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 1. Poslání

Centrum pro současné umění Praha, o. p. s. rozvíjí aktivitu, kterou v roce 
1992 započala organizace Sorosovo centrum pro současné umění Praha. 
Důvodem vzniku a cílovou aktivitou 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 realizuje svobodné a tvořivé lidské 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: Dukelských hrdinů 500/25a, 170 00 Praha 7
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 Kotiková, kurátorka Galerie Jelení
Jana Orlová, databáze Artlist.cz
Ivana Hájková, účetnictví
Radek Jandera, fotodokumentace
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 3. Výstavní činnost

 3.1 Galerie Jelení

Galerie Jelení v roce 2015 realizovala 13 výstav. V souladu s dlouhodobou 
koncepcí se jednalo převážně o studenty a absolventy pražských 
a mimopražských vysokých škol. Pro širší orientaci v aktuálním dění byl 
program koncipován ve spolupráci s profesory, resp. vedoucími jednotlivých 
ateliérů. V letošním roce se jednalo konkrétně o Dominika Langa (VŠUP), 
Štěpánku Šimlovou (FAMU), Barboru Klímovou (FaVU Brno), Vasila 
Artamonova a Luďka Rathouského (oba FaVU Brno).

Výstavní rok jsme zahájili sérií tří výstav studentů či čerstvých absolventů 
pražské VŠUP. První byl projekt Alexandriny Yordanové, absolventky ateliéru 
Jiřího Černického, která ve své práci originálním způsobem využívá spojení 
kresby s textem. Její díla komentují obecné otázky lidské existence, často for-
mou vtipných komentářů. Anna Ročňová, která patří mezi studentky sochař-
ského ateliéru Dominika Langa, se naopak pohybuje na pomezí sochařství, 
malby a instalace. Často pracuje s nalezenými objekty a vytváří neobvyklé 
materiálové struktury.

Dvojice Martin Kolarov a Filip Dvořák ve svém projektu zareagovala na 
reklamu firmy Nike. Jejich výstava byla jakousi falešnou reklamou a hrou se 
symboly této společnosti. Vojtěch Maša patří mezi méně viditelné, avšak 
výrazně talentované studenty FaVU. Velmi přirozeně a vtipně se vyjadřuje jak 
formou klasičtějších obrazů či kresby, tak zároveň různorodými alternativními 
způsoby projevu, včetně počítačové animace. Svou výstavu v Galerii Jelení 
pojal jako dvě samostatné prezentace s vlastním názvem, každou v jedné 
z místností.

Výstava Markéty Othové se uskutečnila jako součást dlouhodobější kon-
cepce galerie, v rámci které zařazujeme mezi nejmladší umělce též výtvar-
níky střední generace s cílem stimulovat mezigenerační dialog. V prostorách 
galerie visely pouze dvě záměrně shodné černobílé fotografie, které byly 
odkazem na autorčinu výstavu z roku 1998 z dvorany Veletržního paláce. 
František Walter, absolvent ateliéru Tomáše Rullera, je dalším velmi výrazným 
a též málo známým talentem brněnské FaVU. Svou prací se často tematicky 
zaměřuje na odloučené sociální oblasti, ve kterých se pohybují lidé na okraji 
společnosti. Jeho videa jsou velmi syrová, ale zároveň i vtipná a originálně 
výtvarně řešená.

Janek Rous absolvoval na pražské Akademii u Jiřího Příhody. Již během 
studií zaujal svými pracemi, jež intervenovaly do veřejného prostoru často 
venkovského prostředí apod. V Galerii Jelení prezentoval audio nahrávku, 
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ve které si divák sám vytvářel vizuální podobu díla díky své vlastní předsta-
vivosti. Následovala výstava Alžběty Skálové, která je respektovanou ilustrá-
torkou dětských knížek. Méně je však známá její volná tvorba, na kterou jsme 
chtěli upozornit. Na své výstavě představila díla vytvořená speciální techni-
kou malování suchým štětcem.

Výstava Kamily Maliňákové vznikla na základě hlasování studentů brněnské 
FaVu poté, co Vasil Artamonov (ateliér malířství) vyzval své studenty, aby si ze 
svého středu zvolili toho nejlepšího. Výstava byla z tohoto hlediska i jakýmsi 
„psychologickým“ testem mezi studenty, kteří byli nuceni aplikovat hodnotící 
kritéria na tvorbu svých spolužáků.

