00

6 Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku 20 591 173,40

7 Úroky z vkladů 0,00

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

0,00

9 Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí 4 500,00

10 Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční
banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky

148 824 154,79

11 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu 6 645 000,00

Výdaje politické strany / politického hnutí

Poř.
čís. Název ukazatele v Kč

1 Mzdové výdaje 48 789 161,00

2 Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 650 678,00

3 Výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb

  volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 0,00

  volby do Senátu Parlamentu ČR 0,00

  volba prezidenta republiky 0,00

  volby do zastupitelstev krajů 0,00

  volby do zastupitelstev obcí 0,00

  volby do Evropského parlamentu 12 960 754,68

Počty zaměstnanců podle vykonávané práce

Druh vykonávané práce Počet zaměstnanců

Organizační práce v území 53

Organizační práce v ústředí 11

Tisková mluvčí 1

THP práce 7

Poradce 1

Archivář 2

Účetní 3

Ústřední tajemník 1

Politický institut

Název a sídlo Výdaje vynaložené na
podporu jeho činnosti v Kč

Masarykova demokratická akademie, z.s., Hybernská 1033/7, 11000 Praha 1 6 647 000,00



Část III.

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

Počet stran 1 v části III.

Obchodní společnost nebo družstvo (obchodní firma) IČ Výše podílu

Cíl, akciová společnost v Praze - Hybernská 1033/7, Nové Město, 11000 Praha 1 26165376 100%



Část IV.

Přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů

Počet stran 1 v části IV.

Jméno, příjmení, nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele

Datum narození nebo
identifikační číslo
poskytovatele

Výše dluhu v Kč Termín splatnosti Další podmínky

Cíl, akciová společnost v Praze 26165376 144 000 000,00 30.12.2020

Fio banka, a.s. 61858374 148 824 154,79 29.11.2020



Část V.

Dary

Počet stran 2 v části V.
Celkem 2 109 912,00 Kč v části V.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název dárce

