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kdo jsme?
Fair Art je nestátní neziskovou organizací, jejímž cílem je zajištění právní podpory 
umělcům a uměleckým institucím, rozvoj a prohlubování právního povědomí ve 
specifické oblasti práva a umění u laické i odborné veřejnosti, včetně kultivace 
právních vztahů na umělecké scéně i mimo ní.
Chceme budovat stabilní a sebevědomou platformu, která dokáže být 
důvěryhodným partnerem veřejným institucím, podílet se na kultivaci veřejné politiky 
v oblasti umění a zastávat se uměleckého světa.
Chceme být zastáncem nezastupitelné role umění jako jednoho ze základních pilířů 
společnosti.
Chceme být fair.

jaké jsou naše cíle?
Cíle organizace jsou jejími stanovami definovány takto: Rozvoj právní gramotnosti 
umělců, pracovníků uměleckých institucí, organizátorů kulturních událostí a dalších 
dotčených osob v oblasti práva a umění; kultivace právních vztahů vznikajících 
v souvislosti s provozováním uměleckých činností; kontrola státní politiky v oblasti 
umění na všech úrovních státní správy a podpora jejího rozvoje; participace 
(připomínky, návrhy) na legislativním procesu pokud se bude týkat oblasti práva 
a umění; publikační činnost v oblasti práva a umění.

1. poslání a cíle



Fair Art je občanským sdružením registrovaným u Ministerstva vnitra České republiky 
dne 26. 11. 2012 pod číslem jednacím VS / 1-1 / 91021 / 12-R vedeným 
u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 25081.
Sídlo: Kouřimská 2241 / 19, 130 00 Praha 3
IČO: 012 53 379

Kontakty:
kancelář: Křižíkova 34, 180 00 Praha 8 
(objekt Karlín Studios, kanceláře Nadace a Centra pro současné umění Praha)
web: www.fairart.cz
email: info@fairart.cz

Jednatelé: Martin Leskovjan a Ondřej Stupal

2. základní údaje



3.1 práVní poradna
Jednou z dlouhodobých priorit Fair Artu je zpřístupňování kvalitní právní pomoci 
umělecké obci. S tímto cílem vznikl projekt právní poradny, na níž se mohou umělci 
a umělecké organizace obracet se svými právními problémy a v jejímž rámci je jim 
dostane odborné pomoci za zvýhodněných podmínek.
V počátcích byla právní poradna provozována pouze ve virtuálním prostoru 
prostřednictvím online konzultací s našimi právníky přes Skype. Během roku 2013 
se přestěhovala do Karlín Studios do prostor partnerské organizace Centra pro 
současné umění Praha (www.fcca.cz), kde mohla začít fungovat na pravidelné 
týdenní bázi a v přímém kontaktu s klienty.
Princip poradny vychází z modelu zavedené neziskové organizace Volunteer Lawyers 
for the Arts in New York (www.vlany.org), která již přes 40 let slouží na newyorské 
scéně jako významná platforma propojující právo a umění. VLANY je nejenom naší 
inspirací a vzorem, ale také významnou partnerskou organizací. Naším dlouhodobým 
cílem je budovat si na místní scéně stejné postavení a oborový respekt, jakému 
se těší VLANY v New Yorku a zároveň implementovat model jejího fungování 
v podmínkách ČR.
Zvýšení dostupnosti právního poradenství pro umělecké subjekty se zakládá 
především na těchto předpokladech:
Ojediněle výhodné finanční podmínky pro umělce a umělecké organizace (dále též 
„Klienty“);
Snadné zprostředkování kontaktu mezi Klienty a advokáty;
příprava podkladů pro spolupracující advokáty pracovníky Fair Art;

3. činnost organizace V roce 2013

https://www.youtube.com/watch?v=5v9Lqd3o7uk


optimální koordinace právní pomoci za účelem dosažení rychlé pomoci;
pevně stanovené férové podmínky pro všechny.

Sekundárními cíli Právní poradny pak jsou:
Upozorňování umělců a dalších zástupců sféry umění na potřebnost práva a právní 
pomoci;
Rozšiřování povědomí o problémech uměleckého světa mezi právníky, zejména 
advokáty.

