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Poslání organizace

2

Umělecké ateliéry a organizace

Po rekonstrukci tovární haly v Karlíně, pronajaté od M2 Real Estate,
a.s., vznikl v roce 2005 unikátní komplex uměleckých ateliérů
a galerií Karlin Studios, který se stal prvním svého druhu v Praze.
V prostorách tohoto multifunního kulturního centra se nachází
17 ateliérů, které jsou pronajímány odbornou porotou vybraným
etablovaným i mladším umělcům. Jeden z ateliérů je využíván
Centrem pro současné umění FUTURA pro celoroční rezidenční
program, do kterého zve talentované zahraniční umělce pro dvou
až tří měsíční tvůrčí pobyty. Dále Karlin Studios poskytují prostor
dokumentačnímu centru Nadace pro současné umění, které vlastní
jeden z nejrozsáhlejších archivů českých výtvarných umělců,
a třem galeriím: K.art.on gallery, galerii KIV, spravované samostatným občanským sdružením, a Karlin Studios, spravované naším
sdružením RICHARD.

Občanské sdružení Karlin Studios je neziskovou organizací
založenou v roce 2005. Oblast působení je stanovami vymezena na
propagaci kvalitního soudobého umění a podporuje ho rozšíření
v co nejširším společenském a kulturním okruhu. Činností sdružení
je pořádání výměnných projektů, setkání umělců a znalců umění,
navázání kontaktů mezi umělci z různých států, kontakt a spolupráce
s jinými subjekty v oblasti kultury a umění, pořádání kulturních akcí,
zejména výstav, festivalů, setkání, vernisáží, vystoupení a vydávání
uměleckých publikací. Galerie Karlin Studios, na jejíž realizaci
celoročního programu žádáme grantovou podporu, je neziskovou
institucí spravovanou na čistě nevýdělečném principu.
Veškeré příjmy, které Karlin Studios získává ze své vedlejší činnosti
– z pronájmu ateliérů, resp. kancelářských prostor ostatním
neziskovým institucím, či za pronájem prostor pro jednorázové akce
– jsou reinvestovány do provozních nákladů tohoto 3000 m2 velkého
komplexu a na splácení půjčky na jeho rekonstrukci.

3

Rekapitulace výstavního programu galerie
Karlin Studios 2014

Tak jako v předchozích letech se i v roce 2014 výstavní program
Karlin Studios s výstavním prostorem v Křižíkově ulici na pražském
Karlíně soustředil hlavně na skupinové výstavy.

Matěj Al–Ali, Petr Dub, Tomáš Moravec
Pohled do instalace Panic Room

Kurátor: Rostislav Koryčánek
Karlin Studios, 7 / 2014
(3)

I

Císařovy nové šaty
16. ledna 2014 – 9. února 2014
Kurátorka: Borbála Szalai
Apparatus 22 (RO)
Lőrinc Borsos (HU)
János Fodor (HU)
Jaroslav Kyša (SK)
Péter Szalay (HU)
Karol Radziszewski (PL)

Výstavu podpořili Mezinárodní Visegrádský fond, Národní kulturní
fond Maďarska, Holečkova Apartments.
Tato výstava, jejíž název přímo odkazuje na Andersenovu pohádku
Císařovy nové šaty, spojovala oděv se současným politickým,
historickým i morálním klimatem (kupříkladu jaká je spojitost kusu
oděvu s politikou a kulturou, jak člověk používá oděv k vyjádření
své sociologické role, vyplývající z jeho postavení, či jak se skrz
oděv identifikujeme nejen pro okolí, ale i pro sebe). Skládala
se z fiktivních módních kolekcí, smyšlených outfitů a falešných
módních přehlídek. Kurátorka výstavy, Maďarka Borbála Szalai,
vybavila tuto expoziční výstavu různorodými díly pěti umělců
a ke zhlédnutí tak byly rozličné práce od fotografických koláží
a videoartu až po štendry s potištěným pánským prádlem či malba
znázorňující obyčejnou bundu jako individuální postoj k současné
politice.
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II

Vlčice noci II: zima
16. ledna – 9. února 2014
Kurátorka: Karina Pfeiffer Kottová
Andrés Ramírez Gaviria (CO/US)
Anežka Hošková (CZ)
Vladimír Houdek (CZ)
Radim Labuda (CZ/SK)
Tereza Příhodová (CZ)
Markus Selg (DE)
Lucia Sceranková (CZ/SK)
Martin Tůma (CZ)
Maja Wilchelm (PL)

Výstavu podpořili Mezinárodní Visegrádský fond, Národní kulturní
fond Maďarska, Holečkova Apartments.
Tato výstava, jejíž název přímo odkazuje na Andersenovu pohádku
Císařovy nové šaty, spojovala oděv se současným politickým,
historickým i morálním klimatem (kupříkladu jaká je spojitost kusu
oděvu s politikou a kulturou, jak člověk používá oděv k vyjádření
své sociologické role, vyplývající z jeho postavení, či jak se skrz
oděv identifikujeme nejen pro okolí, ale i pro sebe). Skládala
se z fiktivních módních kolekcí, smyšlených outfitů a falešných
módních přehlídek. Kurátorka výstavy, Maďarka Borbála Szalai,
vybavila tuto expoziční výstavu různorodými díly pěti umělců
a ke zhlédnutí tak byly rozličné práce od fotografických koláží
a videoartu až po štendry s potištěným pánským prádlem či malba
znázorňující obyčejnou bundu jako individuální postoj k současné
politice.
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III

Maria Anwander (DE), Ruben Aubrecht (DE):
Uprostřed toho, co je nyní
27. března – 20. dubna 2014
Kurátor: Caroline Krzyszton

Aniž by to bylo původním záměrem, zjistili umělci pracující a žijící
v Berlíně po letech své tvorby, že se jejich práce nevědomě
vzájemně překrývá, a tyto podobnosti představili na společné
výstavě v Karlin Studios. Je jim společná určitá obsese ve sbírání,
hromadění majetku a přisvojování si, jimiž oba umělci zpochybňují
efemérní aspekt uměleckého díla s jeho vnitřními hodnotami,
vyňatého ze svého kontextu, ze svého muzea, nesouvisející s jeho
autorstvím.
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IV

Odhalení
1. května – 25. května 2014
Kurátorka: Henrike Böhm
Cornelia Friederike Müller (DE)
Anne Hofmann (DE)
VIP (DE)
Luise Schröder (DE)
Sophie Vollmar (DE)

Výstavu podpořili Kulturstiftung des Freistaates Sachsen, the City
of Leipzig, Česko–německý fond budoucnosti and IFA (Institut für
Auslandsbeziehungen).
V rámci kolektivní výstavy německých umělkyň byly prezentovány
koláže, videa, fotografie, instalace, sochy a zvuková díla. Umělkyně
ve svých pracích zaujímají subjektivní postoj, zviditelňují
podmínky, které mají k tvorbě, ale také zveřejňují okamžiky ze
svého života. Angažované umělkyně s neobyčejným pozorovacím
talentem se zabývají společenskými narativy a historickými
předměty, vytvářejí pravdy, ale i nepříjemná sdělení. Jejich práce
jsou subjektivní, ale pokaždé se snaží i objektivitu. V souvislosti
s šíří těchto výrazových forem se výstava zabývala i problematikou
společenské kritiky v umění a na toto téma byla vedena také
diskuse s publikem.
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V

Centrum M6: Pangea urban people
10. června – 29. června 2014
Kurátor: Jiří Ptáček
Nikola Brabcová
Vojtěch Fröhlich
Václav Girsa
Matyáš Chochola
Patrik Krišák
Pavla Malinová
Karolína Rossí
Matěj Smrkovský
Adéla Taübelová
Daniel Vlček
Jana Vojnárová
Anders Grønlien