Martin Prudil ve své předchozí tvorbě na VŠUP pracoval často s materiá-
lem papíru a vytvářel vlastní publikace, které byly součástí celkové insta-
lace v daném prostoru. Na výstavě, která vznikla ve spolupráci s Václavem 
Magidem, využil naopak klasickou černobílou fotografii k vytvoření jakýchsi 
scénografických koláží. S fotografií a instalací pracovali na své výstavě též 
Šimon Levitner a David Střeleček. Projekt vznikl ve spolupráci s Jiřím Thýnem 
z FAMU a byl součástí Festivalu Fotograf, s nímž galerie spolupracuje již 
několik let. Ústředním tématem letošního ročníku byla „Dokumentární 
strategie“.

Na závěr roku jsme připravili výstavu Julie Gryboš a Barbory Zentkové, půvo-
dem ze Slovenska a Polska, absolventek Ostravské univerzity u Františka 
Kowolowského a následně ateliéru Luďka Rathouského. Autorky vytvořily 
společnou obrazovou a audio instalaci. Svým textem projekt doprovodil 
teoretik Jan Zálešák. Rok 2015 ukončila výstava Ondřeje Homoly, výrazného 
absolventa brněnské FaVU, který předtím realizoval již několik projektů. 
Kurátorkou této výstavy byla Michaela Banzetová.
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 3.2 Seznam výstav v roce 2015
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Aleksandrina Yordanova
Tam, kde panny přinášely 
božstvům oběť na znamení smíru, 
je krám s tabulkou: Prodej sýrů.

10. ledna — 29. ledna 2015
vernisáž 9. ledna 2015
absolventka VŠUP v ateliéru 
Jiřího Černického, kresba
kurátorka: Gabriela Kotiková
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Anna Ročňová
Vykoupat a namazat

4. února — 26. února 2015
vernisáž 3. února 2015
studentka VŠUP v ateliéru 
Dominika Langa socha, objekt, instalace
kurátorka: Gabriela Kotiková
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Martin Kolarov a Filip Dvořák 
HashtagNike

4. března — 26. března 2015
vernisáž 3. března 2015
studenti VŠUP ateliéru 
Jiřího Černického, multimediání výstava
kurátorka: Gabriela Kotiková



 11 Výroční zpráva 2015

Vojtěch Maša
Steve Hawking.
Tak daleko, tak blízko.

1. dubna — 23. dubna 2015
vernisáž 31. března. 2015
student FaVU Brno, ateliér 
Václava Stratila a Filipa Cenka
kresba, počítačová animace, instalace
kurátorky: Gabriela Kotiková, Yumi Yahiro



 12 Výroční zpráva 2015

Markéta Othová
Nikam nechoď

29. dubna — 14. května 2015
vernisáž 28. dubna 2015
v rámci konfrontace mladé a střední 
generace umělců, fotografie
kurátorka: Gabriela Kotiková
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František Walter
Žabža — Realita Omyl

20. května — 11. června 2015
vernisáž 19. května 2015
absolvent FAVU, ateliéru 
Tomáše Rullera, video
kurátorka: Barbora Klímová
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Janek Rous
Udržoval jsem se v bdělém stavu 
tím, že jsem hlasitě a pravidelně 
tleskal rukama

17. června — 25. června 2015
vernisáž 16. června 2015
absolvent AVU, ateliéru 
Jiřího Příhody, audio instalace
kurátorka: Gabriela Kotiková
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Alžběta Skálová
Utichl zpěv a přišla noc

30. června — 30. července 2015
vernisáž 30. června 2015
absolventka VŠUP, obor knižní ilustrace, 
velkoformátové akvarely
kurátorka: Gabriela Kotiková
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Kamila Maliňáková
Jak se prosadit jako současný 
malíř

5. srpna — 27. srpna 2015
vernisáž 4. srpna 2015
studentka FaVU v ateliéru 
Vasila Artamonova, malba
kurátor: Vasil Artamonov
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Martin Prudil
Man As a Scale

9. září. — 1. října 2015
vernisáž 8. září 2015
absolvent VŠUP ateliéru Jiřího Davida, 
kniha, objekt, instalace
kurátoři: Gabriela Kotiková, Dominik Lang
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Šimon Levitner a David Střeleček
Dome Zero — Budoucnost, která 
se úplně nestala.

