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 1. Poslání

Centrum pro současné umění Praha, o. p. s., stejně jako jeho 
zřizovatel, Nadace pro současné umění Praha, rozvíjí aktivitu, kterou 
v roce 1992 započala organizace Sorosovo centrum pro současné 
umění Praha. Důvodem vzniku a cílem aktivity obou těchto institucí 
je podpora rozvoje současného výtvarného umění, které je chápáno 
jako nezastupitelná složka harmonicky fungující demokratické 
společnosti. Vycházíme z předpokladu, že umělec svou činností 
symbolizuje, a po svém i realizuje, proces svobodného a tvořivého 
lidského rozhodování. Činnost instituce směřuje k podpoře kvalitních 
uměleckých projektů a jejich prezentace veřejnosti.
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 2. Údaje o organizaci a poslání

Centrum pro současné umění Praha je obecně prospěšnou 
společností registrovanou Městským soudem v Praze v rejstříku 
obecně prospěšných společností oddíl O, vložka 155, 11. 11. 1999

 Zřizovatel: 
Nadace pro současné umění Praha
Sídlo: Jelení 9, 118 00 Praha 1
IČO: 26 12 80 55

www.fcca.cz
info@fcca.cz

 Ředitel
Ondřej Stupal (ve funkci od 2. 4. 2013)

 Správní rada
Ludvík Hlaváček (předseda, od 1. 3. 2013)
Charlotta Kotíková (od 12. 11. 2006)
Alena Šrámková (od 16. 2. 2009)

 Dozorčí rada
Ondřej Hrab (od 10. 1. 2013)
Miroslav Petříček (od 16. 2. 2009)
Michal Koleček (od 1. 7. 2009)

 Pracovníci a spolupracovníci
Ondřej Stupal, ředitel a jednatel
Gabriela Bukovinská, kurátorka Galerie Jelení
Ivana Hájková, účetnictví
Radek Jandera, fotodokumentace
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 3. Výstavní činnost

 3.1 Galerie Jelení

Galerie Jelení realizovala během roku 2013 třináct výstav současných 
českých umělců v souladu se svým zaměřením, které se soustřeďuje 
na podporu mladých umělců, nejen z pražského uměleckého 
prostředí, ale i z mimopražských oblastí. Tuto podporu mladých 
umělců galerie doplnila podobně jako v minulých letech i podporou 
mladých kurátorů.

Výstava Aleše Čermáka a Jiřího Skály, studenta a asistenta na AVU 
v Praze, prezentovala přesah vizuálního umění do literatury, per-
formance a divadla. Výstava Matouše Lipuse (studenta VŠUP) zau-
jala neobvyklým pojetím současné sochy vztahující se ke klasickým 
sochařským dílům. Nově přehodnocený vztah k tradičním technikám 
prokázal též Oldřich Bystřický ve svých akvarelech. Dalšími výraz-
nými projekty byla prezentace nových maleb Davida Krňanského 
a mladé umělkyně Evy Pejchalové, (absolventky VŠUP), která zají-
mavě pracuje na pomezí výtvarného umění a sociální tématiky. 
Jedinou skupinovou výstavu letošního roku byl "Dech tradice", jež 
kurátorsky připravil Matyáš Chochola.

V rámci soustavného hledání talentovaných umělců v mimopražském 
prostředí jsme připravili výstavu výrazných studentů UJEP v Ústí nad 
Labem Adama Pelce a Dominika Žižky, který se dlouhodobě zabývá 
zvukovými instalacemi. Mezi umělci z oblasti fotografie FaMU jsme 
představili projekty Dominika Hejtmánka a Michala Czanderle, kteří 
zkoumají možnosti současné fotografie a mění její běžnou podobu 
vnímání.

Mezi nejmladšími umělci pravidelně vystavujeme i umělce střední 
generace, jejichž práce je podle našeho názoru v současné době 
pro mladé umělce inspirativní či z ní přímo vycházejí. V tomto roce 
byl galerií osloven Jan Šerých, který rozšiřuje možnosti současné 
klasické malby a dále Tomáš Svoboda, který se vztahuje k filmu 
a pohyblivým obrazům. Na závěr jsme prezentovali výstavu Viktora 
Kopasze, který mapuje podoby současné fotografie na pomezí mezi 
klasickou fotkou a experimentem.
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Galerie má pevnou strukturu, kterou tvoří servis pro začínající 
umělce. Umělcům zajišťujeme propagaci výstavy, hradíme částečně 
náklady za materiál na výstavu, dopravu děl. Velmi důležitá je doku-
mentace výstav a jejich archivování. Umělci mají k dispozici profesio-
nální fotografie.

Dlouhodobě spolupracujeme s internetovou televizí artycok.tv, jež 
tvoří výběrový archiv současného umění. Artycok.tv často pořizuje 
v galerii video reportáže včetně rozhovorů s umělci a zároveň video-
dokumentaci samotné výstavy. Tento materiál společně s námi 
tvořenou fotodokumentací a plánovaným napojením na databázi 
současného umění Artlist bude do budoucna tvořit velmi důležité 
svědectví o současných podobách umění a jeho vývoji.
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 3.2 Seznam výstav v roce 2013

9. 11. — 31. 1. 2013
Jan Šerých: !sey, lleH
malba
výstava se konala v rámci 
konfrontace zkušenějších 
autorů s mladými umělci
kurátor: Gabriela Kotiková

13. 2. — 7. 3. 2013
Aleš Čermák, Jiří Skála
student AVU a asistent AVU Praha
výstava používající text, zapojení  
divadelního prvku do výstavy
kurátor: Gabriela Kotiková, 
Dominik Lang

13. 3. — 28. 3. 2013
Eva Pejchalová: Úklidové práce
absolventka VŠUP Praha
kresba, instalace, text
kurátor: Jana Chlubná

3. 4. — 2. 5. 2013
Adam Pelc: Tak jinak
instalace, text, video
výstava v rámci prezentace  
vysoké školy v Ústí nad Labem
kurátor: Jiří Kovanda
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8. 5. — 23. 5. 2013
Matouš Lipus: Možný půvab
neobvyklé pojetí sochy, vztahování  
se ke klasické formě
student vysoké školy VŠUP
kurátor: Barbora Ševčíková

29. 5. — 20. 6. 2013
Oldřich Bystřický: Co připomíná  
minulé a už k ničemu není
instalace, akvarely
kurátor: Martin Fišr

29. 6. — 11. 7. 2013
David Krňanský:  
Barevné léto malba
kurátor: Vladimír Houdek

17. 7. — 1. 8. 2013
Dech tradice: Jan Haubelt. 
Kateřina Zochová, Kristina 
Chrasteková, Christina Dumont
instalace, fotografie, socha
kurátor: Matyáš Chochola
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11. 9. — 26. 9. 2013
Dominik Žižka: Jen tak tak
zvuková instalace
výstava v rámci prezentace  
vysoké školy v Ústí nad Labem
kurátor: Daniela Deutelbaum

2. 10. — 24. 10. 2013
Dominik Hejtmánek:  
Obětování vnitřku fotografie
výstava v rámci prezentace  
fotografie na FaMU
kurátor: Tereza Jindrová

6. 11. — 21. 11. 2013
Tomáš Svoboda: Filmů už se nebojím
výstava se konala v rámci konfrontace 
zkušenějších autorů s mladými umělci
fotografie, instalace
kurátor: Gabriela Kotiková

30. 11. — 12. 12. 2013
Michal Czanderle: Kunstlicht
fotografie, instalace
výstava v rámci prezentace  
fotografie na FaMU
kurátor: Martin Prudil
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18. 12. 2013 — 16. 1. 2014
Viktor Kopasz:  
Přetlak fotografie
výstava v rámci prezentace  
současné fotografie
kurátor: Hana Buddeus
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 4. Dokumentační a informační činnost

 4.1 Internetová databáze současného umění Artlist.cz

Projekt Artlist je iniciativou v oblasti vývoje prostředků umožňujících 
názorný a komplexní přehled o charakteru a vývoji současného 
českého výtvarného umění (počínaje druhou polovinou 20. století). 
Databáze umělců Artlist je výběrová. Nesleduje komerční cíle, ale 
trvá na zachování a rozvoji hledisek umělecké kvality. Konkrétní 
estetický soud je v rukou české odborné obce a jejím odpovědným 
orgánem pro Artlist je rada nominátorů.