Centrum M6 byl společný umělecký ateliér v prázdné budově
továrního komplexu v pražské Bubenči. Dříve, než v něm
zkolabovalo topení a umělci se rozprchli na vyhřátější pracoviště,
byl místem, kde se pracovalo na výtvarném umění a hudbě,
pořádaly koncerty a večírky. Urban Pangea People je kolektivním
environmentem skupiny umělců, který během těch několika roků
ateliérem prošli a v souladu s vlastním naturelem se zapojili do
života vzniknuvší komunity. Skrze trash´n´clashovou estetiku se
dopátrává jádra zdejšího klimatu i názorových korespondencí
mezi jednotlivými autory.
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VI

Panic Room
10. července – 3. srpna 2014
Kurátor: Rostislav Koryčánek
Matěj Al–Ali
Petr Dub
Tomáš Moravec

Projekt vznikl ve spolupráci a za podpory společnosti BEST a.s.
a VZV GROUP, s. r. o.
Výstavní projekt Panic Room byl v řadě třetí autorskou realizací
trojice Al–Ali, Dub, Moravec, vztahující se k problematice
současného architektonického vývoje měst a suburbánních krajin.
V prostorách Karlín Studios rozvinuli možnosti využití modulárního
systému stavebních jednotek, které představili v krajní poloze
technokraticky nastaveného řádu. Vytvořili scénu započaté
stavby, jejíž výsledná podoba byla závislá na společenských
požadavcích spojených s kvalitou architektury jako takové.
Instalace si pohrávala s převrácením toho, co je obecně nazíráno
jako instrument, na to, co se podle některých kritiků architektuře
nedostává – na monument. Prověření vztahu mezi instrumentem
a monumentem se událo s pomocí 25 kusů palet s 22,5 tuny
naskládaných tvarovek. Jejich seskládání odpovídalo tomu, jak
jsou výrobky běžně distribuovány. Instalace uvnitř galerie vyvolala
u diváků intenzivní prostorový zážitek a zároveň byla ideovým
mantinelem pro připravovanou diskusi.
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VII

Prague Pride: East Side Story
14. srpna – 7. září 2014
Kurátoři: Michal Novotný, Serena Fanara, Giulia Gueci

PRA
PRI
EAS
SIDE

Baptist Coelho (IN)
Steven Cohen (ZA)
Jamie Crewe (GB)
Wojtek Doroszuk (PL)
Zackary Drucker (US)
Goldiechiari (IT)
Igor Grubic (HR)
Zanele Muholi (ZA)
Eugenio Percossi (IT/CZ)
Karol Radziszewski (PL)
Aurora Reinhard (FIN)
Slava Mogutin & Brian Kenny a.k.a. SUPERM (RU/US)
Mark Ther (CZ)
Karlin Studios se v loňském roce stalo součástí bohatého
programu festivalu Prague Pride. K příležitosti čtvrtého ročníku
tohoto festivalu připravilo centrum pro současné umění
skupinovou výstavu českých i zahraničních umělců zaměřenou
na současnou queer tematiku. Většina expozice byla složena
z videoprací a diváci mohli vidět to, co si pod tématem výstavy
snadno představili–sex, násilí a krev, svalnatá těla, duhové barvy,
zženštilost mužů a zmužnělost žen, svědectví o tragických
osudech utlačovaných a sugestivní lyrické autoportréty. Nutno
však dodat, že kurátoři některé práce umělců tématem výstavy
schválně zmanipulovali, u jiných bylo možné si alespoň položit
otázku, jestli by byly vnímány stejně například na výstavě o spojení
kabaretu a umění. Název výstavy odkazoval k nepovedenému gay
muzikálu nebo nejasné poloze Prahy vůči bývalému Západu.
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Past, Present, Past
18. září – 26. října 2014
Kurátor: Michal Stolárik
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PPP_banner_200x140cm.pdf
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Peter Barényi
Peter Cibák
András Cséfalvay
Jaroslav Kyša
Jarmila Mitríková & Dávid Demjanovič
Adam Novota
Štefan Papčo
Katarína Poliačiková
Boris Sirka
Adam Šakový

16/09/14
09:07

Hlavní koncepce projektu Past, Present, Past byla založena na
fenoménu návratu do minulosti, který byl pro vybrané autory
důležitou uměleckou strategií. Skupinová výstava představovala
výběr z tvorby generace slovenských umělců narozených
v osmdesátých letech dvacátého století, kteří ve své produkci
využívají motivů, jakými jsou odvolávání se na minulost,
komentování historických událostí nebo oživování lokální
paměti. Dějiny se pro ně stávají důležitým předpokladem pro
nově vznikající dílo anebo naopak představují inspirační zdroj,
který nadále přetvářejí. Minulost jako inspirace pro vznik nového
– současného díla představuje ve světě umělecky běžnou
a dlouhodobě užívanou praxi. Koncepce kurátorského projektu
vykreslila typologii práce s minulostí, přičemž se soustředila na
motiv návratu zpět v čase do libovolného období, ale zároveň
respektovala a podporovala už více než stoletou tematiku
vybraných děl.
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IX

GEN 2:7–18
18. září – 26. října 2014
Kurátoři: Caroline Krzyszton / Eugenio Percossi
M

C

Y

K

CY

MY

CM

CMY

GEN_PLACHTA_250cmX400cm.pdf
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Dominik Gajarský (CZ)
Jakub Jurásek (CZ)
Tadeáš Kotrba (CZ)
Šárka Koudelová (CZ)
Michaela Mildorfová (CZ)
Tamara Moyzes (SK/CZ)
Michal Ormandik (SK)
Eugenio Percossi (IT/CZ)
Vojtěch Pollák (CZ)
Roman Štětina (CZ)
Mark Ther (CZ)
Jiří Thýn (CZ)
Yan Tomaszewski (PL/FR)
Shlomi Yaffe (ISR/CZ)

27/10/14
15:49

Výstava, kterou připravilo kurátorské duo Caroline Krzyszton
a Eugenio Percossi, vznikla ve spolupráci a za podpory ART
FOR LIFE, spolku, který se několik let věnuje prevenci HIV/AIDS
a pořádá prodejní výstavy, dražby uměleckých děl, kulturní akce
a věnuje se i vlastní preventivní a osvětové činnosti. Vystavovaná
umělecká díla zastoupená českými i zahraničními autory byla
inspirovaná tématem Ráje, motivem loňského ročníku ART FOR
LIFE.

(12)

X

Vyprávění
11. prosince 2014 – 18. ledna 2015
Kurátoři: Jan Krtička, Jan Prošek
Josef Daněk a Blahoslav Rozbořil
Vladimír Havlík
Vendula Chalánková
Lenka Klodová
Matěj Kolář
Jiří Kovanda
František Kowolovski
Jan Mlčoch
Marian Palla
Rafani
Tomáš Ruller
Pavel Sterec
Jiří Surůvka
Miloš Šejn
Martin Zet

VYPRÁVĚNÍ / RECOUNTING
11. 12. — 18. 1. 2015
KARLÍN STUDIOS

Autoři výstavy Jan Krtička a Jan Prošek připravili pro pražskou
galerii Karlin Studios projekt, v němž se pokoušejí novým
způsobem přistoupit k prezentaci aního umění. Pro výstavu oslovili
sedmnáct českých umělců a umělkyň, v jejichž práci akce či
performance hraje podstatnou roli, a z nichž mnozí patří mezi
nejvýznamnější autory českého aního umění. Jednotliví umělci
na výstavu namísto běžné fotodokumentace, videozáznamů
nebo textů poskytli vlastní vyprávění popisující jednu z jejich
performancí zachycené ve zvukové nahrávce. Výstava tak jako
celek představila patnáct zvukových projekcí v prostoru galerie,
z nichž každá zprostředkovává jeden projekt jednoho autora.