8. října — 5. listopadu 2015
vernisáž 7. října 2015
student FaMU v ateliéru 
Štěpánky Šimlové, fotografie
kurátor: Jiří Thýn
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Julia Gryboś a Barbora Zentková
AC/BC

19. listopadu — 3. prosince 2015
vernisáž 10. listopadu 2015
absolventky ateliéru Františka Kowolowského 
v Ostravě, a Luďka Rathouského na FaVU
kresba, objekt, instalace
kurátoři: Gabriela Kotiková, Luděk Rathouský
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Ondřej Homola
Pašerák

9. prosince — 7. ledna 2016
vernisáž 8. prosince 2015
absolvent ateliér malby Luďka Rathouského, 
FaVU, objekt, instalace
kurátoři: Gabriela Kotiková, Luděk Rathouský
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 4. Dokumentační a informační činnost

 4.1 Internetová databáze současného umění Artlist.cz

Technický rozvoj databáze
Na databázi Artlist.cz byl napojen online katalog knihovny CSU. Sloučeným 
vyhledávání získali uživatelé možnost nejen najít a zobrazit základní 
informace např. k jednotlivým umělcům (anotaci, CV, soupis výstavy atd.), ale 
zároveň mu jsou nabídnuty konkrétní publikace (katalogy, odborné časopisy, 
magazíny) dostupné v knihovně CSU. Zásadně se tím rozšířila škála možností 
vzájemné využitelnosti obou informačních zdrojů.

Obsahový rozvoj databáze
Počínaje rokem 2015 jsme významným způsobem změnili systém, jakým 
je vytvářen nový obsah databáze Artlist. Ten je nyní v rozhodovací gesci 
nového odborného orgánu, tzv. redakční rady, která se schází dvakrát 
ročně. Složení rady je voleno s ohledem na oborový a regionální záběr 
jednotlivých zástupců. Členství v radě má časově omezený mandát na dobu 
tří let. Po uplynutí této doby bude její složení obměněno. Věříme, že tento 
nový systém redakčních rad i její současné složení je pro projekt přínosem 
a zároveň zárukou mapování české výtvarné scény v její maximální možné 
pestrosti a komplexnosti. Současnou redakční radu, která započala své 
působení v tomto roce, tvoří:

•  Viktor Čech: nezávislý kritik a kurátor
•  Michal Koleček: kurátor, historik umění a pedagog na UJEP,  

Fakultě Umění a designu
•  Karina Kottová: kurátorka a ředitelka Společnosti Jindřicha 

Chalupeckého
•  František Kowolowski: umělec, kurátor a děkan Ostravské univerzity
•  Pavlína Morganová: kurátorka, historička umění a vedoucí Vědecko-

výzkumného pracoviště AVU
•  Silvie Šeborová: kritička a zakladatelka online kritického  

magazínu Artalk.cz
Tento kolektivní orgán je odpovědný za výběr umělců, institucí a všech 
ostatních hesel, tj. redakčního plánu. Rovněž vyhodnocuje přijaté žádosti 
o zařazení do databáze a stanovuje dlouhodobé rozvojové priority Artlistu. 
První setkání redakční rady se konalo 5. 3. 2015. Hlasováním bylo vybráno 
63 umělců a 2 galerie dle aktuálních priorit rady, která se v letošním 
redakčním plánu rozhodla dát přednost povětšinou zástupcům mladší 
a střední generace. Vybraná hesla byla distribuována mezi extenzivní síť 
spolupracovníků k odbornému zpracování, které sestává zejména 
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z vypracování původní autorské anotace, soupisu výstav, resp. profesního 
CV a obrazové dokumentace díla. Doporučením redakční rady byla rovněž 
k dopracování přidělena nekompletní hesla skupin.