 Technický rozvoj databáze

V roce 2013 prošel Artlist výraznými změnami. Po více než pěti 
letech jsme se rozhodli opustit původní grafický design předčasně 
skonaného umělce Jana J. Kotíka. Nahradil jej nový návrh z dílny 
Martina Odehnala, který je velmi intuitivní a uživatelům umožňuje 
snadný, rychlý a přehledný přístup k vyhledávaným informacím.

S grafickým redesignem zároveň započaly práce na kompletním 
přeprogramování jádra databáze. Původní jádro se již ukázalo jako 
zastaralé a neumožňovalo nám další rozvoj databáze vč. implemen-
tace nových funkcí a služeb, jaké bychom si představovali. Tyto práce 
na novém jádru by měly být dokončeny v průběhu roku 2014.

 Obsahový rozvoj databáze

Během loňského roku bylo databáze vloženo celkem 25 nových 
hesel, ať již karet umělců, profilů galerií či kritických testů 
(nezapočítáváme karty jednotlivých děl, pak by bylo celkové číslo 
mnohem vyšší).

Okruh odborných spolupracovníků rozšířila mladá kritička umění 
Eva Slunéčková. Naší prioritou nadále zůstává poskytovat příležitost 
mladým kunsthistorikům, pro které se často v současné pro tento 
obor nelehké době jedná o jedinou honorovanou příležitost, kdy 
mohou zároveň pracovat na rozvoji svých odborných schopností. 
Upřednostňujeme rovněž odborníky z regionů, abychom poskytli 
co možná nejvyváženější pohled na současné umění.

Do angličtiny bylo přeloženo celkem 35 hesel (karet umělců). 
Databáze ARTLIST tak nadále zůstává nejrychlejším a nejsnáze 
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dostupným médiem monitorujícím současné české umění pro zahra-
niční odborníky (teoretiky, galeristy, kurátory…). Přičemž právě 
tuto její vlastnost chceme dál kontinuálně rozvíjet a to ať již „uvnitř“ 
samotné databáze, tak spoluprací s podobně zaměřenými projekty.

Tým Artlistu průběžně doplňoval a aktualizoval díla, CV a další 
informace již zařazených umělců, popisy nově vzniklých galerií / 
prostor atd., aby byla databáze v rámci dostupných prostředků 
a možností udržována v co nejaktuálnějším stavu. O těchto dílčích 
aktualizacích nevedeme z organizačních důvodů podrobné záznamy, 
nicméně během roku 2013 i díky práci dobrovolníků bylo takto revi-
dováno desítky až stovky hesel.

Statistiky dle služby Google Analytics ve sledovaném období roku 2013:

•	 Celkový počet návštěv 191 016
•	 Jedinečných návštěvníků 113 221
•	 Počet zobrazených stránek 691 052
•	 56,19 % nových návštěvníků
•	 61,81 % vracejících se návštěvníků

Ve sledovaném období roku 2013 se oproti  
předchozímu roku 2012 jedná o:

•	 1,03 % méně počtu návštěv
•	 1,3 % více jedinečných návštěvníků
•	 10,74 % méně zobrazených stránek

Teritoriální rozdělení návštěvníků:

•	 CZ cca 79 %
•	 EN cca 11,5 %
•	 SK cca 4 %

 
 4.2 Knihovna

Knihovna je umístěna v komplexu Karlin Studios, Křižíkova 34, Praha 
8, kde má CSU zároveň své kanceláře, a je veřejnosti otevřena od 
úterý do pátku od 13 do 18 hodin. Pracují v ní studenti českých 
vysokých škol i zahraniční stážisti jako dobrovolníci.

V knihovně jsou veřejnosti k dispozici hlavní mezinárodní časopisy 
o výtvarném umění, katalogy výstav a publikace o teorii a dějinách 
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umění. Pro čtení elektronických knih je možno prezenčně využít 
čtečku Amazon Kindle. Soubor časopisů, hrazených v prvních deseti 
letech existence centra z prostředků OSF NY, je patrně nejrozsáh-
lejší v ČR. Ačkoliv jsme byli v minulosti nuceni z finančních důvodů 
odběr těchto periodik zásadně omezit, postupně se snažíme obnovit 
předplatné alespoň těch nejdůležitějších z nich, kupříkladu Parket, 
Artforum, Art in Amerika, Kunstforum, Flash Art, včetně těch tuzem-
ských jako je Revolver revue, Ateliér, Umělec a akvizicí zásadních 
oborových publikací.

V roce 2013 jsme započali práce na implementaci profesionál-
ního open source software Koha pro správu knihovního katalogu. 
Celý proces by měl být ukončen během prvního pololetí roku 2014. 
Primárním cílem není pouze umožnit online prohledávání katalogu 
knihovny, ale propojit systém s katalogem Artlistu tak, aby obě 
databáze spolupracovaly dohromady. Prohledávání na Artlistu tak 
zároveň zobrazí relevantní výsledky k hledanému heslu z katalogu 
knihovny a vise versa.
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 5. Vybudování nového prostor CSU

Nejzásadnějším krokem roku 2013 bylo zahájení prací na vybudování 
nového společného prostoru Nadace a Centra pro současné umění 
Praha. Po dvou dekádách úspěšného fungování obou těchto 
organizací na umělecké scéně jsme usoudili, že nastal čas zamyslet 
se nad novou (re)vizí, která se zároveň stane hlavní výzvou pro 
nejbližší budoucnost.

Velmi zjednodušeně a schematicky řečeno, zatímco 19. století patřilo 
muzeím (dokumentace), 20. století ovládly kunsthalle (prezentace). 
Naší odpovědí po „organizaci“ 21. století jsou organicky sesíťované 
(networking) nezávislé instituce pracující v bezprostředním kontaktu 
se současnou živou uměleckou scénou (umělci, veřejnost) a reagující 
flexibilně na její okamžité a proměnlivé potřeby, tj. jakési umělecké 
„HUBy“ či inkubátory.