Datum narození nebo
identifikační číslo dárce

Výše peněžitého daru nebo obvyklé
ceny nepeněžitého daru v Kč

Andrt, Miroslav 13.02.1978 peněžitý dar 2 400,00

Balahura, Milan 24.04.1987 peněžitý dar 10 855,00

Bárek, Ivo 26.03.1962 peněžitý dar 5 000,00

Běhounek, Jiří 13.05.1952 peněžitý dar 60 000,00

Běhounek, Jiří 13.05.1952 peněžitý dar 50 000,00

Brzobohatá, Zuzana 11.07.1962 peněžitý dar 25 000,00

Fojtíková, Lenka 10.09.1959 peněžitý dar 4 500,00

Foldyna, Jaroslav 26.06.1960 peněžitý dar 17 000,00

Foldyna, Jaroslav 26.06.1960 peněžitý dar 800,00

Foldyna, Jaroslav 26.06.1960 peněžitý dar 1 600,00

Gajdůšková, Alena 15.04.1954 peněžitý dar 1 100,00

Gajdůšková, Alena 15.04.1954 peněžitý dar 20 000,00

Grois, Jan 21.05.1980 peněžitý dar 13 500,00

Hamáček, Jan 04.11.1978 peněžitý dar 25 000,00

Hanák, Roman 30.07.1984 peněžitý dar 1 000,00

Hanák, Roman 30.07.1984 peněžitý dar 800,00

Hlaváček, Radek 25.11.1990 peněžitý dar 10 000,00

Hlaváček, Radek 25.11.1990 peněžitý dar 30 000,00

Hynek, Ladislav 24.05.1968 peněžitý dar 10 000,00

Hynek, Ladislav 24.05.1968 peněžitý dar 20 000,00

Kaucký, Lukáš 05.05.1982 peněžitý dar 800,00

Mačák, Alois 10.03.1964 peněžitý dar 800,00

Maláčová, Jana 24.06.1981 peněžitý dar 25 000,00

Máška, Petr 21.02.1963 peněžitý dar 500,00

Matouš, Zdeněk 26.05.1964 peněžitý dar 5 000,00

Matouš, Zdeněk 26.05.1964 peněžitý dar 1 600,00

Oliva, Jiří 28.08.1977 peněžitý dar 33 700,00

Oliva, Jiří 28.08.1977 peněžitý dar 34 400,00

Oliva, Jiří 28.08.1977 peněžitý dar 35 000,00

Oliva, Jiří 28.08.1977 peněžitý dar 11 000,00

Onderka, Roman 11.11.1965 peněžitý dar 12 900,00

Onderka, Roman 11.11.1965 peněžitý dar 10 300,00

Onderka, Roman 11.11.1965 peněžitý dar 25 000,00

Onderka, Roman 11.11.1965 peněžitý dar 2 200,00

PES Campaign on taxation BE-0897.208.032 bezúplatné plnění 63 963,00

PES Campaign on taxation BE-0897.208.032 bezúplatné plnění 257 912,00

Petříček, Tomáš 27.09.1981 peněžitý dar 25 000,00

Petříček, Tomáš 27.09.1981 peněžitý dar 1 100,00

Poc, Pavel 26.05.1964 peněžitý dar 200 000,00

Poc, Pavel 26.05.1964 peněžitý dar 200 000,00

Poc, Pavel 26.05.1964 peněžitý dar 130 000,00

Příhoda, René 13.04.1986 peněžitý dar 12 782,00

QUARDO a.s. 27759695 peněžitý dar 10 000,00

Saidamová, Suzan 13.09.1992 bezúplatné plnění 1 200,00

Sázavský, Pavel 26.04.1963 peněžitý dar 3 700,00

Sehnalová, Olga 25.10.1968 peněžitý dar 1 100,00

Sehnalová, Olga 25.10.1968 peněžitý dar 100 000,00

Sehnalová, Olga 25.10.1968 peněžitý dar 150 000,00

Sehnalová, Olga 25.10.1968 peněžitý dar 132 000,00



Sklenák, Roman 23.07.1970 peněžitý dar 21 500,00

Sklenák, Roman 23.07.1970 peněžitý dar 1 100,00

Sklenák, Roman 23.07.1970 peněžitý dar 9 800,00

Staněk, Antonín 02.03.1966 peněžitý dar 2 200,00

Starec, Martin 10.04.1962 peněžitý dar 1 000,00

STAVKOM, spol. s r.o. 41604041 peněžitý dar 20 000,00

Šašek, Karel 04.03.1976 peněžitý dar 100 000,00

Šnejdrla, Jindřich 15.12.1957 peněžitý dar 20 000,00

Štěpán, Jiří 07.11.1978 peněžitý dar 10 000,00

Štohl, Pavel 14.03.1960 peněžitý dar 25 000,00

Toman, Miroslav 06.02.1960 peněžitý dar 50 000,00

Váňa, Roman 01.11.1966 peněžitý dar 10 000,00

Vašátková, Daniela 11.05.1990 peněžitý dar 10 000,00

Veselý, Ondřej 03.05.1976 peněžitý dar 25 000,00

Veselý, Ondřej 03.05.1976 peněžitý dar 7 700,00

Veselý, Ondřej 03.05.1976 peněžitý dar 1 100,00



Část VI.

Ostatní bezúplatná plnění, jejichž obvyklá cena převyšuje částku 50 000 Kč

Počet stran 1 v části VI.
Celkem 321 875,00 Kč v části VI.

Jméno, příjmení nebo obchodní firma,
resp. název poskytovatele

Datum narození nebo
identifikační číslo poskytovatele Výše obvyklé ceny plnění v Kč

PES Campaign on taxation BE-0897.208.032 257 912,00

PES Campaign on taxation BE-0897.208.032 63 963,00



Část VII.

Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem

Počet stran 1 v části VII.

Popis majetku
Jméno, příjmení, datum narození a datum úmrtí a
obec místa posledního pobytu zůstavitele
(přesahuje-li hodnota získaného majetku 50 000 Kč)

Hodnota majetku v Kč

Žádné záznamy



Část VIII. 

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

Počet stran 1 v části VIII. 

Jméno a přijmení člena politické I Datum narození člena politické I Obec místa pobytu člena politické I Celková roční výše 
strany/ politického hnutí strany/ politického hnutí strany/ politického hnutí členského příspěvku v Kč 

Žádné záznamy 

Dodatečné informace 

Dodatečné informace k výroční finanční zprávě ČSSD za r. 2019 

ťokud jde o část II. této VFZ (Přehled o celkových příjmech politické strany/ politického hnutí) v té její pasáži, která se týká politického institutu, pak k tomu 
CSSD uvádí, že částka 6,647.000,00 Kč ve prospěch Masarykoyy demokratické akademie, z.s. se skládá z částky 6,645.000,00 Kč (příspěvek na činnost 
politického institutu) a částky 2.000,00 Kč (členské příspěvky CSSD). 

Pokud jde o část III. této VFZ (Přehled obchodních společností nebo družstev, v nichž má politická strana/ politické hnutí podíl), pak k tomu ČSSD uvádí, že ke 
dni 31.12.2019 měla CSSD skutečně podíl jen na akciové společnosti Cíl, akciová společnost v Praze (kde je jediným akcionářem). 