V roce 2015 došlo rovněž k výraznému rozšíření přispěvatelské základny: síť 
spolupracovníků byla obohacena o osm mladých talentovaných teoretiků, často 
ještě studujících, pro které práce na obsahu Artlistu představuje důležitou obo-
rovou zkušenost. Jednalo se o tyto autory: Alžběta Cibulková (*1991), František 
Fekete (*1993), Tereza Hrušková (*1991), Petra Lexová (*1989), Anna Remešová 
(*1990), Klára Stolková (*1991), Kateřina Štroblová (*1984), Romana Veselá 
(*1986). S Artlistem navíc nově navázal spolupráci renomovaný ostravský teoretik 
Martin Mikolášek.

Druhé setkání redakční rady připadlo na 23. 10. 2015. Vedle rekapitulace roku 
2015 byly rovněž stanoveny základy dramaturgického plánu pro rok nadcháze-
jící, ve kterém bude zvýšená pozornost věnována zejména kategoriím Teoretici 
a Prostory.

Tým přispěvatelů tak letos zpracoval celkem 50 hesel umělců, 9 skupin a 2 gale-
rií. Do angličtiny bylo přeloženo 32 anotací. V současné době se v databázi 
nachází přes 535 hesel umělců, z toho 422 s původní anotací, z nichž celých 
295 je již přeloženo do angličtiny (cca 70%).

Jmenný seznam hesel zpracovávaných hesel / anotací v roce 2015
Karel Adamus, Matěj Al-Ali, Karíma Al-Mukhtarová, Jesper James Alvaer, Adéla 
Babanová, David Böhm, František Burant, Aleš Čermák, Anna Daučíková, Peter 
Fabo, Tereza Fišerová, Vojtěch Frolich, Mira Gáberová, Dominik Gajarský, 
Dominik Gajarský, René Hábl, David Hanvald, Miroslav Hašek, Jiří Havlíček, Pavel 
Hayek, Jan Henrych, Katarína Hládeková, Juliana Höschlová, Lukáš Jasanský, 
Ladislav Jezbera, Antonín Jirát, Lukáš Karbus, Milan Kohout, Matěj Kopecký, 
Inge Kosková, Jan Krtička, Alena Kupčíková, Markéta Magidová, Vojtěch Maša, 
Svaetopluk Mikita, Vladislav Mirvald, Josef Mladějovský, Oldřich Morys, Richard 
Nikl, Kateřina Olivová, Otto Placht, Martin Polák, Adéla Svobodová, Katarína 
Szanyi, Jan Šrámek, Jan Švankmajer, Benedikt Tolar, Jaroslav Varga, Vladimír 
Véla, Petr Veselý, Lenka Vítková, Silvie Vondřejcová, Jan Wojnar.
Aktualizovány byly profily následujících umělců: Jan Ambrůz, Filip Cenek, Jiří 
David, Václav Krůček, Pavla Sceranková, Jan Šerých, Kateřina Šedá, Janek Rous, 
Roman Trabura.

Jmenný seznam spolupracujících autorů v roce 2015
Michaela Banzetová, Denisa Bytelová, Alžběta Cibulková, Viktor Čech, František 
Fekete, Tereza Hrušková, Hubáčková Vilma, Karina Kottová, Petra Lexová, Martin 
Mikolášek, Markéta Stará, Ivona Raimanová, Anna Remešová, Klára Stolková, 
Lenka Sýkorová, Kateřina Štroblová, Petr Vaňous, Romana Veselá.
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Jmenný seznam anotací přeložených anotací do anglického jazyka 
v roce 2015

Karíma Al-Mukhtarová, David Böhm, Brodiová Sylvie, Jan Brož, Iveta 
Dučáková, Peter Fabo, Fára Libor, Harun Farocki, Sylva Francová, Zuzana 
Füsterová, Pavla Gajdošíková, Jitka Géringová, Daniel Hanzlík, Pavel Hayek, 
Jolana Havelková, Jan Hísek, Josef Istler, Jakub Janovský, Čestmír Kafka, 
Kamera Skura, Barbora Kleinhamplová, Jan Kotík, Nepraš Karel, Nesázal 
Michal, David Pešat, Hana Puchová, Zbyněk Sekal, Adriena Šimotová, Sráč 
Sam, Markéta Vaňková, Jana Vojnárová, Dušan Zahoranský

Statistiky přístupů
K měření statistiky přístupů používáme služby Google Analytics. Níže 
uvedená čísla referují ke sledovanému období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015.

