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1. Poslání organizace
Občanské sdružení Karlin Studios je neziskovou organizací
založenou v roce 2005. Oblastpůsobení je stanovami vymezena
na propagaci kvalitního soudobého umění a podporujeho rozšíření
v co nejširším společenském a kulturním okruhu. Činností sdružení
je pořádánívýměnných projektů, setkání umělců a přátel umění,
navázání kontaktů mezi umělci zrůzných států, kontakt a spolupráce
s jinými subjekty v oblasti kultury a umění, pořádáníkulturních akcí,
zejména výstav, festivalů, setkání, vernisáží, vystoupení a vydávání
uměleckých publikací.
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 multifunCZKního kulturního centra se nachází 17 ateliérů,
které jsou pronajímány odbornou porotou vybraným etablovaným
i mladším umělcům. V současné době to jsou: Alena Anderlová,
Josef Bolf, Radeq Brousil, Pavla Gajdošíková, Amande In, Tomáš
Lahoda, Alice Nikitinová, Eugenio Percossi, Daniel Pitín, Milan Salák,
Adam Štech, Petr Romanov, Jan Šerých, Štěpánka Šimlová, Kamila
Ženatá, Tomáš Bárta, Tadeáš Kotrba a Tomáš Absolon, Tomáš
Němec, Michaela Petrů a skupina Cancel. 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 PLEVEL, spravované samostatným
občanským sdružením, a Karlin Studios, spravované naším sdružením
RICHARD.
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3A Rekapitulace výstavního programu galerie Karlin Studios 2013
V roce 2013 uspořádala galerie Karlin Studios jednu samostatnou,
osm skupinových a jednu výstavu uměleckého uskupení vybraných na
základě otevřeného výběrového řízení odbornou porotou.
Skupinová výstava s názvem A MANUAL OF MOMENTS (24. 1. – 17.
2. 2013) představila práce Barbory Belzové, Adama Chmiela, Petry
Feriancové, Jana Hrubeše, Lucii Mičíkové, Martina Prudila, Kamila
Tupého, Jany Trávníčkové. Výstavní projekt A Manual Of Moments
poukazuje na fenomén cestování a osobní touhu poznávat nepoznané.
Nacházíme-li se v cizím prostředí, získáváme často nový a svěží
pohled na naši vlastní situaci, můžeme se na věci podívat z jiného
úhlu. Díky cestám se naše trasy střetávají s osudy ostatních lidí,
dostávají nové podoby, směry, významy či cíle.
Výstava COMBINATIONS (27. 2. – 24. 3. 2013) představila autory
Mariuse Luta, Alici Nikitinovou, Magali Reus a Marchel Ruijgrok.
Výstava tří nizozemských a jedné české umělkyně, předvádí
postminimalistické tendence v současném umění. Umělci reflektují
to nejobyčejnější ze všedního života klasickými formami jako je objekt
a malba, ale zároveň reflektují konceptuální myšlení dneška. Do
dialogu se závěsnými díly a sochami se zapojí i architektura vytvořené
na místě v galerii.
Dále následovala samostatná výstava NESNESITELNÁ LEHKOST
BYTÍ UMĚLCEM (27. 2. – 24. 4. 2013) Nady Prlji. Výstava představuje
průřez práce Nadi Prlji od roku 2004. Jednotlivá díla byla vybrána
tak, aby přiblížila výzkum Nadi Prlji nad otázkami jako jsou nenávist,
teror, přehlížení, klamání, nepoctivost, necitlivost a dezinterpretace
společnosti, ve které dnes žijeme.
V červnu představila galerie Karlin Studios projekt ACCULTURATED
(7. 5. – 2. 6. 2013), které zučastnili Luis Artemio De Los Santos
Garza (US/CZ), Gosha Rubchinskiy (RUS), FAKEHEAD (US), Isabel
Castro (US) a Hektor Oknoltus (MD/CZ). Výstava se zaměřuje na
různé typy akulturace v prostředí New Yorku, Ruska, Prahy a Mexika.
Hlavní důraz leží na fenoménu, který vychází z heterogenní americké
společnosti, pro jejíž vývoj je zásadní právě velká různorodost
společenství. Pro výstavu není podstatné zachytit globalizaci, jejíž
existence je obecně přijímána, ale spíše její předstupeň– akulturaci
– rostoucí fenomén, kdy lidé s různou kulturou žijí na stejném území
a nejsou asimilováni v jeden kulturní celek.
Výstava AKROPOLIS (12. 6. −7. 7. 2013) představila práce Hynka Alta,
Alexandry Vajdové, Ondřeje Brodyho, Filipa Cenka, Terezy Sochorové,
Evy Jiřičky a Marka Thera. Akropole je opuštěná stavba, betonový
skelet, který svítí v krajině v kterékoliv denní a roční době. Stavba,
kterou určitě někdo vlastní, ale nikomu opravdu nepatří. Pomalu
zarůstá, betonové pilíře ještě odolávají času, masivní strop brání jejich
zchátrání. Může tam takhle stát ještě hodně let: cihlový komín, staleté
duby, koryto malého potoka, vypuštěný rybník, všudypřítomné panely,
které pokrývají barevné mechy a noční bloudění mezi nimi, vzkazy
na zdech, špatné graffiti, odpadky obyvatel z nedalekých vesnic,
uschlých bylin, klikatící se silnice po které projíždí traktory s místními
zemědělci.
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Skupinová výstava ZPĚTNÁ DRÁHA MERKURU (17. 7. − 11. 8. 2013)
představila práce Briana Alfreda, Kariny Aguilerové Skvirsky, Aline
Bouvy a Johna Gillse, skupiny Eteam, Cliffa Evanse, Jana Nálevky,
Noah Spidermena a Scotta Gelbera.Zúčastnění umělci přetvářejí
původní materiál televize, filmu, webu, novin, bulváru a módních
časopisů množstvím estetických přístupů a technik montáže, které
nabízejí reflexi vůči naší masovými médii saturované kultuře a nejisté
budoucnosti.
Kuratoři Viktor Čech a Katarína Slaninova představili velký projekt
s názvem HUNKY DORY (22. 8 − 15. 9. 2013), kvůli kterému oslovili
Petera Barényi, Martinku Bobrikovou a Oscara de Carmena, Billy
Gallery: Tymka Borowského a Pawla Sysiaka, Clakula: Ashley
Clarkovou a Mateje Vakulu, Dávida Demjanoviče, Jaśa Domicza,
Antonína Jiráta, Martina Kochana, Peta Krátkého, Jaroslava Kyšu,
Calvina Lainga, Katu Machovou, Nicole Morrisovou, Karímu AlMukhtarovou, Janka Rouse, Martina Špirce, Milana Vagače, Miroslavu
Večeřovou a Zuzanu Žabkovou.