V neustále a nesmírně rychle se proměňující společnosti, v jaké 
žijeme, nestíhají tradiční umělecké organizace na tyto dynamické 
změny reagovat, což vede k jejich většímu či menšímu odtržení od 
autentické umělecké scény. Nejen tento fakt přispívá k rostoucímu 
počtu umělců, kteří se současnými institucemi necítí být reprezento-
váni a propast mezi jejich potřebami a legitimitou existence těchto 
organizací se tak neustále prohlubuje. A i tato disharmonie na straně 
umělecké produkce může být jedním z důležitých faktorů, proč laická 
veřejnost současnému umění nerozumí, či porozumět odmítá.

Konkrétní podoba naší představy „HUBu“, jako jednoho z uzlů neu-
ralgické umělecké sítě, spočívá ve vytvoření situace, ve smyslu sta-
bilního, otevřeného, byť moderovaného, nezávislého prostoru pro 
kreativní jednotlivce a instituce, ve kterém dochází vedle jejich vzá-
jemného ovlivňování zároveň k rozvoji současné umělecké scény jako 
celku s ohledem na její různé a často tolik specifické potřeby. Takové 
prostředí chceme nastavit a posléze s ním cíleně, intenzivně a dlou-
hodobě pracovat.

Ideální prostor pro tyto naše potřeby jsme již našli v objektu bývalé 
pekárny na pražské Letné. V lednu 2014 byl ukončen proces odkou-
pení a zahájeny práce na zprovoznění tohoto nového uměleckého 
centra.

V této chvíli je obtížné předpovídat konkrétní časová a dramatur-
gická definitiva. Celý projekt se již od počátku snažíme pojmout 
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s důrazem na maximální flexibilitu. „Work-in-progress“ zde není vyjá-
dřením momentálního stádia, ale naopak hlavním cílem.

Vratká stabilita místní tzv. nezávislé (sic!) umělecké scény je mimo 
jiné dána nedostatečnou diversifikací finančních prostředků. V našem 
systému převážná většina alternativních institucí stále do nezdravě 
vysoké míry závisí na značně omezených a navíc drasticky se snižu-
jících veřejných financích. Pozitivní vztah privátní sféry ke společen-
ským a kulturním statkům se může pomalu probouzet, avšak stále 
zdaleka nedokáže tento propad kompenzovat. Tím je dlouhodobě 
ohrožována kontinuita jako nutný předpoklad pro kvalitativní rozvoj 
uměleckého sektoru. Vlastní objekt Nadace a Centra pro současné 
umění Praha chce v této nelehké situaci poskytnout nejen nám, ale 
i ostatním neziskovým organizacím, projektům, umělcům a kuráto-
rům zvýšenou míru této stability, kontinuity a tím i tvůrčí svobody.
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 6. Finanční zpráva

CSU Praha, o. p. s. je integrálně propojeno se svým zakladatelem, 
s Nadací pro současné umění Praha, jejíž poslání je totožné 
s posláním CSU Praha. Nadace realizuje svůj cíl prostřednictvím 
udělování grantů na podporu jednotlivých projektů současného 
výtvarného umění. Zdrojem činnosti nadace je od roku 2001 
příspěvek Vlády České republiky, která poskytla NSU Praha, 
prostřednictvím Nadačního investičního fondu (NIF), 35 milionů Kč. 
Výnosy z tohoto příspěvku investovaného v podílových fondech 
jsou každoročně rozdělovány třetím osobám. O tyto granty se může 
ucházet i CSU Praha, ale pouze v otevřené soutěži stejně jako každý 
jiný subjekt. Přímá podpora centra ze strany NSU Praha, která je 
formulována ve statutu nadace i centra, není z příspěvku NIF možná 
a není tudíž realizována.
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31.12.2013
(v celych tisících Kc)´ ˇ

-

2 6 1 2 8 0 5 5

Centrum pro soucasne umení Praha,ˇ ´ ˇ
o.p.s.
Jelení
Praha 1
11000

147

646

549

8

2

0

0

0

1 352

-

-

-

-

-

-

-

-

-

147

646

549

8

2

0

0

0

1 352

9

0

0

0

0

1 315

0

1 324

-28

0

-28

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

0

0

0

0

1 315

0

1 324

-28

0

-28

24.4.2014

ing.Ivana Hajkova´ ´

ing.Ivana Hajkova´ ´

224254677 -

obecne prospesna spolecnostˇ ˇˇ ´ ˇ

nevydelecna cinnost´ ˇ ˇ ´ ˇ

 6.1 Účetní závěrka
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31.12.2013

2 6 1 2 8 0 5 5

(v celych tisících Kc)´ ˇ

-

Centrum pro soucasne umení Praha,ˇ ´ ˇ
o.p.s.
Jelení
Praha 1
11000

500

0

1 192

0

-692

92

0

21

68

3

592

549

501

48

43

0

0

43

0

592

500

0

1 192

0

-692

49

0

28

21

0

549

521

501

20

28

0

0

27

1

549

24.4.2014

ing.Hajkova´ ´

ing.Hajkova´ ´

224254677 -

obecne prosp.spolecnostˇ ˇ

nevydelecna cinnost´ ˇ ˇ ´ ˇ
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Příloha k účetní závěrce 
Centrum pro současné umění Praha-obecně prospěšná společnost 
k 31.12.2013 !!
Údaje přílohy vycházející z účetních písemností účetní jednotky 
/účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti/ 
a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. !
Obsah přílohy !!
A/ OBECNÉ ÚDAJE !
1. popis účetní jednotky 
2. majetková či smluvní spoluúčast jednotky v jiných společnostech 
3. zaměstnanci společnosti, osobní náklady !!
B/ POUŽÍVANÉ ÚČETNÍ METODY A ZÁSADY !
1. způsob ocenění majetku 
2. odpisování 
3. přepočet cizích měn na českou měnu !!
C/ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A K VÝKAZU ZISKU A ZTRÁT !
1. vlastní jmění 
2. pohledávky a závazky 
3. rezervy 
4. výše přijatých příspěvků 
5. hmotný a nehmotný majetek společnosti !!
OBECNÉ ÚDAJE !
1. Popis účetní jednotky !
Název: Centrum pro současné umění Praha-obecně prospěšná společnost 
Sídlo: Jelení 9, Praha 1 
Právní forma: obecně prospěšná společnost IČO: 26128055 
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!
Rozhodující předmět činnosti: dokumentace současného výtvarného umění, 
realizace výstav současného výtvarného umění !
Zakladatel a datum vzniku společnosti: 11.11.1999 Nadace pro současné 
umění Praha !
Změny provedené v uplynulém účetním období: 
žádné změny nebyly !
Správní rada o.p.s. 
Předseda: Ludvík Hlaváček   
členové : Charlotta Kotík 
          Alena Šrámková 
          
Dozorčí rada o.p.s. 
Předseda:Ondřej Hrab  
členové :Michal Koleček  
         Miroslav Petříček 
  
2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných 
společnostech 
Společnost nemá žádnou spoluúčast v jiné společnosti !
3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 
K 31.12.2013 zaměstnává o.p.s. dva pracovníky v trvalém pracovním 
poměru. Celkové osobní náklady vynaložené za uvedené zdaňovací období 
jsou 549092,-Kč.  !
B/ POUŽÍVANÉ ÚČETNÍ METODY, OBECNÉ ZÁSADY A ZPUSOBY OCEŇOVÁNÍ !
Předkládaná účetní závěrka byla zpracována na základě zákona č.
563/1991Sb. o účetnictví a na základě opatření Ministerstva financí 
ČR, kterými se stanoví postupy účtování a obsah účetní závěrky pro 
politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné 
organizace !
1.Způsob ocenění majetku !
1.1. Zásoby 

-společnost nevlastní žádné zásoby !
1.2. Ocenění hmotného a nehmotného investičního majetku 
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vytvořeného vlastní činností 
- společnost nevytváří žádný investiční majetek vlastní činností !