• Celkový počet návštěv: 88 447
• Jedinečných návštěvníků: 54 293
• Počet zobrazených stránek: 383 104
• Počet stránek na jednu návštěvu: 4,33
• Průměrná doba trvání návštěvy: 00:03:09
• % nových návštěv: 60,95%

Teritoriální rozdělení návštěvníků:

• Česká republika cca: 83,3 %
• Slovensko cca: 3,9%
• USA cca: 2,25%
• Německo: 1,3%
• Velká Británie: 0,86%
• Francie: 0,65%
• Rusko: 0,51%
• Čína: 0,48%
• Itálie: 0,48%
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 4.2 Knihovna

Vzhledem k poměrně omezeným akvizicím (z důvodů nedostatku financí) 
se snažíme získávat pro odbornou knihovnu darem katalogy přímo od 
umělců, kteří mají v databázi Artlist svůj profil. Cílem je směřovat k silnějšímu 
propojení Artlistu s knihovnou a vytvořit tak cenný informační konvolut 
referující o současné výtvarné scéně do větší hloubky.

V roce 2015 byly doplněny katalogy těchto umělců: Hynek Alt, Adéla 
Babanová, Daniel Balabán, David Böhm, David Černý, Petr Dub, Miroslav 
Fekar, Alena Foustková, Michal Gabriel, Jiří Hanke, Pavel Hayek, Veronika 
Holcová, Aleš Hudeček, Vendula Chalánková, Jakub Janovský, Irena Jůzová, 
Tereza Kabůrková, Jan Kaláb, Jiří Kornatovský, Alena Kotzmannová, František 
Kowolowski, Jiří Kubový, Petr Lysáček, Lukáš Machalický, Adéla Matasová, 
Aleš Najbrt, Marek Pražák, Dita Pepe, David Pešat, Hana Puchová, Pavla 
Sceranková, Katarína Szányiová, Kamila Ženatá.

Nadále pokračujeme v katalogizaci fondu, s nímž nám pomáhají dobrovol-
níci, kteří tak získávají cennou praxi při studiu či v mezidobí během hledání 
zaměstnání v oboru. Zpracovány jsou odhadem necelé 2/3 fondu, který je 
umístěn v Centru pro současné umění Praha (část fondu je z kapacitních 
důvodů stále v zápůjčce na Univerzitě Jana E. Purkyně v Ústí nad Labem). 
V současné době čítá zkatalogizovaná část fondu:

• 2048 titulů knih a 2354 svazků knih
• 3112 článků
• 10 titulů periodik (časopisů)
• celkem 5170 bibliografických záznamů

Postupně je připravována registrace knihovny u MKČR s cílem získat siglu, 
která umožní zpřístupnit záznamy uživatelům v rámci Souborného katalogu 
ČR či oborové brány ART.
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 5. Tvůrčí pobyt pro umělce a kurátory

V roce 2015 se uskutečnily celkem tři rezidenční pobyty. První účastnicí 
se stala polská umělkyně Katarzyna Krakowiak (1980), která ve své tvorbě 
pracuje s různými médii, zejména pak se zvukem, a prozkoumává limity 
architektury. Své projekty českému publiku představila v rámci veřejné 
přednášky na Prague College. Tvůrčí pobyt mladého francouzského umělce 
žijícího v Berlíně, Renauda Jereze (1982) byl zrealizován ve spolupráci 
s organizací Are. Výsledná výstava se odehrála v Národní galerii, resp. 
v Prezidentském salónku Veletržního paláce. V rámci třetí a poslední 
rezidence jsme přivítali argentinskou kurátorku žijící v New Yorku, Carmen 
Ferreyra.