Pohled do výstavy HUNKY DORY

Nasledovala výstava KDYŽ TEČE V ULICÍCH KREV, JÁ NAKUPUJI
(25. 9. − 20. 10. 2013) německých umělců Ivo Burokvice, Wielanda
Schönfeldera a Paula Wiersbinski. Hlavím tématem výstavy byli
peníze a jejich moc v současné společnosti.
Skupinové výstavy REALITA JE TVÁRNÁ (31. 10 − 24. 11. 2013) se
zůčastnili Dominik Hejtmánek (CZ), Marc el Stecker(CZ), Richard
Janeček (CZ), Urška Savič (SVN), Martin Atanasov (BG), Jakub
Podlesný (CZ), Tereza Havlínková (CZ), Johana Novotná (CZ),
Nina Šperanda (HR), Nina Schacht (DK), Michal Czanderle (CZ),
Nikola Ivanov (CZ), Ludmila Kadlecová (CZ), Nina Bak (DK), María
Elínardóttir (ISL), Irena Zacharova (RU). Výstava prezentuje projekty,
které se zabývají reflexí změny vnímání reality ve světě ovládaném
technickými obrazy. Vystavené fotografie a videozáznamy zobrazují
věci a jevy pevně zakotvené v manifestovaném materiálním světě,
i když jejich výsledné čtení může odkazovat k čistě nepředmětnému
světu.
Kalendarní rok 2013 uzavřela výstava BRATŘI VE ZBRANI.
FRANTIŠEK LOZINSKI O.P.S. (11. 12. − 5. 1. 2014), projekt třech
českých umělců - Františka Kowolowského, Petra Lysáčka, Jiřího
Surůvky, které se snažily proměnit galerijní prostor na prostor
katedrály.