(13)

4

Finanční zpráva

Celkové náklady Karlín Studios, o. s. v roce 2014
Položka
Materiál a práce – instalace výstav
Čistící prostředky
Kancelářské potřeby
Plyn
Elektřina
Opravy a udržování
Náklady na reprezentaci
Kopírování
Poštovné
Honoráře umělci
Účetní služby
Doprava
Náklady na produkci
Odvoz odpadu
Fotodokumentace
Pronájem nářadí, přístrojů apod.
Internet, web, software
Inzerce a propagace
Instalační práce
Nájemné prostor
Cestovné
Mzdové náklady
Bankovní poplatky
Ostatní drobné náklady
Pojistné
Celkem

Celkové výnosy Karlín Studios, o. s. v roce 2014
CZK

Položka

85 598,00
1 261,00
8 314,00
525 814,00
145 074,30
1 307,00
37 238,00
7 909,00
2 939,00
75 664,02
26 000,00
58 648,00
250 000,00
7 635,00
54 668,00
91 525,00
12 350,76
4 200,00
25 866,00
585 024,00
34 148,00
166 620,00
4 657,23
6 084,70
4 072,90
2 222 617,91

(14)

CZK

Nájem prostor – ateliéry
Dobrovolné vstupné
Úroky
Provozní dotace – MHMP
Provozní dotace – MKČR

1 269 936,00
12 495,00
4,20
350 000,00
500 000,00

Celkem

2 132 435,20

5

Organizační struktura

Celoroční výstavní program galerie Karlin Studios zajišťuje tým
Centra pro současné umění FUTURA ve složení:
Alberto Di Stefano, jednatel FUTURA, o.s
Michal Novotný, výkonný ředitel, kurátor
Caroline Krzyszton, koordinátorka rezidenčních programů 		
na částečný úvazek.
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III

Uprostřed toho, co je nyní
Vernisáž: 26. 3. 2014, 18:00
Termín výstavy: 27. 3. – 20. 4. 2014
Vystavující umělci: Maria Anwander, Ruben Aubrecht

IV

Odhalení
Vernisáž: 30. 4. 2014, 18.00
Termín výstavy: 1. 5. – 25. 5. 2014
Vystavující umělci: Cornelia Friederike Müller, Anne
Hofmann, VIP, Luise Schröder, Sophie Vollmar

V

Centrum M6: Pangea Urban People
Vernisáž: 9. 6. 2014, 18:00
Termín výstavy: 10. 6. – 29. 7. 2014
Vystavující umělci:Nikola Brabcová, Vojtěch Fröhlich, 		
Václav Girsa, Matyáš Chochola, Patrik Kriššák, 			
Pavla Malinová, Karolína Rossí, Matěj Smrkovský, 		
Adéla Taübelová, Daniel Vlček, Jana Vojnárová, 			
Anders Grønlien

VI

Panic Room
Vernisáž: 9. 7. 2014, 18:00
Termín výstavy: 10. 7. – 3. 9. 2014
Vystavující umělci: Matěj Al–Ali, Petr Dub, Tomáš Moravec

VII

Prague Pride: East Side Story
Vernisáž: 13. 8. 2014
Termín výstavy: 14. 8. – 7. 9. 2014
Výstavující umělci: Baptist Coelho, Steven Cohen, Jamie
Crewe, Wojtek Doroszuk, Zackary Drucker, Goldiechiari,
Igor Grubic, Zanele Muholi, Eugenio Percossi, Karol
Radziszewski), Aurora Reinhard, Slava Mogutin & Brian
Kenny a.k.a. SUPERM, Mark Ther

VIII

Past, Present, Past
Vernisáž: 17. 9. 2014, 18:00
Termín výstavy: 17. 9. – 26. 10. 2014
Vystavující umělci: Peter Barényi, Peter Cibák, András 		
Cséfalvay, Jaroslav Kyša, Jarmila Mitríková & Dávid 		
Demjanovič, Adam Novota, Štefan Papčo, 			
Katarína Poliačiková, Boris Sirka, Adam Šakový

IX

GEN 2:7
Vernisáž: 17. 9. 2014, 18:00
Termín výstavy: 17. 9. – 26. 10. 2014
Vystavující umělci: Dominik Gajarský, Jakub Jurásek, 		
Tadeáš Kotrba, Šárka Koudelová, Michaela Mildorfová), 		
Tamara Moyzes, Michal Ormandik, Eugenio 			
Percossi, Vojtěch Pollák, Roman Štětina, Mark 			
Ther, Jiří Thýn, Yan Tomaszewski, Shlomi Yaffe

X

Vyprávění
Vernisáž: 10.12. 2014, 18:00
Termín výstavy: 11. 12. – 18. 1. 2015
Vystavující umělci: Josef Daněk a Blahoslav Rozbořil, 		
Vladimír Havlík, Vendula Chalánková, Lenka Klodová, Matěj
Kolář, Jiří Kovanda, František Kowolovski, Jan 			
Mlčoch, Marian Palla, Rafani, Tomáš Ruller, Pavel 		
Sterec, Jiří Surůvka, Miloš Šejn, Martin Zet

Poděkování

Partnerem projektu Karlin Studios je M2 Reality Estate, a.s.
Celoroční výstavní program v letošním roce podpořili Magistrát
hlavního města Prahy a Ministerstvo kultury České republiky.
Mediální podporu zajistili Radio 1, Artyčok.tv, Radio Wave, Artmap,
Protišedi.cz.
Všem těmto naším partnerům patří náš velký dík!
7

Identiﬁkační údaje organizace a kontaktní údaje

Název organizace: Karlin Studios, o.s.
Číslo a datum registrace: registrováno u Ministerstva vnitra ČR dne
21. 11. 2005 pod označením VS/1–1/62 341/05–R
Sídlo organizace: Bartoškova 1448/26, 140 00, Praha4, ČR
Adresa kanceláře: Holečkova 49, Praha 5, 150 00, ČR
Statutární zástupce: Alberto Di Stefano
Telefon: (+420) 734 244 581
E–mail: info@karlinstudios.cz
IČO: 270 12 417
Webové stránky: www.karlinstudios.cz
Číslo účtu: 266 123 39 / 0800
Banka: Česká spořitelna a.s.
IBAN: CZ74 0800 000 000 2661 2339
BIC: G IBACZPX

8

Přílohy
Chronologický seznam výstav a akcí v roce 2014

I

Císařovy nové šaty
Vernisáž: 15. 1. 2014, 18:00
Termín výstavy: 16. 1. – 9. 2. 2014
Vystavující umělci: Apparatus 22, Lőrinc Borsos,
János Fodor, Jaroslav Kyša, Péter Szalay, Karol 			
Radziszewski

II

Vlčice noci II: zima
Vernisáž: 1. 2. 2014, 18:00
Termín výstavy: 19. 2. – 16. 3. 2014
Andrés Ramírez Gaviria, Anežka Hošková, Vladimír Houdek,
Radim Labuda, Tereza Příhodová, Markus Selg, Lucia 		
Sceranková, Martin Tůma, Maja Wilchelm

(15)

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.
Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu

Praha
Územnímu pracovišti v, ve, pro

Praha
01 Daňové identifikační číslo

C Z 2 7 0 1 2 4 1 7
02 Identifikační číslo

otisk podacího razítka finančního úřadu

2 7 0 1 2 4 1 7
03 Daňové přiznání 1)
6

řádné

dodatečné

)

opravné

Počet příloh II. oddílu

Důvody pro podání dodatečného
daňového přiznání zjištěny dne

Počet zvláštních příloh 8)
Počet samostatných příloh 9)

3 A

04 Kód rozlišení typu přiznání

Zdaňovací období podle § 21a písm.

)

zákona

PŘIZNÁNÍ
k dani z příjmů právnických osob
podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
za zdaňovací období nebo za období, za které se podává daňové přiznání
od 0 1 0 1 2 0 1 4

do 3 1 1 2 2 0 1 4

I. ODDÍL - údaje o poplatníkovi
05 Název poplatníka

K a r l í n

S t u d i o s ,

o b č a n s k é

s d r u ž e n í

06 Sídlo 10)
a) ulice a číslo orientační, část obce a číslo popisné

B a r t o š k o v a

1 4 4 8 / 2 6

b) obec

P r a h a

c) PSČ

4

1 4 0 0 0

d) stát/kód státu

Č e s k á

e) číslo telefonu

r e p u b l

Č R

f) číslo faxu

2 2 2 5 1 9 6 1 9

2 2 2 5 1 6 8 8 0

07 Bankovní spojení

2 6 6 1 2 3 3 9 / 0 8 0 0
08 Přiznání zpracoval a předložil daňový poradce

1

)

09 Plná moc daňového poradce k zastupování uložena u finančního úřadu dne

10 Zákonná povinnost ověření účetní závěrky auditorem

ne

ano

ne

ano

ne

ano

ne

2

)

1

)

11 Účetní závěrka nebo přehledy o majetku a závazcích a o příjmech a výdajích, přiloženy 1) , 7)
12 Transakce uskutečněné se spojenými osobami 1), 9)

ano

2

ano

ne

)

Kód klasifikace CZ-NACE 2)

13 Hlavní (převažující) činnost

Propagace soudobého moderního umění

.