Samotný systém Právní poradny je vytvořen na míru tuzemskému právnímu 
prostředí a klade si za cíl zajistit právní pomoc každému členu umělecké obce, který 
o ni požádá. Od počátku fungování spolupracujeme s advokátkou Mgr. Zuzanou 
Stuchlíkovou z kanceláře Stuchlíková & Partners (www.stuchlikova.com) a postupně 
tým spolupracujících advokátů rozšiřujeme.
Klienti se mohou na Právní poradnu Fair Art obracet prakticky kdykoliv, a to hned 
několika možnými způsoby – prostřednictvím e -mailu, telefonu, či osobního setkání 
v předem stanovených pracovních hodinách. Každému případu se v první fázi věnují 
pracovníci Fair Artu. Ti jednotlivé případy od klientů přebírají a zpracovávají je podle 
formalizovaných postupů.
Jde -li o komplikovanější právní problém, ve druhé fázi procesu je případ předán 
pečlivě zvolenému advokátovi, a to s již precizně zpracovanými podklady. Následující 
postup domlouvá Klient již se svým advokátem, ovšem stále za asistence Fair Art.
Hlavním důvodem pro vznik právní poradny je skutečnost, že zástupci umělecké 
scény v České republice ve velké míře postrádají dostatečné právní povědomí pro 
řešení svých problémů, nebo si kvalitní právy služby jednoduše nemohou dovolit. 
Díky Právní poradně Fair Art mohou snadno získat kvalitní právní poradenství 
a to bez nutnosti individuálně hledat vhodné advokáty a bez obav ze značných 
finančních nároků. Během roku 2013 jsme v rámci právní poradny vyřešit kolem  
50 případů.

Během roku 2014 bude spuštěna nová verze právní poradny spočívající 
v intenzívní spolupráci s vlastní pečlivě vybudovanou sítí advokátů a advokátních 
společností, které se ztotožnili s cíli Fair Art a jsou rozhodnuti zajistit v rámci 
volných kapacit bezplatnou právní pomoc na bázi Pro Bono. Tato forma poradny 
slibuje významně rozšířit kapacit právní pomoci ze současných cca 5–10 případů 
měsíčně až na několikanásobný počet v případě, že Fair Art získá prostředky na 
zajištění každodenního chodu organizace a provoz právní poradny. Díky velmi 
pozitivnímu ohlasu na nabídku spolupráce mezi advokáty lze očekávat další 
rozšiřování advokátní sítě a navyšování kapacit s cílem zajistit právní pomoc 
i v dalších oblastech umění.

3.2 VzděláVací kurzy
Dalším z dlouhodobých cílů Fair Art je etablování samostatné právní disciplíny práva 
umění (Art Law) v České republice jako svébytného oboru zaměřeného výhradně 
na právní instituty v umění. Hlavní cesty zprostředkování znalostí a know -how v této 
problematice jsou kontinuální rozvoj právního povědomí v oblasti práva a umění, 



podpora publikační činnosti, tvorba vzdělávacích programů na různých úrovních – 
pro studenty, profesionály v oboru i laickou veřejnost.

Náš stěžejní projekt edukací má za cíl vytvořit vůbec první soustředěné vzdělávací 
kurzy občanského práva se zaměřením na výseč právních vztahů vznikajících 
v souvislosti s uměleckou činností a uměleckým provozem. Cílovou skupinou 
projektu jsou studenti vysokých a vyšších odborných uměleckých škol, výkonní 
umělci, zaměstnanci v oboru umění v soukromé i veřejné sféře a profesionálové 
z oblasti umění – především kurátoři, sběratelé umění, galeristé.

V roce 2013 proběhly následující semináře:

18. 12. 2013 FA (Michal Adamovský, Matěj Sýkora) 
Univerzita Hradec Králové, Katedra výtvarné kultury a textilní tvorby 
Úvod do základů autorského práva, v druhé části přednáška zaměřena na vývoj 
fotografie a autorského práva v kontextu zásadních soudních kauz, díky nimž 
můžeme sledovat posuny ve vnímání pojmů jako kopie, citace nebo interpretace.

20.11. 2013 FA (Michal Adamovský, Silvie Čadská) 
AVU, Akademie výtvarných umění v Praze 
Úvod do základů autorského práva, v druhé části přednáška zaměřena na vývoj 
fotografie a autorského práva v kontextu zásadních soudních kauz, díky nimž 
můžeme sledovat posuny ve vnímání pojmů jako kopie, citace nebo interpretace. 
Zpracovaný obsah přednášky byl v textové podobě součástí vydané publikace “Jak 
psát granty”, kterou AVU vydala v tomto roce.