Pohled do výstavy KDYŽ TEČE V ULICÍCH KREV, JÁ NAKUPUJI
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3B Rekapitulace výstavního programu galerie Karlin Studios 2012
V roce 2012 uspořádala galerie Karlin Studios jednu samostatnou, tři
skupinové a pět výstav dvojic či uměleckých uskupení vybraných na
základě otevřeného výběrového řízení odbornou porotou.
Kalendářní rok zahájila společná výstava autorů Petry Steinerové
a Zbyňka Sedleckého s názvem AUTOMATICKÝ VÝHLED (19. 1. – 12.
2. 2012). Automatický výhled představil svým vznikem i prezentací
monotematický a soustředěný dialog dvou individualit – fotografky
a malíře. Dalo by se říci, že oba umělci, které dlouhodobě známe
především jako vytrvalé představitele tradičních médií a výtvarných
kvalit, si touto výstavou zároveň překvapivě rozšířili pole tvůrčích
možností – směrem k systematičtější a konceptuálnější práci s jejich
nástroji.

především o koncept umělecké geografie, která prezentuje subjekt/
objekt a proces jeho formování ve vztahu ke specifické lokalitě a jejím
rozdílným parametrům.
Jan Haubelt se představil samostatnou výstavou s názvem SLEPÁ
DÍRA – objekt a jeho obrazová reprezentace (19. 7. 2012 – 26. 8.
2012 ), která vycházela z interpretace odkazu barokního iluzonizmu,
v němž je zobrazení reality a práce s perspektivou chápána jako
metafora o světě. Vystavený soubor pracoval s posunem základní
charakteristiky sochy, objektu, fotografie, koláže a rozvíjel vzájemně
se ovlivňující vztah jednotlivých komponent a médií.

Výstava BĚLMO (21. 2. – 18. 3. 2012) představila autory Vladimíra
Houdka a Slávu Sobotovičovou. Laureát Ceny kritiky za rok
2010. Vladimír houdek představil rozměrná černobílá plátna
s geometrickými motivy. Videoperformerka Sláva Sobotovičová se
výstavního prosotru Karlin Studios zhostila kombinací projekce,
stínohry a zvuku.

V rámci výstavy ZÁVISLÍ POZOROVATELÉ (6. 9. 2012 – 28. 10. 2012
) oslovila kurátorka Zuzana Štefková Evu Jiřičku, Doru Kenderovou,
Karímu Al-mukhtarovou, Jana Pfeiffera, Pavla Sterce, Vasila
artamonova a Richarda Wiesnera.
Projekt „závislí pozorovatelé“ vycházel z představy, že pozorování
není a nemůže být nikdy zcela nezávislé, poukazoval na podoby
zaujaté pozornosti a závislost kladl jako nevyhnutelnou podmínku
vztahu mezi pozorovatelem a pozorovaným. Jednotlivá díla testovala
formy participace na pozorovaném a zdůrazňovala tak aktivní pozici
pozorovatele.

RIGA (29. 3. – 22. 4. 2012 ) byla společným projektem dvojice Ivars
gravlejs a Petra Pětiletá, který byl výsledkem jejich ročního pobytu
v Rize. Výstava se pohybovala na pomezí cestopisného vyprávění,
reportážní fotografie, sociálního dokumentu a umělecké intervence.
Práce Ivarse a Petry jsou typické určitou improvizační kvalitou, která
se projevuje lehkostí provedení (a také lehkostí apropriace). Na
výstavě Riga měli návštěvníci se setkat s komplexním pohledem
na baltskou metropoli z perspektivy umělecké dvojice, která v Rize
strávila rok svého života.