.

.

.

(platný pro zdaňovací období započatá v roce 2014 nebo jejich část, za která lhůta

25 5404 MFin 5404 - vzor č. 25

pro podání daňového přiznání uplyne po 31. prosinci 2014)

1

II. ODDÍL - daň z příjmů právnických osob (dále jen „daň“)
Vyplní v celých Kč
Řádek

Název položky
poplatník
Výsledek hospodaření (zisk +, ztráta -) 3) nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji

108)

ke dni

3

)

31.12.2014

109 517

Částky neoprávněně zkracující příjmy (§ 23 odst. 3 písm a) bod 1 zákona) a hodnota

20

308)

nepeněžních příjmů (§ 23 odst. 6 zákona), pokud nejsou zahrnuty ve výsledku
hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji na ř. 10
Částky, o které se podle § 23 odst. 3 písm. a) bodů 3 až 18 zákona zvyšuje výsledek

hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji na ř. 10
Výdaje (náklady) neuznávané za výdaje (náklady) vynaložené k dosažení, zajištění

40

a udržení příjmů (§ 25 nebo 24 zákona), pokud jsou zahrnuty ve výsledku
hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji na ř. 10

50

Rozdíl, o který odpisy hmotného a nehmotného majetku (§ 26 a § 32a zákona)
uplatněné v účetnictví převyšují odpisy tohoto majetku stanovené podle § 26
až 33 zákona

618)

Úprava základu daně podle § 23 odst. 8 zákona v případě zrušení poplatníka
s likvidací

879 692

628)

70

Mezisoučet (ř. 20 + 30 + 40 + 50 + 61 + 62)

879 692

100

Příjmy, které nejsou předmětem daně podle § 18 odst. 2 zákona, pokud jsou
zahrnuty ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji (ř. 10)

101

Příjmy, jež u veřejně prospěšných poplatníků, nejsou předmětem daně podle
§ 18a odst. 1 zákona, pokud jsou zahrnuty ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu
mezi příjmy a výdaji (ř. 10)

109 8)

Příjmy osvobozené od daně podle § 19b zákona, pokud jsou zahrnuty
ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji (ř. 10)

110 8)

Příjmy osvobozené od daně podle § 19 zákona, pokud jsou zahrnuty
ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji (ř. 10)

111 8)

12 945
850 000

Částky, o které se podle § 23 odst. 3 písm b) zákona snižuje výsledek hospodaření

nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji (ř. 10)

112 8)

Částky, o které lze podle § 23 odst. 3 písm c) zákona snížit výsledek hospodaření
nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji (ř. 10)

120

Příjmy nezahrnované do základu daně podle § 23 odst. 4 písm. a) zákona

130

Příjmy nezahrnované do základu daně podle § 23 odst. 4 písm. b) zákona

140 8)

Příjmy a částky podle § 23 odst. 4 zákona, s výjimkou příjmů podle § 23
odst. 4. písm. a) a b) zákona, nazahrnované do základu daně

150

Rozdíl, o který odpisy hmotného a nehmotného majetku stanovené podle § 26
až 33 zákona převyšují odpisy tohoto majetku uplatněné v účetnictví

160 8)

Souhrn jednotlivých rozdílů, o které částky výdajů (nákladů) vynaložených
na dosažení, zajištění a udržení příjmů převyšují náklady uplatněné v účetnictví

161 8)

Úprava základu daně podle § 23 odst. 8 zákona v případě zrušení poplatníka
s likvidací

162 8)

170

Mezisoučet
(ř. 100 + 101 + 109 + 110 + 111 + 112 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 161 + 162)
2

862 945

finanční úřad

Příloha č. 1 II. oddílu
Identifikační číslo

2 7 0 1 2 4 1 7

Daňové identifikační číslo

C Z 2 7 0 1 2 4 1 7

A. Rozdělení výdajů (nákladů), které se neuznávají za výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění
a udržení příjmů, uvedených na řádku 40 podle účtových skupin účtové třídy - náklady
Řádek

Vyplní v celých Kč
poplatník
finanční úřad

Název účtové skupiny (včetně číselného označení)

1

50

150 422

2

51

555 029

3

52

166 620

4

54

7 621

5
6
7
8
9
10
11
12
13

Celkem

879 692

B. Odpisy hmotného a nehmotného majetku
a) Daňové odpisy hmotného a nehmotného majetku uplatněné jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných
příjmů podle § 24 odst. 2 písm. a) zákona
Řádek

Vyplní v celých Kč

Název položky

1

Odpisy hmotného a nehmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 1

2

(neobsazeno)

3

Odpisy hmotného a nehmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 2

4

Odpisy hmotného a nehmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 3

5

Odpisy hmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 4

6

Odpisy hmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 5

7

Odpisy hmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 6

8

Odpisy hmotného majetku podle § 30 odst. 4 zákona,
ve znění účinném do 31. prosince 2007

9

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

10

Odpisy nehmotného majetku podle § 32a zákona, zaevidovaného do majetku
poplatníka ve zdaňovacích obdobích započatých v roce 2004 a později

11

Daňové odpisy hmotného a nehmotného majetku celkem

poplatník

finanční úřad

X

X

b) Účetní odpisy hmotného a nehmotného majetku uplatněné jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných
příjmů podle § 24 odst. 2 písm. v) zákona
Účetní odpisy, s výjimkou uvedenou v § 25 odst. 1 písm. zg) zákona, u hmotného
majetku, který není vymezen pro účely zákona jako hmotný majetek, a nehmotného

12

majetku, který se neodpisuje podle tohoto zákona, uplatněné podle § 24 odst. 2
písm. v) zákona jako výdaj (náklad) k dosažení, zajištění a udržení zdanitelných
příjmů. Pro nehmotný majetek zaevidovaný do majetku poplatníka do 31. prosince
2000 se použije zákon ve znění platném do uvedeného data, a to až do doby jeho
vyřazení z majetku poplatníka
3

C. Odpis pohledávek zahrnovaný do výdajů (nákladů) k dosažení, zajištění a udržení příjmů a zákonné rezervy
a zákonné opravné položky vytvářené podle zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o rezervách)
a) Odpis neuhrazených pohledávek zahrnovaný do daňových výdajů (nákladů) a zákonné opravné položky k pohledávkám,
mimo bankovních opravných položek podle § 5 zákona o rezervách - vyplňují všichni poplatníci

Řádek

1

2

3

4

Vyplní v celých Kč

Název položky

poplatník

finanční úřad

(neobsazeno)

X

X

(neobsazeno)

X

X

Opravné položky k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení vytvořené podle

§ 8 zákona o rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznání
Stav zákonných opravných položek k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním
řízení (§ 8 zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává daňové přiznání

5

Stav nepromlčených pohledávek splatných po 31. prosinci 1994, k nimž lze tvořit
zákonné opravné položky (§ 8a zákona o rezervách) ke konci období, za které
se podává daňové přiznání

6

Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám vytvořené podle § 8a zákona
o rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznání
Stav zákonných opravných položek k nepromlčeným pohledávkám splatným

7

po 31. prosinci 1994 (§ 8a zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává

8

Opravné položky k pohledávkám z titulu ručení za celní dluh vytvořené podle
§ 8b zákona o rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznání

9

Stav zákonných opravných položek k pohledávkám z titulu ručení za celní dluh
(§ 8b zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává daňové přiznání