1.3. Ocenění cenných papírů a majetkových účastí 
- ve sledovaném období společnost nevlastnila cenné papíry ani 
majetkové účasti !

2. Odepisování 
Odpisový plán účetních odpisů hmotného investičního majetku účetní 
jednotka sestavila v interním předpisu tak, že za základ vzala 
metody používané při vyčíslování daňových odpisů. 
Daňové odpisy ve smyslu zákona o dani z příjmu nejsou uplatňovány. !

3. Přepočet cizích měn na českou měnu 
-ke dni účetní uzávěrky je majetek v cizí měně vyjádřen kursem ČNB !

C/ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A K VÝKAZU ZISKU A ZTRÁT !
1. Vlastní jmění 

- jmění společnosti je 1000,-Kč 
- hosp.výsledek za účetní období 2001:   263333,66Kč 
- hosp.výsledek za účetní období 2002: -1023131,25Kč 
- hosp.výsledek za účetní období 2003:   186460,49Kč 
- hosp.výsledek za účetní období 2004:   279872,90Kč 
- hosp.výsledek za účetní období 2005:  -342718,61Kč  
- hosp.výsledek za účetní období 2006:   675652,17Kč 
- hosp.výsledek za účetní období 2007:    17909,87Kč 
- hosp.výsledek za účetní období 2008:   158034,24Kč 
- hosp.výsledek za účetní období 2009:   -22056,96Kč 
- hosp.výsledek za účetní období 2010:  -104211,96Kč   
- hosp.výsledek za účetní období 2011:    79517,79Kč 
- hosp.výsledek za účetní období 2012:  -120485,68Kč 
- hosp.výsledek za účetní období 2013:   -28051,71Kč 

    
2. Pohledávky a závazky 

-pohledávky  po lhůtě splatnosti společnost nejsou evidovány 
-závazky po lhůtě splatnosti společnost nejsou evidovány !

3. Rezervy 
-společnost rezervy nevytvořila ani nečerpala !

4. Výše přijatých příspěvků 
celkem:                                      1315000,00Kč   !
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-grant Hl.Města Prahy                         995500,00Kč 
   -granty Ministerstva kultury                  300000,00Kč  
   -ostatní příspěvky                             20000,00Kč !!
5. Hmotný a nehmotný majetek 

-společnost v roce 2013 nepořídila  ani nevyřadila žádný hmotný ani     
nehmotný investiční majetek



Než za�nete vypl�ovat tiskopis, p�e�t�te si, prosím, pokyny.

25 5404   MFin 5404 - vzor �. 24
1

Po�et p�íloh II. oddílu

Po�et zvláštních p�íloh8)

Po�et samostatných p�íloh9)

otisk podacího razítka � nan�ního ú�adu

05 Název poplatníka

I. ODDÍL – údaje o poplatníkovi

Finan�nímu ú�adu pro / Specializovanému � nan�nímu ú�adu

Územnímu pracovišti v, ve, pro

01 Da�ové identi� ka�ní �íslo

03 Da�ové p�iznání1)

dodate�né   
6)

�ádné opravné

D�vody pro podání dodate�ného 
da�ového p�iznání zjišt�ny dne

04 Kód rozlišení typu p�iznání

13 Hlavní (p�evažující) �innost Kód klasi� kace CZ-NACE2)

 Zda�ovací období podle § 17a písm. ) zákona

e) �íslo telefonu f) �íslo faxud) stát/kód státu

08 P�iznání zpracoval a p�edložil da�ový poradce1)  ano ne

09 Plná moc da�ového poradce k zastupování uložena u � nan�ního ú�adu dne2)

10 Zákonná povinnost ov��ení ú�etní záv�rky auditorem1)  ano ne

11 Ú�etní záv�rka nebo p�ehledy o majetku a závazcích a o p�íjmech a výdajích, p�iloženy1),7)  ano ne 
2)

 ano ne

12 Transakce uskute�n�né se spojenými osobami1)

07 Bankovní spojení

a) ulice a �íslo orienta�ní, �ást obce a �íslo popisné
06 Sídlo10)

b) obec c) PS�

 ano ne 

 C Z

02 Identi� ka�ní �íslo

P � I Z N Á N Í
k dani z p�íjm� právnických osob

podle zákona �. 586/1992 Sb., o daních z p�íjm�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� (dále jen „zákon“)
za zda�ovací období nebo za období, za které se podává da�ové p�iznání

 od do

. .

. .
    (platný pro zda�ovací období zapo�atá v roce 2013 nebo jejich �ást, za která lh�ta 

pro podání da�ového p�iznání uplyne po 31. prosinci 2013)

Hlavní mesto Prahuˇ
-

Prahu 1

2 6 1 2 8 0 5 5

2 6 1 2 8 0 5 5

====== ===== 1

0-

33 A

a

0 1 0 1 2 0 1 3 3 1 1 2 2 0 1 3

C e n t r u m  p r o  s o u c a s n e  u m e n í  P r a h aˇ ´ ˇ

o . p . s .

J e l e n í  9

P r a h a  1 1 1 0 0 0

- - --

1 9 - 3 0 8 5 2 5 0 2 4 7 / 0 1 0 0

===

===

==

===

nevydelecna cinnost´ ˇ ˇ ´ ˇ

-
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II. ODDÍL – da� z p�íjm� právnických osob (dále jen „da�“)

Vyplní v celých K�

poplatník � nan�ní ú�ad
�ádek

 108)
Výsledek hospoda�ení (zisk +, ztráta –)3) nebo rozdíl mezi p�íjmy a výdaji3) 

ke dni

2

 628)

Mezisou�et (�. 20 + 30 + 40 + 50 + 61 + 62)70

 618) Úprava základu dan� podle § 23 odst. 8 zákona v p�ípad� zrušení poplatníka 
s likvidací

50
Rozdíl, o který odpisy hmotného a nehmotného majetku (§ 26 a § 32a zákona) 
uplatn�né v ú�etnictví p�evyšují odpisy tohoto majetku stanovené podle § 26 
až 33 zákona

40
Výdaje (náklady) neuznávané za výdaje (náklady) vynaložené k dosažení, zajišt�ní 
a udržení p�íjm� (§ 25 nebo 24 zákona), pokud jsou zahrnuty ve výsledku 
hospoda�ení nebo v rozdílu mezi p�íjmy a výdaji na �. 10

308) �ástky, o které se podle § 23 odst. 3 písm. a) bod� 3 až 13 zákona zvyšuje výsledek 
hospoda�ení nebo rozdíl mezi p�íjmy a výdaji na �. 10

208)
�ástky neoprávn�n� zkracující p�íjmy (§ 23 odst. 3 písm. a) bod 1 zákona) a hodnota 
nepen�žních p�íjm� (§ 23 odst. 6 zákona), pokud nejsou zahrnuty ve výsledku 
hospoda�ení nebo v rozdílu mezi p�íjmy a výdaji na �. 10