Kurátorka Tereza Stejskalová představila spolu s platformou P.O.L.E.
projekt s názvem DÉMON SOUHLASU (8. 11. – 9. 12. 2012), který
vycházel z 24 hodinového maratonu četby textů Ladislava mňačka,
Ludvíka Vaculíka, Dominika Tatarky, Pavla Kohouta a Jana Procházky.

Skupinová výstava s názvem POSLEDNÍ PROSTOR PRO ČLOVĚKA
(3. 5. – 3. 6. 2012) představila práce Daniely baráčkové, Pavly
gajdošíkové, Petry herotové, Kataríny hládekové, Evy Jiřičky, barbory
Klímová, Evy Koťátková, Jana Pfeiffer, Ivety Pilařové, Terezy Severové,
Veroniky Vlkové, Ladislava Vondráka a moniky Vondrákové.
Projekt z hlediska kurátorského pojaly jeho iniciátorky Pavla
gajdošíková, Daniela Baráčková a Petra herotová převážně na základě
společné intuice namísto pevně vymezeného obsahového rámce.
Sjednocujícím motivem byl prostor nebo prostředí. Téma však nebylo
uchopeno jen skrze atributy, které jej vymezovaly (architektura apod.),
ale také skrze faktory, které jej „vyplňovaly“, jako jsou události, vztahy,
prožívání nebo citová hnutí. Participující umělci prostor nenahlíželi
jako objektivní spekulanti, nýbrž jako tvůrci a spolunositelé jeho
obsahu.

Kalendářní rok 2012 uzavřela výstava Krystiny a Marka Milde, kteří
svůj projket nazvali DOMÁCÍ KRAJINY (20. 12. 2012 – 13. 1. 2013)
Umělecký tandem žijící v New yorském brooklynu používá prostředí
domova a kulturu bydlení jako platformu, pro zkoumání kulturního
odcizení od přírody způsobené vlivem života uvnitř pohodlného
interiéru domů. V cyklech projektů, z nichž některé mají formu
domácích zlepšováků typu udělej si sám zkoumají úlohu a funkci
zařizování, čištění a zdobení – činností, které se podílí na vytváření
pocitu domova uvnitř anonymní bíle krychle. za domov je obvykle
považován soukromý prostor, který odráží privátní univerzum obyvatel
s jejich zájmy, vkusem, kulturním a sociálním statutem. V „Domácích
krajinách“ se umělci zaměřili na metody a koncepty, které
transformují prostor obydlí v širších souvislostech kontextu kultury,
životního prostředí, geografie, a přírody.

V červnu představila galerie Karlin Studios projekt NEPŘETRŽITÉ
ROZHOVORY Slavs and Tatars a Janka Simona (19. 6. – 8. 7. 2012)
Janek Simon a kolektiv Slavs and Tatars vyplňují mezeru mezi
teorií a uměleckou praxí. Jsou zároveň permanentními výzkumníky
a cestovateli, kteří spojují několik disciplín od performance
k intervencím ve veřejném prostoru a vizuálnímu umění. Jejich
práce zahrnuje ve svém procesu výzkum i akt. Nereprezentují
dočasnou a iluzivní událost, ale prezentují tuto událost jako umění.
ačkoliv považují historii za sérii událostí, nutně to neznamená, že
by ji vytvářeli. Spíše se soustředí na dynamiku toho, jak je historie
a geografie zobrazována a psána. zatímco alokují geopolitická
vyprávění se kterými pracují, zároveň pokračují v mediaci významů
a jejich pozměňování. Projekt Nepřetržité rozhovory se zajímal

