Zpráva místopředsedy pro ekonomiku pro Celostátní shromáždění členů dne 9.11.2019

Co se událo z pozice místopředsedy pro ekonomiku…

1) Předkládaly se zprávy Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí
a) Financování volební kampaně – Volby do Evropského parlamentu 2019
b) Výroční finanční zpráva politického hnutí ANS za rok 2018
obě zprávy jsou na webových stránkách ANS v sekci Podpora ANS
Z výroční finanční zprávy 2018
-

Příjmy celkem 34.500,- Kč
Z toho:
•
•

-

členské příspěvky 5.400,- Kč
Dary 29.100,- Kč (dary byly od předsedů Adámek a Vítová)

Výdaje celkem 32.000,- Kč
Z toho:
•
•

Výdaje na daně a poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 12.000,- Kč
Volby do senátu 20.000,- Kč
Z uvedené struktury příjmů a výdajů je zřejmé, že bez darů (sponzorů) se neobejdeme. Leda, že
bychom např. nekandidovali do senátu.

2) ANS má zřízenou datovou schránku. Využívá se především na komunikaci s Úřadem pro dohled nad
hospodařením politických stran a hnutí.
3) Náhled na transparentní účet byl umožněn více let do minulosti (v souladu se zákonem na 3 roky).
4) Uzavřeli jsme smlouvu o poskytování účetních služeb (zpracování účetnictví za rok 2018 stálo
1000,- Kč placeno ve 2019).
5) Navázali jsme spolupráci s auditorem, který poskytuje služby za ceny, které si můžeme dovolit
(3025,- Kč jsme platili v dubnu 2019).
6) nejvyšší letošní výdaj byl 19.000,- Kč příspěvek na volby do Evropského parlamentu, další výdaje z
pokladny jsou za nábytek do kanceláře ANS a náklad spojený s oznámením o podezření z trestné
činnosti. Další drobné výdaje z poklady budou zpracovány v rámci účetnictví a vše po kontrole
Ústřední kontrolní a revizní komisí se odešle auditorovi.

7) Mezi příjmy patří členské příspěvky a důležitou roli hrají dary (účet určený pro dary je transparentní
a je možné se na něj dostat z webu ANS ze sekce "Podpora ANS")
-

Dar 14.000,- Kč byl od spolku Čest, svoboda, respekt
5.000,- Kč od paní Míčové
500,- Kč od Jiřího Černohorského
3.000,- Kč od Českého mírového fóra

8) web ANS je zaplacen na dalších 12 měsíců.

Další informace
-

členské příspěvky ve stanovách jsou považovány za minimální a je možné hradit více,

-

u členského příspěvku je třeba uvádět, za který rok je hrazen (ve zprávě pro příjemce, nebo na
pokladním dokladu),

-

noví členové by měli členský příspěvek zaplatit, co nejdříve po přijetí,

-

největší potřeba placení je okolo první čtvrtiny roku, proto žádám, aby členské příspěvky byly
uhrazeny v první čtvrtině roku 2020,

-

pokud má někdo chuť sepsat příspěvek – článek pro web ANS, nechť neváhá a pošle ho předsedkyni
ke schválení. Následně bude publikován.

Děkuji za pozornost

Ing.Jaroslav Drobný
Místopředseda pro ekonomiku

V Praze dne 9.11.2019