Název položky

 130

Úprava základu dan� podle § 23 odst. 8 zákona v p�ípad� zrušení poplatníka 
s likvidací 

 170
Mezisou�et
(�. 100 + 101 + 110 + 111 + 112 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 161 + 162)

 1618)

 1628)

 1608)
Souhrn jednotlivých rozdíl�, o které �ástky výdaj� (náklad�) vynaložených 
na dosažení, zajišt�ní a udržení p�íjm� p�evyšují náklady uplatn�né v ú�etnictví

Rozdíl, o který odpisy hmotného a nehmotného majetku stanovené podle § 26 
až 33 zákona p�evyšují odpisy tohoto majetku uplatn�né v ú�etnictví 150

 1408) P�íjmy a �ástky podle § 23 odst. 4 zákona, s výjimkou p�íjm� podle § 23 
odst. 4 písm. a) a b) zákona, nezahrnované do základu dan�

P�íjmy, které nejsou p�edm�tem dan� podle § 18 odst. 2 zákona, pokud jsou 
zahrnuty ve výsledku hospoda�ení nebo v rozdílu mezi p�íjmy a výdaji (�. 10) 100

P�íjmy, jež u poplatník�, kte�í nebyli založeni nebo z�ízeni za ú�elem podnikání, 
nejsou p�edm�tem dan� podle § 18 odst. 4 a 12 zákona, pokud jsou zahrnuty 
ve výsledku hospoda�ení nebo v rozdílu mezi p�íjmy a výdaji (�. 10)

P�íjmy osvobozené od dan� podle § 19 zákona, pokud jsou zahrnuty 
ve výsledku hospoda�ení nebo v rozdílu mezi p�íjmy a výdaji (�. 10)

P�íjmy nezahrnované do základu dan� podle § 23 odst. 4 písm. a) zákona 120

 1108)

 101

P�íjmy nezahrnované do základu dan� podle § 23 odst. 4 písm. b) zákona

�ástky, o které se podle § 23 odst. 3 písm. b) zákona snižuje výsledek hospoda�ení 
nebo rozdíl mezi p�íjmy a výdaji (�. 10) 1118)

1128) �ástky, o které lze podle § 23 odst. 3 písm. c) zákona snížit výsledek hospoda�ení 
nebo rozdíl mezi p�íjmy a výdaji (�. 10)

DIC:ˇ CZ26128055

-28 05231.12.2013

-

-

1 343 485

-

-

- -

1 343 485

20 000

1 295 000

-

-

-

-

-

-

0

-

-

- -

1 315 000
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b) Ú�etní odpisy hmotného a nehmotného majetku uplatn�né jako výdaj (náklad) na dosažení, zajišt�ní a udržení zdanitelných 
p�íjm� podle § 24 odst. 2 písm. v) zákona

12

Ú�etní odpisy, s výjimkou uvedenou v § 25 odst. 1 písm. zg) zákona, u hmotného 
majetku, který není vymezen pro ú�ely zákona jako hmotný majetek, a nehmotného 
majetku, který se neodpisuje podle tohoto zákona, uplatn�né podle § 24 odst. 2 
písm. v) zákona jako výdaj (náklad) k dosažení, zajišt�ní a udržení zdanitelných 
p�íjm�. Pro nehmotný majetek zaevidovaný do majetku poplatníka do 31. prosince 
2000 se použije zákon ve zn�ní platném do uvedeného data, a to až do doby jeho 
vy�azení z majetku poplatníka

3

P�íloha �. 1 II. oddílu
Identi� ka�ní �íslo Da�ové identi� ka�ní �íslo

A. Rozd�lení výdaj� (náklad�), které se neuznávají za výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajišt�ní
a udržení p�íjm�, uvedených na �ádku 40 podle ú�tových skupin ú�tové t�ídy – náklady

�ádek Název ú�tové skupiny (v�etn� �íselného ozna�ení)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 Celkem

B. Odpisy hmotného a nehmotného majetku
a) Da�ové odpisy hmotného a nehmotného majetku uplatn�né jako výdaj (náklad) na dosažení, zajišt�ní a udržení zdanitelných 

p�íjm� podle § 24 odst. 2 písm. a) zákona

poplatník � nan�ní ú�ad
Vyplní v celých K�

6

Odpisy hmotného majetku za�azeného do odpisové skupiny 6

Odpisy hmotného a nehmotného majetku za�azeného do odpisové skupiny 1

(neobsazeno)

Odpisy hmotného a nehmotného majetku za�azeného do odpisové skupiny 2

4 Odpisy hmotného a nehmotného majetku za�azeného do odpisové skupiny 3

3

2

1

5 Odpisy hmotného majetku za�azeného do odpisové skupiny 4

7

Odpisy hmotného majetku podle § 30 odst. 4 zákona,
ve zn�ní ú�inném do 31. prosince 20078

9

Vyplní v celých K�
poplatník � nan�ní ú�ad

�ádek Název položky

 C Z

10

11

Odpisy hmotného majetku za�azeného do odpisové skupiny 5

Odpisy nehmotného majetku podle § 32a zákona, zaevidovaného do majetku
poplatníka ve zda�ovacích obdobích zapo�atých v roce 2004 a pozd�ji

Da�ové odpisy hmotného a nehmotného majetku celkem

Odpisy hmotného majetku podle § 30 odst. 4 až 6 a § 30b zákona

X X

2 6 1 2 8 0 5 5 2 6 1 2 8 0 5 5 -

5 - naklady na provoz organizace´ 1 343 485

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

1 343 485

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

-
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C. Odpis pohledávek zahrnovaný do výdaj� (náklad�) k dosažení, zajišt�ní a udržení p�íjm� a zákonné rezervy 
a zákonné opravné položky vytvá�ené podle zákona �. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjišt�ní základu dan� 
z p�íjm�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� (dále jen zákon o rezervách)

a) Odpis neuhrazených pohledávek zahrnovaný do da�ových výdaj� (náklad�) a zákonné opravné položky k pohledávkám, 
mimo bankovních opravných položek podle § 5 zákona o rezervách – vypl�ují všichni poplatníci

Opravné položky k neproml�eným pohledávkám z úv�r�, vytvo�ené podle 
§ 5 odst. 2 písm. a) zákona o rezervách za dané zda�ovací období

13

148)

15

16 Pr�m�rný stav poskytnutých bankovních záruk za úv�ry podle 
§ 5 odst. 2 písm. b) zákona o rezervách

178) Rezervy na poskytnuté bankovní záruky za úv�ry, vytvo�ené podle 
§ 5 odst. 2 písm. b) zákona o rezervách za dané zda�ovací období

18 Stav zákonných rezerv na poskytnuté bankovní záruky za úv�ry 
(§ 5 odst. 2 písm. b) zákona o rezervách) ke konci zda�ovacího období 

Pr�m�rný stav rozvahové hodnoty neproml�ených pohledávek z úv�r� podle
§ 5 odst. 2 písm. a) zákona o rezervách

Stav zákonných opravných položek k neproml�eným pohledávkám z úv�r�
(§ 5 odst. 2 písm. a) zákona o rezervách) ke konci zda�ovacího období 

b) Bankovní rezervy a opravné položky podle § 5 zákona o rezervách – vypl�ují pouze banky

�ádek Název položky
� nan�ní ú�adpoplatník

Vyplní v celých K�

(neobsazeno)

(neobsazeno)