V roce 2012 vznikl také projekt na fasádě Karlin Studios, kde se
prostřednictvím velkoformátového plakátu o rozměrech 5,1 x 2,4
m budou postupně představovat rezidenti ateliérů Karlin Studios.
autorkou prvního vylepeného plakátu byla Kamila Ženatá s projektem
Ženský dvůr z Terezínské malé pevnosti, následoval Radek brousil
s projektem Studie krajiny.
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4. Finanční zpráva
Celkové náklady Karlín Studios, o. s. 2013
Položka
Materiál a práce – instalace výstav
Čistící prostředky
Kancelářské potřeby
Plyn
Elektřina

CZK
46,936.00 CZK
2,382.00 CZK
9,607.00 CZK
256,389.01 CZK
80,507.00 CZK

Opravy a udržování

8,323.00 CZK

Náklady na reprezentaci

5,574.00 CZK

Kopírování

3,192.00 CZK

Poštovné

3,747.00 CZK

Honoráře umělci

68,538.24 CZK

Účetní služby

22,000.00 CZK

Doprava

21,832.00 CZK

Náklady na produkci
Odvoz odpadu
Fotodokumentace
Pronájem nářadí, přístrojů apod.
Internet, web, software
Inzerce a propagace
Úklid a ostrana prostor galerie
Nájemné prostor

280,000.00 CZK
12,135.00 CZK
4,701.00 CZK
21,532.00 CZK
496.00 CZK
9,600.00 CZK
10,000.00 CZK
673,613.00 CZK

Cestovné

37,077.82 CZK

Mzdové náklady

118,444.00 CZK

Bankovní poplatky

4,884.49 CZK

Ostatní drobné náklady

35,124.31 CZK

Pojistné

4,068.10 CZK

Celkem

1,740,702.97 CZK

Celkové výnosy Karlín Studios, o. s. 2013
Položka
Nájem prostor – ateliéry
Dary – Nizozemské velvyslanectví
Dobrovolné vstupné
Úroky

CZK
1,037,271.00
50,318.00
11,351.00
3.10

Provozní dotace – MHMP

350,000.00

Provozní dotace – MCZKR

250,000.00

Celkem

1,698,943.10

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
a Caroline Krzyszton, koordinátorka rezidenčních programů
načástečný úvazek.
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6. 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 2013
1. A MANUAL OF MOMENTS
- vernisáž: 23. 1. 2013, 18:00
- termín výstavy: 24. 1. − 17. 2. 2013
Vystavující umělci: Barbora Belzová / Adam Chmiel, Petra Feriancová,
Jan Hrubeš, Lucie Mičíková, Martin Prudil, Kamil Tupý, Jana
Trávníčková
2. COMBINATIONS
- vernisáž: 26. 2. 2013, 18:00
- termín výstavy: 27.2. – 24.3. 2013
Vystavující umělci: Marius Lut, Alice Nikitinová, Magali Reus, Marchel
Ruijgrok
3. NESNESITELNÁ LEHKOST BYTÍ UMĚLCEM
- vernisáž: 26. 2. 2013, 18:00
- termín výstavy: 27. 2. – 24. 4. 2013
Vystavující umělci: Nada Prlja
4. ACCULTURATED
- vernisáž: 6. 5. 2013, 18:00
- termín výstavy: 7. 5. – 2. 6. 2013
Vystavující umělci: Luis Artemio De Los Santos Garza (US/CZ),
Gosha Rubchinskiy (RUS), FAKEHEAD (US), Isabel Castro (US),
Hektor Oknoltus (MD/CZ)
5. AKROPOLIS
- vernisáž: 11. 6. 2013, 18:00
- termín výstavy: 12. 6. – 7.7. 2013
Vystavující umělci: Hynek Alt / Alexandra Vajd, Ondřej Brody, Filip
Cenek / Tereza Sochorová, Eva Jiřička, Mark Ther
7