23. 3. 2013 FA (Martin Leskovjan, Marek Doseděl, Vojtěch Mlynář) 
Art Prague 
Úvod do Art Law, nového právního oboru specializujícím se na vztah umění a práva
Do budoucna je přáním Fair Artu hledat spolu s uměleckými vysokými školami 
formát spolupráce, který by systematicky zařadil výuku v právních otázkách do běžné 
nabídky předmětů. Zároveň se nadále hodláme zaměřovat na veřejné semináře 
a přednášky pro širokou uměleckou obec a individuální workshopy připravené na 
míru a výběr z několika typů kurzů.

3.3 interaktiVní smluVní Vzory
Internetová aplikace Férové smluvní vzory poskytuje klientům bezplatnou možnost 
vyplnění smluvních vzorů přímo ve webovém prostředí. Inovativní přístup ke 
smluvnímu vzoru jako interaktivnímu formuláři usnadňuje optimalizaci dokumentu 
pro individuální poměry a činí smluvní vzor srozumitelnější i pro právního laika. 
Smluvní vzory pokrývají základní smluvní vztahy, do kterých vstupují subjekty 
působící v umění.
Dalším bezprostředním krokem bude rozšíření okruhu pokrývaných právních vztahů 
a zvýšení uživatelského komfortu a interaktivity aplikace. Zároveň by aplikace měla 
být přenositelná na různé mobilní platformy (tablet, smartphone) a zajistit širší služby 
související se správou dokumentů nebo přímého kontaktu na právní poradnu.



3.4 blog
V zájmu šíření povědomí o právně -uměleckých otázkách jsme v letošním roce na 
stránkách FA založili pravidelný blok, kde členové organizace publikují odborné 
i populárně naučné články o aktuálních právních problémech v oblasti umění 
a práva. V současné době připravujeme rubriku s obdobným cílem a to “Často 
kladené otázky – FAQ”, kde hodláme na základě přímých praktických zkušeností 
přinášet odpovědi na nejčastější právní dotazy, které jsou nám kladeny v rámci 
právní poradny.



centrum pro současné umění praha
Fair Art je partnerem Nadace a Centra pro současné umění Praha, o.p.s. (www.
fcca.cz). Cílem aktivity těchto uměleckých institucí je podpora rozvoje současného 
vizuálního umění, které je chápáno jako nezastupitelná složka harmonicky fungující 
demokratické společnosti. NCSU ve svých projektech vycházejí z předpokladu, 
že umělec svou činností symbolizuje, a po svém i realizuje, proces svobodného 
a tvořivého lidského rozhodování. Tedy, myšlenkového konceptu, který je blízký 
i iniciativě Fair Art. Ředitelem CSU Praha je zároveň jeden ze zakladatelů Fair Artu, 
Ondřej Stupal.

Volunteer lawyers For the arts in new york (Vlany)
Jak již zmiňujeme výše, Fair Art již od svého založení úzce spolupracuje s organizací 
Volunteer Lawyers for the Arts in New York (www.vlany.org). Právníci FA mají možnost 
vyjíždět do New Yorku na odborné stáže, čímž získávají jedinečnou příležitost 
seznámit se přímo na místě s praktickými postupy aplikovanými touto organizací 
s bohatou čtyřicetiletou historií. VLANY byla založena v roce 1969 s cílem poskytovat 
nízkopříjmovým umělcům a neziskovým uměleckým organizacím pro bono právní 
služby s širokou škálou dalších aktivit (právní poradenství, vzdělávací programy, 
advokacii a alternativního řešení sporů). Od samého počátku naší iniciativy hraje 
VLANY roli jakéhosi tutora, se kterým konzultujeme naše vlastní aktivity.