Opravné položky k pohledávkám za dlužníky v insolven�ním �ízení vytvo�ené podle 
§ 8 zákona o rezervách v daném období, za které se podává da�ové p�iznání

2

1

3

4 Stav zákonných opravných položek k pohledávkám za dlužníky v insolven�ním 
�ízení (§ 8 zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává da�ové p�iznání 

5
Stav neproml�ených pohledávek splatných po 31. prosinci 1994, k nimž lze tvo�it 
zákonné opravné položky (§ 8a zákona o rezervách) ke konci období, za které 
se podává da�ové p�iznání

6 Opravné položky k neproml�eným pohledávkám vytvo�ené podle § 8a zákona 
o rezervách v daném období, za které se podává da�ové p�iznání 

7
Stav zákonných opravných položek k neproml�eným pohledávkám splatným 
po 31. prosinci 1994 (§ 8a zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává 
da�ové p�iznání 

8 Opravné položky k pohledávkám z titulu ru�ení za celní dluh vytvo�ené podle 
§ 8b zákona o rezervách v daném období, za které se podává da�ové p�iznání

Stav zákonných opravných položek k pohledávkám z titulu ru�ení za celní dluh 
(§ 8b zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává da�ové p�iznání9

12
Úhrn hodnot pohledávek nebo po�izovacích cen pohledávek nabytých postoupením, 
uplatn�ných v daném zda�ovacím období, za které se podává da�ové p�iznání jako 
výdaj (náklad) na dosažení, zajišt�ní a udržení p�íjm� podle § 24 odst. 2 písm. y) zákona

Výše základního kapitálu k poslednímu dni zda�ovacího období 
(§ 5a odst. 4 zákona o rezervách)

19

20

218)

22
Stav zákonných opravných položek k neproml�eným pohledávkám z úv�r� 
poskytnutých fyzickým osobám na základ� smlouvy o úv�ru (§ 5a odst. 4 zákona 
o rezervách) ke konci zda�ovacího období

Pr�m�rný stav rozvahové hodnoty neproml�ených pohledávek z úv�r� poskytnutých 
fyzickým osobám na základ� smlouvy o úv�ru, bez p�íslušenství, v ocen�ní 
nesníženém o opravné položky již vytvo�ené (§ 5a odst. 3 zákona o rezervách)

Opravné položky k neproml�eným pohledávkám z úv�r� poskytnutých fyzickým 
osobám na základ� smlouvy o úv�ru, vytvo�ené podle § 5a odst. 4 zákona 
o rezervách za dané zda�ovací období

c) Opravné položky podle § 5a zákona o rezervách – vypl�ují pouze spo�itelní a úv�rní družstva a ostatní � nan�ní instituce

23 Rezervy v pojiš�ovnictví vytvo�ené podle § 6 zákona o rezervách v daném období, 
za které se podává da�ové p�iznání

Stav rezerv v pojiš�ovnictví (§ 6 zákona o rezervách) ke konci období, za které 
se podává da�ové p�iznání

24

d) Rezervy v pojiš�ovnictví – vypl�ují pouze pojiš�ovny

10

11

Opravné položky k neproml�eným pohledávkám, vytvo�ené podle § 8c zákona 
o rezervách v daném období, za které se podává da�ové p�iznání 

Stav zákonných opravných položek k neproml�eným pohledávkám vytvo�ených 
podle § 8c zákona o rezervách ke konci období, za které se podává da�ové p�iznání 

4

X X

X X
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f) Ostatní zákonné rezervy – vypl�ují pouze poplatníci oprávn�ní k jejich tvorb� a použití

 27 Rezerva na p�stební �innost vytvo�ená podle § 9 zákona o rezervách v daném 
období, za které se podává da�ové p�iznání

298)

 28
Stav rezervy na p�stební �innost (§ 9 zákona o rezervách) ke konci období, za které 
se podává da�ové p�iznání 

Ostatní rezervy vytvo�ené podle § 10 zákona o rezervách v daném zda�ovacím 
období

�ádek

 1

poplatník � nan�ní ú�ad
Vyplní v celých K�

Název položky

2

3

4

5

(neobsazeno)

(neobsazeno)

(neobsazeno) X

X

X

X

X

X

X

X

�ástka ode�tu uplatn�ná v daném zda�ovacím období z nevyužitého nároku,
vzniklého v p�edchozích zda�ovacích obdobích podle § 34 odst. 3 až 10 a 12
zákona, ve zn�ní platném do 31. prosince 2004

(neobsazeno)

F. Ode�et podle § 34 zákona5)
a) Ode�et podle § 34 odst. 3 až 10 a 12 zákona, ve zn�ní platném do 31. prosince 2004

5

E. Ode�et da�ové ztráty od základu dan� podle § 34 odst. 1 až 3 zákona5) nebo snížení základu dan� podílového 
fondu o záporný rozdíl mezi jeho p�íjmy a výdaji podle § 20 odst. 3 zákona, ve zn�ní platném do 14. �ervence 
2011 (vyplní se v celých K�)

�ádek

 0 1 2 3 4 5

Zda�ovací období nebo období,
za které se podává 
da�ové p�iznání,

v n�mž da�ová ztráta vznikla
od – do

�ást da�ové ztráty ze sl. 2

 1

 2

 3

Celková výše da�ové
ztráty vym��ené 
nebo p�iznávané 

za období 
uvedené ve sl. 1

ode�tená 
v p�edcházejících 

zda�ovacích obdobích

ode�tená 
v daném

zda�ovacím období

kterou lze ode�íst 
v následujících 

zda�ovacích obdobích

 4

 5

 6

 7

 8

 9 Celkem

b) Ode�et výdaj� (náklad�) p�i realizaci projekt� výzkumu a vývoje od základu dan� podle § 34 odst. 4 až 8 zákona (vyplní se v celých K�)

�ádek

 0 1 2 3 4 5

Zda�ovací období nebo období, 
za které je podáváno da�ové 

p�iznání, v n�mž byly vynaloženy 
výdaje (náklady) p�i realizaci 
projekt� výzkumu a vývoje

od – do

�ást výdaj� (náklad�) ze sl. 2

 1

 2

 3

Celková výše výdaj� 
(náklad�) vynaložených 

v období uvedeném 
ve sl. 1 p�i realizaci 
projekt� výzkumu 

a vývoje

ode�tená 
v p�edcházejících 

zda�ovacích obdobích

ode�tená 
v daném

zda�ovacím období

kterou lze ode�íst 
v následujících 

zda�ovacích obdobích

 4

 5 Celkem

26

Rezerva na opravy hmotného majetku vytvo�ená podle § 7 zákona o rezervách 
v daném zda�ovacím období 

25

Stav rezerv na opravy hmotného majetku (§ 7 zákona o rezervách) ke konci 
zda�ovacího období 

e) Rezerva na opravy hmotného majetku – vypl�ují všichni poplatníci

D. (neobsazeno)
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6

H. Roz�len�ní celkového nároku na slevy na dani (§ 35 odst. 1 a § 35a nebo § 35b zákona), který lze uplatnit 
 na �. 3005) 

poplatník � nan�ní ú�ad
Vyplní v celých K�

�ádek Název položky

1

2

3

4

59)

Sleva podle § 35 odst. 1 písm. a) zákona

Sleva podle § 35 odst. 1 písm. b) zákona

(neobsazeno)