Karlin Studios
Křižíkova 148/34
186 00, Praha

6. ZPĚTNÁ DRÁHA MERKURU
- vernisáž: 16. 7. 2013, 18:00
- termín výstavy: 17. 7. – 11. 8. 2013
Vystavující umělci: Brian Alfred (US), Karina Aguilera Skvirsky (US),
Aline Bouvy & John Gillis (BE), Eteam (DE/US), Cliff Evans (AU/US),
Jan Nálevka (CZ), Noah Spidermen & Scott Gelber (US)
7. HUNKY DORY
- vernisáž: 22. 7. 2013, 18:00
- termín výstavy: 22. 8. – 15.9. 2013
Vystavující umělci: Peter Barényi (SK), Martinka Bobriková / Oscar de
Carmen (SK, ES, NO), Billy Gallery: Tymek Borowski / Paweł Sysiak
(PL), Clakula: Ashley Clark (USA) & Matej Vakula (SK, USA), Ashley
Clark (USA), Dávid Demjanovič (SK), Jaś Domicz (PL), Antonín Jirát
(CZ), Martin Kochan (SK), Petr Krátký (CZ), Jaroslav Kyša (SK, UK),
Calvin Laing (UK), Kata Mach (SK), Nicole Morris (UK), Karíma AlMukhtarová (CZ), Janek Rous (CZ), Martin Špirec (SK), Milan Vagač
(SK),Miroslava Večeřová (CZ), Zuzana Žabková (SK)
8. KDYŽ TEČE V ULICÍCH KREV, JÁ NAKUPUJI
- vernisáž: 24. 9. 2013, 18:00
- termín výstavy: 25.9. – 20. 10. 2013
Vystavující umělci: Ivo Burokvic (DE), Wieland Schönfelder (DE) Paul
Wiersbinski (DE)
9. REALITA JE TVÁRNÁ
- vernisáž: 30. 10. 2013, 18:00
- termín výstavy: 31.10. − 24. 11. 2013
Vystavující umělci:
Dominik Hejtmánek (CZ), Marc el Stecker(CZ), Richard Janeček
(CZ), Urška Savič (SVN), Martin Atanasov (BG), Jakub Podlesný
(CZ), Tereza Havlínková (CZ), Johana Novotná (CZ), Nina Šperanda
(HR), Nina Schacht (DK), Michal Czanderle (CZ), Nikola Ivanov (CZ),
Ludmila Kadlecová (CZ), Nina Bak (DK), María Elínardóttir (ISL),
Irena Zacharova (RU)
10. BRATŘI VE ZBRANI
FRANTIŠEK LOZINSKI O.P.S.
- vernisáž: 10.12. 2014, 18:00
- termín výstavy: 11. 12. − 5. 1. 2014
Vystavující umělci: František Kowolowski (CZ), Petr Lysáček (CZ), Jiří
Surůvka (CZ)
9. Přiznání k dani z příjmu právnických osob
od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013
10. Výkaz zisku a ztrát ke dni 31. 12. 2013

8

Karlin Studios
Křižíkova 148/34
186 00, Praha

Pohled do výstavy BRATŘI VE ZBRANI
11. 12. − 5. 1. 2014

9

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)
řádné

dodatečné

)

6

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 § 17a 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 3

do 3 1 1 2 2 0 1 3

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

ano

ne

ano

ne

ano

ne

)

)

11 Účetní závěrka nebo přehledy o majetku a závazcích a o příjmech a výdajích, přiloženy 1) , 7)

13 Hlavní (převažující) činnost

ne

2

1

12 Transakce uskutečněné se spojenými osobami 1)

ano

ne

Kód klasifikace CZNACE 2)

Propagace soudobého moderního umění

.

.

.

.