 5.1 Program pro kurátorský výzkum

Výše zmiňovaná kurátorka Carmen Ferreyra je zároveň ředitelkou projektu 
Curatorial Program for Research (CPR, www.curatorialprogram.org), u jehož 
zrodu v roce 2015 stála i naše organizace. Tento mezinárodní program 
specializující se na kurátorský výzkum si klade zejména tyto tři cíle:

•  umožnit na daném místě přímou komunikaci mezi kurátory z různých 
zemí a místními umělci

•  přispívat k rovnému přístupu k vědomostem
•  být platformou sloužící propagaci i praxi zúčastněných kurátorů 

a garantů

Svým nomádským a intenzivním formátem CPR podporuje dialog mezi kurá-
tory z různých zemí a místními uměleckými scénami. Program byl vytvořen 
kurátory a na míru kurátorům a je neziskovou mezinárodní organizací se 
sídlem ve Spojených státech a s pobočkami ve více než 15 městech po celém 
světě, včetně Prahy. Na podzim roku 2015 se uskutečnil první blok výzkum-
ných pobytů, a to v Helsinkách a Tallinnu.
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 6. Vybudování nových prostor NCSU

Během roku 2015 se do nového prostoru Nadace a Centra pro současné 
umění Praha nastěhovaly další nezávislé umělecké organizace. Doposud tak 
v objektu bývalé pekárny na pražské Letné postupně nalezlo své sídlo těchto 
šest institucí:

• Nadace pro současné umění Praha a
• Centrum pro současné umění Praha (www.fcca.cz)
• Společnost Jindřicha Chalupeckého (www.cjch.cz)
• spolek Skutek (www.spolekskutek.cz)
• Fair Art (www.fairart.cz)
• Are, dříve Arty (www.are-events.org)

Nadále pokračují práce na postupné renovaci objektu, na které intenzivně 
sháníme chybějící prostředky.
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 7. Finanční zpráva

 7.1 Účetní závěrka 
  A. Výkaz zisku a ztrát 
  B. Rozvaha 
  C. Přiznání k dani z příjmu právnických osob 
  D. Příloha k účetní závěrce
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31.12.2015
(v celych tisících Kc)´ ˇ

-

2 6 1 2 8 0 5 5

Centrum pro soucasne umení Praha,ˇ ´ ˇ
o.p.s.
Dukelskych hrdinu  500´ ˚
Praha 7
17000

259

1 281

999

39

1

0

0

0

2 579

-

-

-

-

-

-

-

-

-

259

1 281

999

39

1

0

0

0

2 579

227

0

0

0

0

2 320

0

2 547

-32

0

-32

46

-

-

-

-

-

-

46

46

-

46

273

0

0

0

0

2 320

0

2 593

14

0

14

7.6.2016

ing.Ivana Hajkova´ ´

ing.Ivana Hajkova´ ´

224254677 -

obecne prospesna spolecnostˇ ˇˇ ´ ˇ

nevydelecna cinnost v oblasti kultury´ ˇ ˇ ´ ˇ

 A. Výkaz zisku a ztráty



ROZVAHA pro nevýd�le�né organizace 

 ve zjednodušeném rozsahu 
 ke dni Název a sídlo ú�etní jednotky 
  

I� 

 

 
 

Ozna�ení 
 
a 
 

 
AKTIVA 

 
b 
 

 
Stav k prvnímu dni ú�etního 

období 
1 

 
Stav k poslednímu dni ú�etního 

období 
2 

A. Dlouhodobý majetek celkem                     (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV.)   

A. I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem    

A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem   

A. III. Dlouhodobý finan�ní majetek celkem   

A. IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem   

B. Krátkodobý majetek celkem                      (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)   

B. I. Zásoby celkem   

B. II. Pohledávky celkem   

B. III. Krátkodobý finan�ní majetek celkem   

B. IV. Jiná aktiva celkem   

 AKTIVA CELKEM                                                                 (A. + B.)   
 

 
Ozna�ení 

 
a 
 

 
PASIVA 

 
b 
 

 
Stav k prvnímu dni ú�etního 

období 
3 

 
Stav k poslednímu dni ú�etního 

období 
4 

A. Vlastní zdroje celkem                                                        (A.I. + A.II.)   

A. I. Jm�ní celkem    

A. II. Výsledek hospoda�ení celkem   

B. Cizí zdroje celkem                                     (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)   

B. I. Rezervy celkem   

B. II. Dlouhodobé závazky celkem   

B. III. Krátkodobé závazky celkem   

B. IV. Jiná pasiva celkem   

 PASIVA CELKEM                                                                 (A. + B.)   
 