Dne 26. srpna 2019 totiž provedl Krajský soud v Brně výmaz obchodní společnosti Demokrat, spol. s r.o. v likvidaci, IČO 155 26 615, Kotlářská 902/51, Veveří, 
602 00 Brno, z obchodního rejstříku jím vedeného ( oddíl C, vložka 611 ), a to se všemi zápisy, z obchodního rejstříku. Právní důvod výmazu: Na základě prohlášení 
likvidátora učiněného ve smyslu ust. § 82 odst. 1 zák. č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů, když 
likvidátor bezúspěšně prověřil možnost uplatnit neplatnost nebo neúčinnost právních jednání právnické osoby a zjistil, že maletek této společnosti nepostačuje ani k 
úhradě nákladů insolvenčního řízení. Výmazem z obchodního rejstříku tak společnost Demokrat, spol. s r.o. v likvidaci, kde CSSD měla (pouze formálně, když tato 
společnost od cca poloviny 90. let neprovozovala žádnou činnost a od konce r. 2000 byla v likvidaci) podíl 50%, právně zanikla. 

Pokud jde o část IV. této VFZ (Přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů), uvádí ČSSD dále, že v roce 2019 neuzavřela ČSSD žádnou novou smlouvu, jejímž 
předmětem by bylo poskytnutí úvěru nebo zápůjčky bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební 
instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky (srv. ust. § 17 odst. 8 písm. i/ zákona o sdružování v politických stranách a v politických 
hnutích). 

K tomu se jen připomíná (ČSSD o tom podává pravidelně zpráyy v přílohách k účetním závěrkám za příslušná léta), že dne 29. 11. 2012 ČSSD uzavřela Smlouvu o 
úvěru - kontokorent ve výši 220,000.000,00 Kč a současně Smlouvu o zřízení zástavního práva k pohledávkám, na základě které bylo zřízeno ve prospěch Fio 
banka, a.s. zástavní právo ke všem_pohledávkám, které ČSSD má resp. bude mít ze státního rozpočtu České republiky (nárok na stálý příspěvek, nárok na příspěvek 
na mandát a nárok na příspěvek). U rok z úvěru je vypočtený z denních výší dluhu za použití úrokové sazby rovné sazbě PRIBOR na jeden měsíc, zvýšený vždy o 
3,9 % p.a. Z nečerpané části úvěrového rámce, vypočtené z denních výší nečerpané části úvěrového rámce, se platí poplatek za použití sazby ve výši 0,5 % p.a. 

Z kontokorentu výše uvedeného ČSSD v r. 2019 čerpala částku 4,137.837,46 Kč. 

IS- tomu se dále jen připomíná (ČSSD o tom podává pravidelně zprávy v přílohách k účetním závěrkám za příslušná léta), že dnt: 7. 4. 2016 byla uzavřena mezi 
CSSD jako dlužníkem a Fio banka, a.s. jako věřitelem, Smlouva o úvěru č. I 61000012, ve které se banka zavazuje poskytnout CSSD úvěr ve výši 338,000.000,00 
Kč. Jedná se o finanční prostředky rezervované pro úhradu pohledávek JUDr. Zde11ka Altnera z níže uvedeného soudního sporu a k 31. 12. 2019 nebyl tento úvěr 
čerpán. Vzhledem ke zrušení, dohadné položky pasivní ve výši 118 299 tis. Kč ze strany ČSSD s přihlédnutím k právním důsledkům usnesení Nejvyššího soudu ze 
dne 30.5.2019 a rozhodnutí Ustavního soudu ze dne 8.10.2019, bude CSSD problematiku shora uvedené smlouvy o úvěru s Fio bankou, a.s. dále řešit. 

Dále má ČSSD uzavřeny smlouvy o půjčce z let 2010-2012 se společností Cíl, akciová společnost v Praze v celkové hodnotě 144,000.000,09 Kč. Upraveno 
Dohodou o novém určení splatnosti některých půjček ze dne 13.12.2013. V roce 2019 nebylo na těchto půjčkách ničeho čerpáno; ze strany CSSD jako dlužníka 
došlo toliko k částečnému splacení půjčky. 

Datum: 27. 3. 2020 

Vypracoval: Marie Škorvánková, účetní 

(jméno, příjmení, funkce, podpis) 

Kontroloval: Michal Kucián, ústřední tajemník ČSSD 

(jméno, příjmení, funkce, podpis) 
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