10
11

12

daňové přiznání

Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám, vytvořené podle § 8c zákona
o rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznání
Stav zákonných opravných položek k nepromlčeným pohledávkám vytvořených
podle § 8c zákona o rezervách ke konci období, za které se podává daňové přiznání
Úhrn hodnot pohledávek nebo pořizovacích cen pohledávek nabytých postoupením,
uplatněných v daném zdaňovacím období, za které se podává daňové přiznání jako
výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení příjmů podle § 24 odst. 2 písm y) zákona

b) Bankovní rezervy a opravné položky podle § 5 zákona o rezervách - vyplňují pouze banky
13

Průměrný stav rozvahové hodnoty nepromlčených pohledávek z úvěrů podle
§ 5 odst. 2 písm. a) zákona o rezervách

148)

Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám z úvěrů, vytvořené podle
§ 5 odst. 2 písm. a) zákona o rezervách za dané zdaňovací období

15

Stav zákonných opravných položek k nepromlčeným pohledávkám z úvěrů
(§ 5 odst. 2 písm. a) zákona o rezervách) ke konci zdaňovacího období

16

Průměrný stav poskytnutých bankovních záruk za úvěry podle
§ 5 odst. 2 písm. b) zákona o rezervách

178)

Rezervy na poskytnuté bankovní záruky za úvěry, vytvořené podle
§ 5 odst. 2 písm. b) zákona o rezervách za dané zdaňovací období

18

Stav zákonných rezerv na poskytnuté bankovní záruky za úvěry
(§ 5 odst. 2 písm. b) zákona o rezervách) ke konci zdaňovacího období

c) Opravné položky podle § 5a zákona o rezervách - vyplňují pouze spořitelní a úvěrní družstva a ostatní finanční instituce
Průměrný stav rozvahové hodnoty nepromlčených pohledávek z úvěrů poskytnutých

19
20
218)
22

fyzickým osobám na základě smlouvy o úvěru, bez příslušenství, v ocenění
nesníženém o opravné položky již vytvořené (§ 5a odst. 3 zákona o rezervách)
Výše základního kapitálu k poslednímu dni zdaňovacího období
(§ 5a odst. 4 zákona o rezervách)
Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám z úvěrů poskytnutých fyzickým
osobám na základě smlouvy o úvěru, vytvořené podle § 5a odst. 4 zákona
o rezervách za dané zdaňovací období
Stav zákonných opravných položek k nepromlčeným pohledávkám z úvěrů
poskytnutých fyzickým osobám na základě smlouvy o úvěru (§ 5a odst. 4 zákona
o rezervách) ke konci zdaňovacího období

d) Rezervy v pojišťovnictví - vyplňují pouze pojišťovny
23

Rezervy v pojišťovnictví vytvořené podle § 6 zákona o rezervách v daném období,
za které se podává daňové přiznání

24

Stav rezerv v pojišťovnictví (§ 6 zákona o rezervách) ke konci období, za které
se podává daňové přiznání
4

e) Rezerva na opravy hmotného majetku - vyplňují všichni poplatníci

f)

25

Rezerva na opravy hmotného majetku vytvořená podle § 7 zákona o rezervách
v daném zdaňovacím období

26

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

Ostatní zákonné rezervy - vyplňují pouze poplatníci oprávnění k jejich tvorbě a použití
27
28
298)

Rezerva na pěstební činnost vytvořená podle § 9 zákona o rezervách v daném
období, za které se podává daňové přiznání
Stav rezervy na pěstební činnost (§ 9 zákona o rezervách) ke konci období, za které

se podává daňové přiznání
Ostatní rezervy vytvořené podle § 10 zákona o rezervách v daném zdaňovacím
období

D. (neobsazeno)
5
E. Odečet daňové ztráty od základu daně podle § 34 odst. 1 až 3 zákona
) nebo snížení základu daně podílového
fondu o záporný rozdíl mezi jeho příjmy a výdaji podle § 20 odst. 3 zákona, ve znění platném do 14. července
2011 (vyplní se v celých Kč)
Zdaňovací období nebo období,
za které se podává
Řádek
daňové přiznání,
v němž daňová ztráta vznikla
od - do
0
1
1

01012013 31122013

Celková výše daňové
ztráty vyměřené
nebo přiznávané
za období
uvedené ve sl. 1
2

Část daňové ztráty ze sl. 2
odečtená
v předcházejících
zdaňovacích obdobích

odečtená
v daném
zdaňovacím období

kterou lze odečíst
v následujících
zdaňovacích obdobích

3

4

5

36 596

36 596

0

36 596

0

2
3
4
5
6
7
8
9

Celkem

F. Odpočty podle § 34 odst. 4 zákona
a) (neobsazeno)
b) Uplatňování odpočtu na podporu výzkumu a vývoje od základu daně podle § 34 odst. 4 a § 34a až 34e zákona

(vyplní se v celých Kč)

Část nároku na odpočet ze sl. 2

Řádek

Zdaňovací období nebo období,
za které je podáváno daňové
přiznání, v němž vznikl nárok na
odpočet podle § 34 odst. 4
a § 34a až § 34e zákona od – do

Celková výše nároku na odpočet na podporu výzkumu
a vývoje vzniklá v období
uvedeném ve sl. 1

odečtená
v předcházejících
obdobích

odečtená v daném
období

kterou lze odečíst
v následujících
obdobích

0

1

2

3

4

5

1
2
3
4
5

Celkem

c) Uplatňování odpočtu na podporu odborného vzdělávání od základu daně podle § 34 odst. 4 a § 34f až § 34h zákona (vyplní se v celých Kč)

Část nároku na odpočet ze sl. 2

Řádek

Zdaňovací období nebo období,
za které je podáváno daňové
přiznání, v němž vznikl nárok na
odpočet podle § 34 odst. 4
a § 34f až § 34h zákona od – do

Celková výše nároku na od
počet na podporu odborného vzdělávání vzniklá
v období uvedeném ve sl. 1

odečtená
v předcházejících
obdobích

odečtená v daném
období

kterou lze odečíst
v následujících
obdobích

0

1

2

3

4

5

1
2
3
4
5

Celkem
5

G. Celková hodnota bezúplatných plnění, kterou lze podle § 20 odst. 8 zákona uplatnit jako odečet od základu
daně sníženého podle § 34 zákona 5)
Řádek
1
2

Vyplní v celých Kč
poplatník
finanční úřad

Název položky
Celková hodnota bezúplatných plnění poskytnutých na účely vymezené
v § 20 odst. 8 zákona pro odečet ze základu daně sníženého podle § 34 zákona,
vč. částky ze ř. 2
Ze ř. 1 hodnota bezúplatných plnění ve výši uplatněných slev na dílčím
odvodu z loterií a jiných podobných her

H. Rozčlenění celkového nároku na slevy na dani (§ 35 odst. 1 a § 35a nebo § 35b zákona), který lze uplatnit
na ř. 300 5)
Řádek

Vyplní v celých Kč
poplatník
finanční úřad

Název položky

1

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

2

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

3

(neobsazeno)

4

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

59)

Sleva podle § 35a 1) nebo 35b 1) zákona

I. Zápočet daně zaplacené v zahraničí
Řádek

X

)

Počet samostatných příloh

5

Vyplní v celých Kč
poplatník
finanční úřad

Název položky

18)

Úhrn daní zaplacených v zahraničí, o které lze snížit daňovou povinnost metodou
úplného zápočtu

29)

Úhrn daní zaplacených v zahraničí, u nichž lze uplatnit metodu prostého zápočtu
(úhrn částek z ř. 3 samostatných příloh k tabulce I)

39)

Úhrn částek daní zaplacených v zahraničí, o které lze snížit daňovou povinnost
metodou prostého zápočtu (úhrn částek z ř. 7 samostatných příloh k tabulce I)

4

Výše daní zaplacených v zahraničí, kterou lze započíst metodou úplného
a prostého zápočtu (součet částek z ř. 1 a 3)

5

Výše daní zaplacených v zahraničí, kterou nelze započíst (kladný rozdíl mezi částkami

na ř. 2 a 3, zvýšený o kladný rozdíl mezi částkami na ř. 4 a na ř. 320 II. oddílu)