Sestaveno dne: 
Podpisový záznam statutárního orgánu ú�etní jednotky nebo 
podpisový záznam fyzické osoby, která je ú�etní jednotkou 

   

    

Právní forma ú�etní jednotky Osoba odpov�dná za ú�etnictví (jméno a podpis) 

 
  

  

P�edm�t podnikání Osoba odpov�dná za ú�etní záv�rku (jméno a podpis) 

 
 

tel.: linka: 

 

-

31.12.2015
(v celych tisících Kc)´ ˇ Centrum pro soucasne umení Praha,ˇ ´ ˇ

o.p.s.
Dukelskych hrdinu  500´ ˚
Praha 7
170002 6 1 2 8 0 5 5

500 500
0 0

1 192 1 192
0 0

-692 -692

146 168
0 0

51 125

55 41
40 2
646 668

444 458
501 501
-57 -43
202 210
0 0
0 0

141 140
61 70

646 668

7.6.2016

obecne prosp.spolecnostˇ ˇ ing.Hajkova´ ´

nevydelecna cinnost´ ˇ ˇ ´ ˇ ing.Hajkova´ ´

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

25 5404   MFin 5404 - vzor �. 26
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 § 21a 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

Základní investi�ní fond podle § 17b zákona1)  ano ne

12 Transakce uskute�n�né se spojenými osobami9) Kód

07 (neobsazeno)

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

b) obec c) PS�

 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 2015 a pro �ásti zda�ovacích období zapo�atých v roce 2016, 
za které lh�ta pro podání da�ového p�iznání uplyne do 31. prosince 2016)

Hlavní mesto Prahuˇ
-

Prahu 7

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 5 3 1 1 2 2 0 1 5

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

-

D u k e l s k y c h  h r d i n u  5 0 0 / 2 5 a´ ˚

P r a h a  7 1 7 0 0 0

- - --

===

===

==

N

nevydelecna cinnost´ ˇ ˇ ´ ˇ

-

 C. Přiznání k dani z příjmu právnických osob
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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 20 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 + 109 + 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 ve�ejn� prosp�šných poplatník�, nejsou p�edm�tem dan� podle 
§ 18a odst. 1 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 osvobozené od dan� podle § 19b 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)

 1098)

 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

13 55031.12.2015

-

-

2 579 060

-

-

-
-

2 579 060

-

2 546 740

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-

2 546 740
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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´ 2 579 060

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

2 579 060

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

g) Rezerva na nakládání s elektroodpadem ze solárních panel� – vypl�ují pouze poplatníci oprávn�ni k její tvorb� a použití

 27

 30

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

Rezerva na nakládání s elektroodpadem ze solárních panel� vytvo�ená podle § 11a 
až 11c zákona o rezervách v daném období, za které se podává da�ové p�iznání

298)

 28

 31

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

Stav rezervy na nakládání s elektroodpadem ze solárních panel� 
(§ 11a až 11c 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

5

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

F. Odpo�ty podle § 34 odst. 4 zákona
a) (neobsazeno)

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) Uplat�ování odpo�tu na podporu výzkumu a vývoje od základu dan� podle § 34 odst. 4 a § 34a až § 34e zákona (vyplní se v celých K�)

D. (neobsazeno)

c) Uplat�ování odpo�tu na podporu odborného vzd�lávání od základu dan� podle § 34 odst. 4 a § 34f až § 34h zákona (vyplní se v celých K�)

�ádek

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

p�iznání, v n�mž vznikl nárok na 
odpo�et podle § 34 odst. 4 

a § 34a až § 34e zákona od – do

Celková výše nároku na od-
po�et na podporu výzkumu 
a vývoje vzniklá v období 

uvedeném ve sl. 1

�ást nároku na odpo�et ze sl. 2

ode�tená 
v p�edcházejících 

obdobích
ode�tená v daném 

období
kterou lze ode�íst 

v následujících 
obdobích

0 1 2 3 4 5

1

2

3

4

5 Celkem

�ádek

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

p�iznání, v n�mž vznikl nárok na 
odpo�et podle § 34 odst. 4 

a § 34f až § 34h  zákona od – do

Celková výše nároku na 
odpo�et na podporu odbor-

ného vzd�lávání vzniklá 
v období uvedeném ve sl. 1

�ást nároku na odpo�et ze sl. 2

ode�tená 
v p�edcházejících 

obdobích
ode�tená v daném 

období
kterou lze ode�íst 

v následujících 
obdobích

0 1 2 3 4 5

1

2

3

4

5 Celkem
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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 bezúplatných pln�ní, kterou lze podle § 20 odst. 8 zákona uplatnit jako ode�et od základu 
dan� sníženého podle § 34 zákona5)