(platný pro zdaňovací období započatá v roce 2013 nebo jejich část, za která lhůta

25 5404 MFin 5404  vzor č. 24

)

2

ano

1

pro podání daňového přiznání uplyne po 31. prosinci 2013)

II. ODDÍL  daň z příjmů právnických osob (dále jen „daň“)

Řádek

Vyplní v celých Kč

Název položky

poplatník

Výsledek hospodaření (zisk +, ztráta ) ) nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji
3

108)

ke dni

)

3

31.12.2013

41 760

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 13 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

666 833

628)

70

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

666 833

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 poplatníků, kteří nebyli založeni nebo zřízeni za účelem podnikání,
nejsou předmětem daně podle § 18 odst. 4 a 12 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)

600 000

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

61 669

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 + 110 + 111 + 112 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 161 + 162)
2

661 669

finanční úřad

Příloha č. 1 II. oddílu
Identifikační číslo

Daňové identifikační číslo

2 7 0 1 2 4 1 7

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

513  Náklady na reprezentaci

5 574

2

518  Služby

3

501  Spotřeba materiálu

84 029

4

549  Jiné ostatní náklady

4 884

5

541  Smluvní pokuty a penále

2 076

6

521  Mzdové náklady

7

512  Cestovné

37 078

8

502  Spotřeba energie

48 283

366 465

118 444

9
10
11
12
13

Celkem

666 833

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

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Celkem

F. Odečet podle § 34 zákona 5)
a) Odečet podle § 34 odst. 3 až 10 a 12 zákona, ve znění platném do 31. prosince 2004
Vyplní v celých Kč
poplatník
finanční úřad

Řádek

Název položky

1

(neobsazeno)

X

X

2

(neobsazeno)

X

X

3

(neobsazeno)

X

X

4

Částka odečtu uplatněná v daném zdaňovacím období z nevyužitého nároku,
vzniklého v předchozích zdaňovacích obdobích podle § 34 odst. 3 až 10 a 12
zákona, ve znění platném do 31. prosince 2004

5

(neobsazeno)

X

X

b) Odečet výdajů (nákladů) při realizaci projektů výzkumu a vývoje od základu daně podle § 34 odst. 4 až 8 zákona

(vyplní se v celých Kč)

Zdaňovací období nebo období,
Celková výše výdajů
Část výdajů (nákladů) ze sl. 2
za které je podáváno daňové
(nákladů) vynaložených
odečtená
odečtená
kterou lze odečíst
v období uvedeném
Řádek přiznání, v němž byly vynaloženy
v předcházejících
v daném
v následujících
výdaje (náklady) při realizaci
ve sl. 1 při realizaci
zdaňovacích obdobích zdaňovacím období zdaňovacích obdobích
projektů výzkumu a vývoje
projektů výzkumu
od  do
a vývoje
0
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

Celkem
5

G. Celková hodnota poskytnutých darů, z níž lze na ř. 260 uplatnit odečet podle § 20 odst. 8 zákona
Řádek
1
2

)

5

Vyplní v celých Kč
poplatník
finanční úřad

Název položky
Celková hodnota darů poskytnutých na účely vymezené v § 20 odst. 8 zákona
pro odečet ze základu daně sníženého podle § 34 zákona
Ze ř. 1 hodnota darů poskytnutých vysokým školám a veřejným výzkumným
institucím

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

(neobsazeno)

4

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

5

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

6

Z ř. 5 hodnota darů poskytnutých vysokým školám
a veřejným výzkumným institucím (ř. 2 tabulky G)

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

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

1 698 943
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)
)

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)

finanční úřad

36 596

), 4)

3

36 596

230

Odečet daňové ztráty podle § 34 odst. 1 zákona

240

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

)

5

241
242

Odečet podle § 34 odst. 4 až 8 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)

251

)

3

Částka podle § 20 odst. 7 zákona, o niž mohou poplatníci, kteří nejsou založeni
nebo zřízeni za účelem podnikání (§ 18 odst. 3 zákona), dále snížit základ daně
uvedený na ř. 250
Odečet darů podle § 20 odst. 8 zákona (nejvýše 5 %, a v úhrnu s dary poskytnutými

260

270

vysokým školám a veřejným výzkumným institucím, 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)

ř. 270 x ř. 280
100

301
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

)

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. 7 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 zástupci:

Kód zástupce:

Jméno(a) a příjmení / Název právnické osoby
Datum narození / Evidenční číslo osvědčení daňového poradce / IČ právnické osoby
Fyzická osoba oprávněná k podpisu (jeli 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 6 0 3 2 0 1 4

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, 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.