J. Rozdělení některých položek v případě komanditní společnosti
Řádek
0

X

Název položky a číslo řádku II. oddílu, případně číslo
řádku vyznačené tabulky přílohy č. 1 II. oddílu,
s nimiž souvisí částka ze sloupce 2 nebo 3 této tabulky
1

1

Základ daně nebo daňová ztráta z ř. 200 (ř. 201)

2

Úhrn vyňatých příjmů (základů daně a daňových ztrát)
podléhajících zdanění v zahraničí (ř. 210)

3

Nárok na odečet podle § 34 odst. 4 a § 34f až § 34h
zákona (příslušný řádek sl. 2 tabulky F/c)

4

Nárok na odečet podle § 34 odst. 4 a § 34a až § 34e
zákona (příslušný řádek sl. 2 tabulky F/b)

5

Hodnota bezúplatných plnění poskytnutých na účely
vymezené v § 20 odst. 8 zákona (ř. 1 tabulky G)

6

Ze ř. 5 hodnota bezúplatných plnění ve výši uplatněných
slev na dílčím odvodu z loterií a jiných podobných her

7

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

8

(neobsazeno)

9

Úhrn daně zaplacené v zahraničí, kterou lze započíst
metodou úplného a prostého zápočtu (ř. 4 tabulky I)

) (vyplní se v celých Kč)

4

Částka připadající
na komplementáře

Částka připadající
na komanditisty

2

3

Částka za komanditní
společnost jako celek
(sl. 2 + 3)
4

X

X

X

K. Vybrané ukazatele hospodaření
Řádek
1
2

Měrná
jednotka

Název položky
Roční úhrn čistého obratu
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců,
zaokrouhlený na celé číslo

Kč
osoby
6

Vyplní
poplatník

2 132 435
0

finanční úřad

Vyplní v celých Kč

Řádek

200

poplatník
Základ daně před úpravou o část základu daně (daňové ztráty) připadající
na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je
uplatňováno vynětí, a před snížením o položky podle § 34 a § 20 odst. 7
nebo odst. 8 zákona, nebo daňová ztráta před úpravou o část základu daně
(daňové ztráty) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění
3
v zahraničí, u nichž je uplatňováno vynětí (ř. 10 + 70 - 170)
)
3

126 264

4

201

Část základu daně nebo daňové ztráty připadající na komplementáře

210 8)

Úhrn vyňatých příjmů (základů daně a daňových ztrát) podléhajících zdanění
v zahraničí 3)5)

220

Základ daně po úpravě o část základu daně (daňové ztráty) připadající
na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je
uplatňováno vynětí, před snížením o položky podle § 34 a § 20 odst. 7
nebo odst. 8 zákona 5) nebo daňová ztráta po úpravě o část základu daně
(daňové ztráty) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění
3
v zahraničí, u nichž je uplatňováno vynětí (ř. 200 - 201 - 210)
)

), )

126 264
Vyplní v celých Kč

Řádek
230
240 8)

finanční úřad

poplatník
Odečet daňové ztráty podle § 34 odst. 1 zákona

finanční úřad

36 596

5

)

Odečet dosud neuplatněného nároku, vzniklého v předchozích zdaňovacích obdobích

podle § 34 odst. 3 až 10 a 12 zákona, ve znění platném do 31. prosince 2004

241
242

Odečet nároku na odpočet na podporu výzkumu a vývoje podle § 34 odst. 4
a § 34a až § 34e zákona, včetně odečtu dosud neuplatněných výdajů (nákladů)
při realizaci projektů výzkumu a vývoje ve znění zákona platném do 31. 12. 2013

243

Odečet nároku na odpočet na podporu odborného vzdělávání podle § 34 odst. 4
a § 34f až § 34h zákona

250

Základ daně po úpravě o část základu daně (daňové ztráty) připadající na
komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je uplatňováno
vynětí, snížený o položky podle § 34, před snížením o položky podle § 20 odst. 7
nebo odst. 8 zákona 5) (ř. 220 - 230 - 240 - 241 - 242 - 243)

89 668

Částka podle § 20 odst. 7 zákona, o níž mohou veřejně prospěšní poplatníci
(§ 17a zákona) dále snížit základ daně uvedený na ř. 250

89 668

251
260
270

Odečet bezúplatných plnění podle § 20 odst. 8 zákona (nejvýše 10 % z částky
na ř. 250) 5)
Základ daně po úpravě o část základu daně (daňové ztráty) připadající
na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je
uplatňováno vynětí, snížený o položky podle § 34 a částky podle § 20 odst. 7
nebo 8 zákona, zaokrouhlený na celé tisícikoruny dolů 5) (ř. 250 - 251 - 260)

280

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

290

Daň

300

Slevy na dani podle § 35 odst. 1 a § 35a nebo § 35b zákona
(nejvýše do částky na ř. 290) 5)

0

ř. 270 x ř. 280
100

301
5

310

Daň upravená o položky uvedené na ř. 300 a 301 (ř. 290 - 300 ± 301)

)

320

Zápočet daně zaplacené v zahraničí na daň uvedenou na ř.310
(nejvýše do částky uvedené na ř. 310)

330

Daň po zápočtu na ř. 320 (ř. 310 - 320), zaokrouhlená na celé Kč nahoru

331 8)

Samostatný základ daně podle § 20b zákona, zaokrouhlený na celé tisícikoruny
dolů 5)

332

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

333

Daň ze samostatného základu daně
zaokrouhlená na celé Kč nahoru

334 8)

Zápočet daně zaplacené v zahraničí na daň ze samostatného základu daně
(nejvýše do částky uvedené na ř. 333)

335

Daň ze samostatného základu daně po zápočtu (ř. 333 - 334),
zaokrouhlená na celé Kč nahoru

340

Celková daň (ř. 330 + 335)

360

Poslední známá daň pro účely stanovení výše a periodicity záloh podle
§ 38a odst. 1 zákona (ř. 340 - 335 = ř. 330)

5

)
5

)

ř. 331 x ř. 332 ,
100

0

7

0

III. ODDÍL - (neobsazeno)
Řádek

Název položky

1

Vyplní v celých Kč
poplatník

finanční úřad

(neobsazeno)

X

X

2

(neobsazeno)

X

X

3

(neobsazeno)

X

X

IV. ODDÍL - dodatečné daňové přiznání
Řádek

Vyplní v celých Kč

Název položky

poplatník

1

Poslední známá daň

2

Nově zjištěná daň (ř. 340 II. oddílu)

3

Zvýšení (+), snížení (-) daně (ř. 2 - ř. 1)

4

Poslední známá daňová ztráta

5

Nově zjištěná daňová ztráta (ř. 220 II. oddílu)

6

Zvýšení (+), snížení (-) daňové ztráty (ř. 5 - ř. 4)

finanční úřad

V. ODDÍL - placení daně
Řádek

Vyplní v celých Kč

Název položky

poplatník

1

Na zálohách (§ 38a zákona) zaplaceno

28)

Na zajištění daně sraženo plátcem (§ 38e zákona)

38)

Uplatňovaný zápočet daně vybrané srážkou (§ 36 odst. 8 zákona)

4

Nedoplatek (-)
Přeplatek (+)

(ř. 1 + ř. 2 + ř. 3 - ř. 340 II. oddílu) < 0
(ř. 1 + ř. 2 + ř. 3 - ř. 340 II. oddílu) > 0

finanční úřad

0

PROHLAŠUJI, ŽE VŠECHNY MNOU UVEDENÉ ÚDAJE V TOMTO PŘIZNÁNÍ JSOU PRAVDIVÉ A ÚPLNÉ
A STVRZUJI JE SVÝM PODPISEM
Údaje o podepisující osobě:

Kód podepisující osoby:

Jméno(-a) a příjmení / Název právnické osoby

Datum narození / Evidenční číslo osvědčení daňového poradce / IČ právnické osoby
Fyzická osoba oprávněná k podpisu (je-li daňový subjekt či zástupce právnickou osobou),
s uvedením vztahu k právnické osobě (např. jednatel, pověřený pracovník apod.)
Jméno(-a) a příjmení / Vztah k právnické osobě