Úhrn slev podle § 35 odst. 1 zákona (�. 1 + 2)

Sleva podle § 35a1) nebo 35b1) zákona

K. Vybrané ukazatele hospoda�ení

1

2

�ádek Název položky

Ro�ní úhrn �istého obratu K�

poplatník
Vyplní

� nan�ní ú�ad
M�rná

jednotka

Pr�m�rný p�epo�tený po�et zam�stnanc�, 
zaokrouhlený na celé �íslo osoby

Úhrn daní zaplacených v zahrani�í, o které lze snížit da�ovou povinnost metodou 
úplného zápo�tu18)

29)
Úhrn daní zaplacených v zahrani�í, u nichž lze uplatnit metodu prostého zápo�tu
(úhrn �ástek z �. 3 samostatných p�íloh k tabulce I)

poplatník � nan�ní ú�ad
Vyplní v celých K�

�ádek Název položky

39) Úhrn �ástek daní zaplacených v zahrani�í, o které lze snížit da�ovou povinnost 
metodou prostého zápo�tu (úhrn �ástek z �. 7 samostatných p�íloh k tabulce I)

5
Výše daní zaplacených v zahrani�í, kterou nelze zapo�íst (kladný rozdíl  mezi �ástkami 
na �. 2 a 3, zvýšený o kladný rozdíl mezi �ástkami na �. 4 a na �. 320 II. oddílu)

4 Výše daní zaplacených v zahrani�í, kterou lze zapo�íst metodou úplného 
a prostého zápo�tu (sou�et �ástek z �. 1 a 3)

I. Zápo�et dan� zaplacené v zahrani�í5) Po�et samostatných p�íloh

G. Celková hodnota poskytnutých dar�, z níž lze na �. 260 uplatnit ode�et podle § 20 odst. 8 zákona5)

1

2

� nan�ní ú�ad
Vyplní v celých K�

�ádek Název položky
poplatník

Celková hodnota dar� poskytnutých na ú�ely vymezené v § 20 odst. 8 zákona 
pro ode�et ze základu dan� sníženého podle § 34 zákona 
Ze �. 1 hodnota dar� poskytnutých vysokým školám a ve�ejným výzkumným 
institucím

J. Rozd�lení n�kterých položek v p�ípad� komanditní spole�nosti4) (vyplní se v celých K�)

0 1 2 3 4

�ástka za komanditní 
spole�nost jako celek

(sl. 2 + 3)
�ástka p�ipadající 
na komanditisty

�ástka p�ipadající 
na komplementá�e

Název položky a �íslo �ádku II. oddílu, p�ípadn� �íslo  
�ádku vyzna�ené tabulky p�ílohy �. 1 II. oddílu,  

s nimiž souvisí �ástka ze sloupce 2 nebo 3 této tabulky
�ádek

1

2

3

Základ dan� nebo da�ová ztráta z �. 200 (�. 201)

Úhrn vy�atých p�íjm� (základ� dan� a da�ových ztrát) 
podléhajících zdan�ní v zahrani�í (�. 210) 

(neobsazeno)

(neobsazeno)

4 Nárok na ode�et podle § 34 odst. 4 zákona 
(p�íslušný �ádek sl. 2 tabulky F/b)

5

6

7

8

9

Hodnota dar� poskytnutých na ú�ely vymezené
v § 20 odst. 8 zákona (�. 1 tabulky G)

Úhrn dan� zaplacené v zahrani�í, kterou lze zapo�íst 
metodou úplného a prostého zápo�tu (�. 4 tabulky I)

Celkový nárok na slevy na dani podle § 35 odst. 1 
zákona (�. 4 tabulky H)

Z �. 5 hodnota dar� poskytnutých vysokým školám 
a ve�ejným výzkumným institucím (�. 2 tabulky G)

X X X

X X X

X X

DIC:ˇ CZ26128055
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 280

 290

Sazba dan� (v %) podle § 21 odst. 1 nebo odst. 2 anebo odst. 3 zákona,
ve spojení s § 21 odst. 6 zákona

Da� �. 270 x �. 280
100

Slevy na dani podle § 35 odst. 1 a § 35a nebo § 35b zákona 
(nejvýše do �ástky na �. 290)5) 300

 301

 310 Da� upravená o položky uvedené na �. 300 a 301 (�. 290 – 300 ± 301)5)

Zápo�et dan� zaplacené v zahrani�í na da� uvedenou na �. 3105)
(nejvýše do �ástky uvedené na �. 310) 320

 330 Da� po zápo�tu na �. 320 (�. 310 – 320), zaokrouhlená na celé K� nahoru5)

 333

 3348)

 332 Sazba dan� (v %) podle § 21 odst. 4 zákona, ve spojení s § 21 odst. 6 zákona

 3318)
Samostatný základ dan� podle § 20b zákona, zaokrouhlený na celé tisícikoruny 
dol�5)

Da� ze samostatného základu dan�                               ,
zaokrouhlená na celé K� nahoru

�. 331 x �. 332
100

Zápo�et dan� zaplacené v zahrani�í na da� ze samostatného základu dan�
(nejvýše do �ástky uvedené na �. 333)

 335 Da� ze samostatného základu dan� po zápo�tu (�. 333 – 334), 
zaokrouhlená na celé K� nahoru

 340 Celková da� (�. 330 + 335)

 360 Poslední známá da� pro ú�ely stanovení výše a periodicity záloh podle § 38a 
odst. 1 zákona (�. 340 – 335 = �. 330)

�ádek
Vyplní v celých K�

poplatník � nan�ní ú�ad

 200

Základ dan� p�ed úpravou o �ást základu dan� (da�ové ztráty) p�ipadající 
na komplementá�e a o p�íjmy podléhající zdan�ní v zahrani�í, u nichž je 
uplat�ováno vyn�tí, a p�ed snížením o položky podle § 34 a § 20 odst. 7 
nebo odst. 8 zákona, nebo da�ová ztráta p�ed úpravou o �ást základu dan� 
(da�ové ztráty) p�ipadající na komplementá�e a o p�íjmy podléhající zdan�ní 
v zahrani�í, u nichž je uplat�ováno vyn�tí (�. 10 + 70 – 170)3)

Úhrn vy�atých p�íjm� (základ� dan� a da�ových ztrát) podléhajících zdan�ní 
v zahrani�í3)5)

 220

 2108)

 201 �ást základu dan� nebo da�ové ztráty p�ipadající na komplementá�e3),4)

Základ dan� po úprav� o �ást základu dan� (da�ové ztráty) p�ipadající 
na komplementá�e a o p�íjmy podléhající zdan�ní v zahrani�í, u nichž je 
uplat�ováno vyn�tí, p�ed snížením o položky podle § 34 a § 20 odst. 7 
nebo odst. 8 zákona5) nebo da�ová ztráta po úprav� o �ást základu dan� 
(da�ové ztráty) p�ipadající na komplementá�e a o p�íjmy podléhající zdan�ní 
v zahrani�í, u nichž je uplat�ováno vyn�tí (�. 200 – 201 – 210)3)

 251

 270

�ástka podle § 20 odst. 7 zákona, o niž mohou poplatníci, kte�í nejsou založeni 
nebo z�ízeni za ú�elem podnikání (§ 18 odst. 3 zákona), dále snížit základ dan� 
uvedený na �. 250