1

2

� nan�ní ú�ad
Vyplní v celých K�

�ádek Název položky
poplatník

Celková hodnota bezúplatných pln�ní poskytnutých na ú�ely vymezené 
v § 20 odst. 8 zákona pro ode�et ze základu dan� sníženého podle § 34 zákona, 
v�. �ástky ze �. 2 
Ze �. 1 hodnota bezúplatných pln�ní ve výši uplatn�ných slev na díl�ím 
odvodu z loterií a jiných podobných her

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) 

Nárok na ode�et podle § 34 odst. 4 a § 34f až § 34h 
zákona (p�íslušný �ádek sl. 2 tabulky F/c)

(neobsazeno)

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

5

6

7

8

9

Hodnota bezúplatných pln�ní 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)

Ze �. 5 hodnota bezúplatných pln�ní ve výši uplatn�ných 
slev na díl�ím odvodu z loterií a jiných podobných her

X X X

X X
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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

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

 334

 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

 251

 270

�ástka podle § 20 odst. 7 zákona, o níž mohou ve�ejn� prosp�šní poplatníci 
(§ 17a 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 bezúplatných pln�ní podle § 20 odst. 8 zákona (nejvýše 10 % z �ástky 
na �. 250)5)

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)

�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)

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

2108) Úhrn vy�atých p�íjm� (základ� dan� a da�ových ztrát) podléhajících zdan�ní 
v zahrani�í3)5)

220

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)

�ádek
Vyplní v celých K�

poplatník � nan�ní ú�ad

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

2408) 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

241

242
Ode�et nároku na odpo�et na podporu výzkumu a vývoje podle § 34 odst. 4 
a § 34a až § 34e zákona, v�etn� ode�tu dosud neuplatn�ných výdaj� (náklad�) 
p�i realizaci projekt� výzkumu a vývoje ve zn�ní zákona platném do 31. 12. 2013

243 Ode�et nároku na odpo�et na podporu odborného vzd�lávání podle § 34 odst. 4 
a § 34f až § 34h zákona

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 – 243)

 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)
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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. 8 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� anebo podle 

§ 38u zákona, 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, .docx, .txt, .xls, .xlsx, .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 � nan�ní 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 vykázané �ástky nebo uvedení dalších údaj� k takto ozna�enému �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 � nan�ní 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 podepisující osob�: Kód podepisující osoby:

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

0 7 0 6 2 0 1 6
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Příloha k účetní závěrce 
Centrum pro současné umění Praha-obecně prospěšná společnost 
k 31.12.2015 
 
 
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 
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 D. Příloha k účetní závěrce



OBECNÉ ÚDAJE 
 
1. Popis účetní jednotky 
 
Název: Centrum pro současné umění Praha-obecně prospěšná společnost 
Sídlo: Dukelských hrdinů 500, Praha 7 
Právní forma: obecně prospěšná společnost IČO: 26128055 
 
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 
v roce 2015 byli v organizaci zaměstnáni tři pracovníky v trvalém pracovním poměru. Celkové osobní náklady vynaložené za 
uvedené zdaňovací období jsou 999597,-Kč.  
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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 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 
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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 
- hosp.výsledek za účetní období 2014:  -132263,67Kč 

    
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:                                      2319401,50Kč   
 

-grant Hl.Města Prahy                        1300000,00Kč 
 -granty Ministerstva kultury                  868000,00Kč  
   -grant Městská část Praha 7                    30000,00Kč 
   -ostatní příspěvky                            121401,50Kž  
 
 
5. Hmotný a nehmotný majetek 

-společnost v roce 2015 nepořídila  ani nevyřadila žádný hmotný ani     nehmotný investiční majetek 
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 7.2 Zpráva nezávislého auditora
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