A l b e r t o

D i

S t e f a n o ,

j e d n a t e l

Osoba oprávněná k podpisu
Datum

2 8 0 3 2 0 1 5

Vlastnoruční podpis osoby oprávněné k podpisu
Otisk
razítka

Vysvětlivky:
1
) Nehodící se škrtněte
2
) Vyplní finanční úřad
3
) V případě vykázání ztráty nebo daňové ztráty se uvede částka se znamékem minus (-)
4
) Vyplní pouze poplatník, který je komanditní společností
5
) Pokud poplatníkem daně je komanditní společnost, uvede pouze částky připadající na komanditisty
6
) Při podání dodatečného daňového přiznání podle § 141 odst. 2 nebo 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů anebo podle
§ 38u zákona, budou na zvláštní příloze uvedeny důvody pro jeho podání. Při elektronickém podání těchto dodatečných daňových přiznání je součástí
programového vybavení aplikace textové pole pro vyplnění zvláštní přílohy.
7

) Účetní závěrka nebo přehled o majetku a závazcích a přehled o příjmech a výdajích, jako příloha vyznačená pod položkou 11 v I. oddílu, je součástí daňového

přiznání (§ 72 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů). Pro účely elektronického podání daňového přiznání se Účetní
závěrkou rozumí elektronické přílohy Vybrané údaje z Rozvahy a Vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty, popřípadě Vybrané údaje z Přehledu o změnách
vlastního kapitálu, které jsou součástí programového vybavení aplikace, a Opis Přílohy účetní závěrky, vkládaný s použitím E-přílohy jako samostatný
soubor typu .doc, .txt, .xls, .rtf, .pdf nebo .jpg.
Přehledy o majetku a závazcích a příjmech a výdajích a Účetní závěrky, pro které nejsou v programovém vybavení aplikace Elektronické podání
pro daňovou správu k dispozici elektronické přílohy se závazně stanoveným uspořádáním údajů, lze účinně elektronicky podat prostřednictvím E-příloh,
umožňujících vložení souboru typu .doc, .txt, .xls, .rtf, .pdf nebo .jpg.
8
) Bude-li vyplněn některý z takto označených řádků, je nutné ve smyslu dílčích pokynů pro jejich vyplnění rozvést na zvláštní příloze věcnou náplň částky
vvykázané na příslušném řádku, popřípadě její propočet. Při elektronickém podání daňového přiznání jsou textová pole pro vyplnění zvlášních příloh
součástí programového vybavení aplikace.
9

) Výpočet vykázané částky nebo uvedení dalších údajů k takto označenému řádku se provede na samostatné příloze. Tiskopisy samostatných příloh vydává Ministerstvo
financí. Pro účely elektronického podání daňového přiznání jsou elektronické verze těchto tiskopisů součástí programového vybavení aplikace Elektronická podání

10

pro finanční správu.

) § 17 odst. 3 zákona.
8

Příloha k účetní závěrce za rok 2014
KARLÍN STUDIOS
Čl. I.
Obecné údaje obsažené v příloze
Název a sídlo společnosti:
Karlín Studios o. s.
Bartoškova 26, 140 00 Praha 4
Den vzniku:
21. 11. 2005
Předmět podnikání: propagace a podpora soudobého kvalitního umění
Počet zaměstnanců: 0
Čl. II.
Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách obsažených v příloze
1. HIM a NIM je oceňován v pořizovací či reprodukční pořizovací ceně v peněžních
jednotkách české měny.
2. Stanovení reprodukční pořizovací ceny nebylo v průběhu roku použito.
3. Jako vedlejší pořizovací náklady jsou k nekoupených cenám přiřazovány náklady související
s pořízením.
4. V průběhu roku 2014 nedošlo k žádným změnám ve způsobu oceňování ani odepisování
HIM, postupů účtování atd.
5. V roce 2014 nebylo použito při účtování opravných položek.
6. Drobný investiční majetek není považován za investiční majetek, při pořízení se neinvestiční
majetek účtuje na vrub nákladů – 518, a o hmotném se účtuje jako o zásobách (předání do
užívání na vrub nákladů – 501).
7. Hmotný investiční majetek byl při pořízení zatříděn do odpisových skupin dle přílohy k
zákonu ČNR č. 586/92 Sb., o daních z příjmů a je odepisován zrychleně (po celou dobu
odepisování).
8. Údaje v cizí měně se přepočítávají pevným pololetním kurzem ČNB.
Čl. III.
Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Společnost nemá žádné investiční majetkové cenné papíry ani majetkové účasti.
Hospodářský výsledek běžného účetního období za rok 2014 činil Kč 109 517,09.
Společnost nemá žádné pohledávky po lhůtě splatnosti.
Společnost má závazky po lhůtě splatnosti ve výši Kč 310 371,06.
Zákonné ani ostatní rezervy nebyly v průběhu roku 2014 zúčtovány.
Společnost nemá majetek.
Na řádku č. 100 daň. přiznání jsou přijaté dary na kulturu a na řádku č. 101 granty od
Ministerstva kultury a Magistrátu hl. m. Prahy.

V Praze 28. 3. 2015
Alberto Di Stefano
jednatel

Výčet položek
podle vyhlášky č.504/2002 Sb.

Výkaz zisku a ztráty
ke dni 31.12.2014

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky
Karlín Studios, občanské sdružení

(v celých tisících Kč)
Bartoškova 1448/26
Praha 4
140 00

IČ
27012417

Číslo
řádku
A.
I.

Činnost
hlavní

hospodářská

Náklady

1

872

1 149

Spotřebované nákupy celkem

2

150

416

1.

Spotřeba materiálu

3

92

3

2.

Spotřeba energie

4

58

413

3.

Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek

5

4.

Prodané zboží

6
548

733

II.

Služby celkem

7

5.

Opravy a udržování

8

6.

Cestovné

9

33

1

7.

Náklady na reprezentaci

10

12

7

8.

Ostatní služby

11

503

724

III.

1

Osobní náklady celkem

12

167

9.

Mzdové náklady

13

167

10.

Zákonné sociální pojištění

14

11.

Ostatní sociální pojištění

15

12.

Zákonné sociální náklady

16

13.

Ostatní sociální náklady

17

Daně a poplatky celkem

18

14.

Daň silniční

19

15.

Daň z nemovitostí

20

16.

Ostatní daně a poplatky

21

IV.

V.

Ostatní náklady celkem

22

17.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

23

18.

Ostatní pokuty a penále

24

19.

Odpis nedobytné pohledávky

25

20.

Úroky

26

21.

Kursové ztráty

27

22.

Dary

28

23.

Manka a škody

29

24.

Jiné ostatní náklady

30

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem

31

25.

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

32

26.

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

33

27.

Prodané cenné papíry a podíly

34

28.

Prodaný materiál

35

29.

Tvorba rezerv

36

30.

Tvorba opravných položek

37

Poskytnuté příspěvky celkem

38

31.

Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

39

32.

Poskytnuté členské příspěvky

40

Daň z příjmů celkem

41

Dodatečné odvody daně z příjmů

42

VI.

VII.

VIII.
33.

7

3

4

Číslo
řádku

B.
I.

43

872

1 149

44

862

1 270

45

Tržby za vlastní výrobky

46

2.

Tržby z prodeje služeb

47

3.

Tržby za prodané zboží

48

Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem

49

4.

Změna stavu zásob nedokončené výroby

50

5.

Změna stavu zásob polotovarů

51

6.

Změna stavu zásob výrobků

52

7.

Změna stavu zvířat

53

Aktivace celkem

54

8.

Aktivace materiálu a zboží

55

9.

Aktivace vnitroorganizačních služeb

56

10.

Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku

57

11.

Aktivace dlouhodobého hmotného majetku

58

Ostatní výnosy celkem

59

12.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

60

13.

Ostatní pokuty a penále

61

14.

Platby za odepsané pohledávky

62

15.