Základ dan� po úprav� o �ást základu dan� (da�ové ztráty) p�ipadající 
na komplementá�e a o p�íjmy podléhající zdan�ní v zahrani�í, u nichž je 
uplat�ováno vyn�tí, snížený o položky podle § 34 a �ástky podle § 20 odst. 7 
nebo 8 zákona, zaokrouhlený na celé tisícikoruny dol�5) (�. 250 – 251 – 260)

 260
Ode�et dar� podle § 20 odst. 8 zákona  (nejvýše 5 %, a v úhrnu s dary poskytnutými 
vysokým školám a ve�ejným výzkumným institucím, nejvýše 10 % z �ástky 
na �. 250)5)

 241

 250
Základ dan� po úprav� o �ást základu dan� (da�ové ztráty) p�ipadající 
na komplementá�e a o p�íjmy podléhající zdan�ní v zahrani�í, u nichž je 
uplat�ováno vyn�tí, snížený o položky podle § 34, p�ed snížením o položky 
podle § 20 odst. 7 nebo odst. 8 zákona5) (�. 220 – 230 – 240 – 241 – 242)3)

 230

 240

Ode�et da�ové ztráty podle § 34 odst. 1 zákona5)

Ode�et dosud neuplatn�ného nároku, vzniklého v p�edchozích zda�ovacích 
obdobích podle § 34 odst. 3 až 10 a 12 zákona, ve zn�ní platném do 31. prosince 
2004

 242 Ode�et podle § 34 odst. 4 až 8 zákona
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433

-

-

433

0

0

- 0

0

433

433

-

0

19

0

0

- -

0

-

0

-

-

0

-

0

0

0

29



8

III. ODDÍL – (neobsazeno)

�ádek
Vyplní v celých K�

poplatník

1 (neobsazeno)

2 (neobsazeno)

� nan�ní ú�ad

3 (neobsazeno)

IV. ODDÍL – dodate�né da�ové p�iznání

�ádek

1 Poslední známá da�

2 Nov� zjišt�ná da� (�. 340 II. oddílu)

3 Zvýšení (+), snížení (–) dan� (�. 2 – �. 1)

Vyplní v celých K�
poplatník � nan�ní ú�ad

4 Poslední známá da�ová ztráta

5 Nov� zjišt�ná da�ová ztráta (�. 220 II. oddílu)

6 Zvýšení (+), snížení (–) da�ové ztráty (�. 5 – �. 4)

 1

28)

V. ODDÍL – placení dan�

�ádek

Nedoplatek  (–)    (�. 1 + �. 2 + �. 3 – �. 340 II. oddílu) < 0 
P�eplatek (+)    (�. 1 + �. 2 + �. 3 – �. 340 II. oddílu) > 0

Na zajišt�ní dan� sraženo plátcem (§ 38e zákona)

Vyplní v celých K�
poplatník � nan�ní ú�ad

Uplat�ovaný zápo�et dan� vybrané srážkou (§ 36 odst. 7 zákona)38)

4

Na zálohách (§ 38a zákona) zaplaceno

Název položky

Název položky

Název položky

Vysv�tlivky:
1) Nehodící se škrtn�te
2) Vyplní � nan�ní ú�ad
3) V p�ípad� vykázání ztráty nebo da�ové ztráty se uvede �ástka se znaménkem minus (–)
4) Vyplní pouze poplatník, který je komanditní spole�ností
5) Pokud poplatníkem dan� je komanditní spole�nost, uvede pouze �ástky p�ipadající na komanditisty
6) P�i podání dodate�ného da�ového p�iznání podle § 141 odst. 2 nebo 4 zákona �. 280/2009 Sb., da�ový �ád, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, budou 

na zvláštní p�íloze uvedeny d�vody pro jeho podání. P�i elektronickém podání t�chto dodate�ných da�ových p�iznání je sou�ástí programového vybavení 
aplikace textové pole pro vypln�ní zvláštní p�ílohy.

7)  Ú�etní záv�rka nebo p�ehled o majetku a závazcích a p�ehled o p�íjmech a výdajích, jako p�íloha vyzna�ená pod položkou 11 v I. oddílu, je sou�ástí da�ového 
p�iznání (§ 72 odst. 2 zákona �. 280/2009 Sb., da�ový �ád, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�). Pro ú�ely elektronického podání da�ového p�iznání se Ú�etní 
záv�rkou rozumí elektronické p�ílohy Vybrané údaje z Rozvahy a Vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty, pop�ípad� Vybrané údaje z P�ehledu o zm�nách 
vlastního kapitálu, které jsou sou�ástí programového vybavení aplikace, a Opis P�ílohy ú�etní záv�rky, vkládaný s použitím E-p�ílohy jako samostatný 
soubor typu .doc, .txt, .xls, .rtf, .pdf nebo .jpg.

 P�ehledy o majetku a závazcích a p�íjmech a výdajích a Ú�etní záv�rky, pro které nejsou v programovém vybavení aplikace Elektronické podání 
pro da�ovou správu k dispozici elektronické p�ílohy se závazn� stanoveným uspo�ádáním údaj�, lze ú�inn� elektronicky podat prost�ednictvím E-p�íloh, 
umož�ujících vložení souboru typu .doc, .txt, .xls, .rtf, .pdf nebo .jpg.

8) Bude-li vypln�n n�který z takto ozna�ených �ádk�, je nutné ve smyslu díl�ích pokyn� pro jejich vypln�ní rozvést na zvláštní p�íloze v�cnou nápl� �ástky 
vykázané na p�íslušném �ádku, pop�ípad� její propo�et. P�i elektronickém podání da�ového p�iznání jsou textová pole pro vypln�ní zvláštních p�íloh 
sou�ástí programového vybavení aplikace.

9) Výpo�et �ástky vykázané na takto ozna�eném �ádku se provede na samostatné p�íloze. Tiskopisy samostatných p�íloh vydává Ministerstvo � nancí. Pro ú�ely 
elektronického podání da�ového p�iznání jsou elektronické verze t�chto tiskopis� sou�ástí programového vybavení aplikace Elektronická podání pro da�ovou správu.

10) § 17 odst. 3 zákona.

PROHLAŠUJI, ŽE VŠECHNY MNOU UVEDENÉ ÚDAJE V TOMTO P�IZNÁNÍ JSOU PRAVDIVÉ A ÚPLNÉ
A STVRZUJI JE SVÝM PODPISEM

Údaje o zástupci: Kód zástupce:

Jméno(-a) a p�íjmení / Název právnické osoby

Datum narození / Eviden�ní �íslo osv�d�ení da�ového poradce / I� právnické osoby

Fyzická osoba oprávn�ná k podpisu (je-li da�ový subjekt �i zástupce právnickou osobou),
s uvedením vztahu k právnické osob� (nap�. jednatel, pov��ený pracovník apod.)
Jméno(-a) a p�íjmení / Vztah k právnické osob�

Osoba oprávn�ná k podpisu

Datum

Otisk
razítka

Vlastnoru�ní podpis osoby oprávn�né k podpisu

X

X

X

X

X

X

DIC:ˇ CZ26128055

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

O n d r e j  S t u p a l / s t a t u t a rˇ ´ ˇ

2 4 0 4 2 0 1 4
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 6.2 Zpráva nezávislého auditora