) 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

7

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 Epřílohy 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 Epříloh,
umožňujících vložení souboru typu .doc, .txt, .xls, .rtf, .pdf nebo .jpg.
8
) Budeli 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 částky vykázané na takto označeném 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 pro daňovou správu.

) § 17 odst. 3 zákona.

10

8

ROZVAHA

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

(v celých tisících Kč)
IČ
27012417

Označ.

AKTIVA

Číslo
řádku

a

b

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

III.

Karlín Studios, občanské sdružení

ve zjednodušeném rozsahu

ke dni 31.12.2013

II.

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

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

Brutto
1

Korekce
2

Minulé úč. obdob
Netto
3

Netto
4

Označ.
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

52

1.

Odběratelé

53

2.

Směnky k inkasu

54

3.

Pohledávky za eskontované cenné papíry

55

4.

Poskytnuté provozní zálohy

56

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

IV.

II.

Běžné účetní období
Brutto
1

Korekce
2

Minulé úč. obdob
Netto
3

Netto
4

1 051

1 051

1 003

152

152

244

152

152

244

Označ.

AKTIVA

Číslo
řádku

a
9.

b
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

72

897

897

757

1.

Pokladna

73

873

873

752

2.

Ceniny

74

3.

Účty v bankách

75

24

24

5

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

1 051

1 051

1 003

III.

IV.

Běžné účetní období
Brutto
1

Korekce
2

Minulé úč. obdob
Netto
3

Netto
4

419

Stav v minulém
účetním období
6
459

419

459

93

41

197

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

94

460

262

B.

Cizí zdroje celkem

95

632

544

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

632

544

1.

Dodavatelé

107

396

355

2.

Směnky k úhradě

108

3.

Přijaté zálohy

109

4.

Ostatní závazky

110

5.

Zaměstnanci

111

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

10.

Daň z přidané hodnoty

116

11.

Ostatní daně a poplatky

117

12.

Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu

118

označ.

PASIVA

a
A.

Vlastní zdroje celkem

c
86

I.

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

3.

II.

III.

b

Číslo
řádku

Stav v běžném
účetním období
5

16

20

7

označ.

Číslo
řádku

PASIVA

a
13.

b
Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků

c
119

14.

Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů

120

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

200

182

1 051

1 003

Pozn.:

Sestaveno dne:

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

25.03.2014

Právní forma účetní jednotky

Předmět podnikání

Výčet položek
podle vyhlášky č.504/2002 Sb.

Výkaz zisku a ztráty
ke dni 31.12.2013

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

666

1 074
289

Spotřebované nákupy celkem

2

132

1.

Spotřeba materiálu

3

84

2.

Spotřeba energie

4

48

289

3.

Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek

5

4.

Prodané zboží

6
409

785

II.

Služby celkem

7

5.

Opravy a udržování

8

6.

Cestovné

9

37

7.

Náklady na reprezentaci

10

6

8.

Ostatní služby

11

366

III.

8

Osobní náklady celkem

12

118

9.

Mzdové náklady

13

118

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

7

17.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

23

2

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.

5

777

Číslo
řádku

B.
I.

43

666

1 074

44

665

1 034

3

1 034

3

1 034

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

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

600

Výnosy celkem

81

665

1 034

Výsledek hospodaření před zdaněním

82

1

40

Daň z příjmů

83

Výsledek hospodaření po zdanění

84

1

40

VII.
29.
C.
34.
D.

62
62

Pozn.:

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis odpovědné

Podpis osoby odpovědné

osoby:

za sestavení:

Telefon:

#UC1202469, program firmy © MRP  Informatics, s.r.o., P.O.BOX 35, 763 15 Slušovice

Okamžik sestavení:

25.03.2014