Úroky

63

16.

Kurzové zisky

64

17.

Zúčtování fondů

65

18.

Jiné ostatní výnosy

66

Tržby z prodeje majetku,zúčtování rezerv a opravných položek celkem

67

19.

Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

68

20.

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

69

21.

Tržby z prodeje materiálu

70

22.

Výnosy z krátkodobého finančního majetku

71

23.

Zúčtování rezerv

72

24.

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

73

25.

Zúčtování opravných položek

74

IV.

V.

VI.

hospodářská

Výnosy
Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem

III.

hlavní

Náklady celkem

1.

II.

Činnost

1 270

1 270

Přijaté příspěvky celkem

75

26.

Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

76

27.

Přijaté příspěvky (dary)

77

28.

Přijaté členské příspěvky

78

Provozní dotace celkem

79

Provozní dotace

80

850

Výnosy celkem

81

862

1 270

Výsledek hospodaření před zdaněním

82

-10

121

Daň z příjmů

83

Výsledek hospodaření po zdanění

84

-10

121

VII.
29.

C.
34.
D.

12

12

Pozn.:

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis odpovědné

Podpis osoby odpovědné

osoby:

za sestavení:

Telefon:
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Okamžik sestavení:

27.03.2015

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

ROZVAHA

Minimální závazný výčet informací
podle vyhlášky č.500/2002 Sb.

Karlín Studios, občanské sdružení

ve zjednodušeném rozsahu

ke dni 31.12.2014
(v celých tisících Kč)
IC
2 7 0 1 2 4 1 7

Číslo
položky

Aktiva

a

b

Číslo
řádku

A.

Dlouhodobý majetek celkem

c
1

I.

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

2

1.

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

3

2.

Software

4

3.

Ocenitelná práva

5

4.

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

6

5.

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

7

6.

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

8

7.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

9

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

10

1.

Pozemky

11

2.

Umělecká díla, předměty a sbírky

12

3.

Stavby

13

4.

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

14

5.

Pěstitelské celky trvalých porostů

15

6.

Základní stádo a tažná zvířata

16

7.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

17

8.

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

18

9

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

19

10.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

20

Dlouhodobý finanční majetek celkem

21

1.

Podíly v ovládaných a řízených osobách

22

2.

Podíly v osobách pod podstatným vlivem

23

3.

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

24

4.

Půjčky organizačním složkám

25

5.

Ostatní dlouhodobé půjčky

26

6.

Ostatní dlouhodobý finanční majetek

27

II.

III.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště
Bartoškova 1448/26
Praha 4
140 00
Běžné účetní období

Brutto
1

Korekce
2

Minulé úč. obdob
Netto
3

Netto
4

Číslo
položky
a
7.

Aktiva

Číslo
řádku

b
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

c
28

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

29

1.

Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje

30

2.

Oprávky k softwaru

31

3.

Oprávky k ocenitelným právům

32

4.

Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku

33

5.

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku

34

6.

Oprávky ke stavbám

35

7.

Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům
movitých věcí

36

8.

Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů

37

9.

Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům

38

10.

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

39

11.

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku

40

B.

Krátkodobý majetek celkem

41

I.

Zásoby celkem

42

1.

Materiál na skladě

43

2.

Materiál na cestě

44

3.

Nedokončená výroba

45

4.

Polotovary vlastní výroby

46

5.

Výrobky

47

6.

Zvířata

48

7.

Zboží na skladě a v prodejnách

49

8.

Zboží na cestě

50

9.

Poskytnuté zálohy na zásoby

51

Pohledávky celkem
1.

IV.

Běžné účetní období
Brutto
1

Korekce
2

Minulé úč. obdob
Netto
3

Netto
4

1 175

1 175

1 051

52

179

179

152

Odběratelé

53

3

3

2.

Směnky k inkasu

54

3.

Pohledávky za eskontované cenné papíry

55

4.

Poskytnuté provozní zálohy

56

166

166

5.

Ostatní pohledávky

57

6.

Pohledávky za zaměstnanci

58

7.

Pohledávky za institucemi soc.zabezpečení a veřejného
zdravotní pojišt.

59

8.

Daň z příjmů

60

II.

152

Číslo
položky

Aktiva
b

Číslo
řádku

a
9.

Ostatní přímé daně

c
61

10.

Daň z přidané hodnoty

62

11.

Ostatní daně a poplatky

63

12.

Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem

64

13.

Nároky na dotace a ostat.zúčtování s rozpočtem orgánů
úz.samospr.celků

65

14.

Pohledávky za účastníky sdružení

66

15.

Pohledávky z pevných termínových operací a opcí

67

16.

Pohledávky z vydaných dluhopisů

68

17.

Jiné pohledávky

69

18.

Dohadné účty aktivní

70

19.

Opravná položka k pohledávkám

71

Krátkodobý finanční majetek celkem
1.

Běžné účetní období
Brutto
1

Korekce
2

Minulé úč. obdob
Netto
3

Netto
4

10

10

72

994

994

897

Pokladna

73

901

901

873

2.

Ceniny

74

3.

Účty v bankách

75

93

93

24

4.

Majetkové cenné papíry k obchodování

76

5.

Dluhové cenné papíry k obchodování

77

6.

Ostatní cenné papíry

78

7.

Pořizovaný krátkodobý finanční majetek

79

8.

Peníze na cestě

80

Jiná aktiva celkem

81

2

2

2

1.

Náklady příštích období

82

2

2

2

2.

Příjmy příštích období

83

3.

Kurzové rozdíly aktivní

84

AKTIVA CELKEM

85

1 175

1 175

1 051

III.

IV.

Číslo
položky
a
A.
I.

Pasiva
b
Vlastní zdroje celkem

Číslo
řádku
c
86

Stav v běžném
účetním období
5

Stav v minulém
účetním období
6
529

419

529

419

419

Jmění celkem

87

1.

Vlastní jmění

88

2.

Fondy

89

3.

Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků

90

Výsledek hospodaření celkem

91

1.

Účet výsledku hospodaření

92

2.

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

93

110

3.

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

94

419

B.

Cizí zdroje celkem

95

646

632

I.

Rezervy celkem

96

1.

Rezervy

97

II.

Dlouhodobé závazky celkem

98

1.

Dlouhodobé bankovní úvěry

99

2.

Vydané dluhopisy

100

3.

Závazky z pronájmu

101

4.

Přijaté dlouhodobé zálohy

102

5.

Dlouhodobé směnky k úhradě

103

6.

Dohadné účty pasivní

104

7.

Ostatní dlouhodobé závazky

105

Krátkodobé závazky celkem

106

608

632

1.

Dodavatelé

107

310

396

2.

Směnky k úhradě

108

3.

Přijaté zálohy

109

4.

Ostatní závazky

110

5.

Zaměstnanci

111

10

16

6.

Ostatní závazky vůči zaměstnancům

112

7.

Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravot.poj.

113

8.

Daň z příjmů

114

9.

Ostatní přímé daně

115

11

20

10.

Daň z přidané hodnoty

116

11.

Ostatní daně a poplatky

117

12.

Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu

118

13.

Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků

119

II.

III.

Číslo
položky
a
14.

Číslo
řádku
c
120

Pasiva
b
Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů

15.

Závazky k účastníkům sdružení

121

16.

Závazky z pevných termínových operací a opcí

122

17.

Jiné závazky

123

18.

Krátkodobé bankovní úvěry

124

19.

Eskontní úvěry

125

20.

Vydané krátkodobé dluhopisy

126

21.

Vlastní dluhopisy

127

22.

Dohadné účty pasivní

128

23.

Ostatní krátkodobé finanční výpomoci

129

Jiná pasiva celkem

130

1.

Výdaje příštích období

131

2.

Výnosy příštích období

132

3.

Kursové rozdíly pasivní

133

PASIVA CELKEM

134

IV.

Stav v běžném
účetním období
5

Stav v minulém
účetním období
6

277

200

38

38

1 175

1 051

Pozn.:

Sestaveno dne:

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový
záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou

27.03.2015

Právní forma účetní jednotky

Předmět podnikání
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