4. spolupráce



První, kdo se odborné stáže v New Yorku zúčastnil, byl jeden ze zakládajících členů 
Fair Artu, Martin Leskovjan. Martin se v rámci svého pobytu (4. říjen až 2. prosinec 
2013) zaměřil na problematiku, které se jevila pro Fair Art v té době nejaktuálnější. 
Tj. základní otázky administrace projektů bez nebo s minimálními finančními 
prostředky, řízení organizace, jež spojuje velmi různorodé světy profesionálních 
právníků, živého umění a jeho provozu, nebo formalizace přijímání nových právních 
případů a jejich efektivního řešení. Klíčovou problematikou byla otázka spolupráce 
s komerčními advokáty, kteří poskytují v rámci svých pro bono aktivit právní služby 
pro umění zdarma. Specifickým tématem stáže se stala otázka práva na odměnu 
z opětovného prodeje uměleckých děl, jež rovněž úzce souvisí s aktivitami naší další 
partnerské organizace Gestor, o. s. (více níže).
Možnost absolvovat pravidelné intenzívní stáže v organizaci, která patří na poli práva 
umění k nejrespektovanějším institucím, znamená pro rozvíjející se organizaci Fair 
Art zásadní impuls a přínos v mnoha rovinách.

gestor – ochranný sVaz autorský
Gestor (www.gestor.cz) je kolektivního správce pro zajištění redistribuce odměn 
z opětovného přeprodeje uměleckých děl. Díky navázání vzájemné spolupráce se 
dostáváme k této specifické problematice. V současnosti se vede v celosvětovém 
měřítku rozsáhlá diskuse o tomto právu, které je prakticky jako jediné schopno 
zajistit autorům výtvarných a grafických děl odměnu za rostoucí hodnotu jejich díla 
po jeho počátečním prodeji. V rámci své stáže ve VLANY se i k této otázce dostal 
Martin Leskovjan, když se účastnil konference pořádané UFAR a měl možnost se 
sejít s celou řadou odborníků a zástupců zúčastněných organizací. Zavedení tohoto 
institutu v New Yorku, jednoho z hlavních center globálního obchodu s uměním, by 
v konečném důsledku mohlo zásadně ovlivnit i evropský, potažmo tedy i český trh. 
I proto hodláme společně s Gestorem tuto problematiku nadále bedlivě sledovat.



Fair Art se v roce 2014 stal jedním z podpořených projektů v rámci mezinárodní 
soutěže Social Impact Award, která podporuje nejlepší nápady v oblasti společensky 
prospěšného podnikání, takové, které udržitelně, inovativně a kreativní cestou 
řeší společenské a ekologické problémy kolem sebe. Soutěž inicioval v roce 
2009 Institute for Enterpreneurship and Innovation při Vídeňské ekonomické 
univerzitě. Vítězstvím Fair Art mimo jiné získal finanční odměnu ve výši 3000€, 
tříměsíční členství v Impact Hubu Praha a odbornou podporu – mentoring od 
PricewaterhouseCoopers a možnost účasti v akceleračním programu, a poukaz na 
služby Copy General. Všem těmto organizacím za podporu velmi děkujeme.
Iniciativa Fair Art nemá v České republice obdoby. Její činnost, zejména v těchto 
prvních měsících existence, by byla zcela nemyslitelná bez obrovské pomoci 
celé řady dobrovolníků a podporovatelů. Ať již vlastního týmu Fair Art, tak našich 
spolupracujících advokátů. Všem za tuto pomoc upřímně děkujeme.

5. poděkoVání



Výkaz zisku a ztráty

rozVaha

přiznání k dani z příjmu práVnických osob

příloha k účetní záVěrce

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

25 5404   MFin 5404 - vzor �. 24
1

Po�et p�íloh II. oddílu

Po�et zvláštních p�íloh8)

Po�et samostatných p�íloh9)

otisk podacího razítka � nan�ního ú�adu

05 Název poplatníka

I. ODDÍL – údaje o poplatníkovi

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

Územnímu pracovišti v, ve, pro

01 Da�ové identi� ka�ní �íslo

03 Da�ové p�iznání1)

dodate�né   
6)

�ádné opravné

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

04 Kód rozlišení typu p�iznání

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

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

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

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

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

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

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

 ano ne

12 Transakce uskute�n�né se spojenými osobami1)

07 Bankovní spojení

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

b) obec c) PS�

 ano ne 

 C Z

02 Identi� ka�ní �íslo

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

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

 od do

. .

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

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

Hlavní mesto Prahuˇ
-

Prahu 3

0 1 2 5 3 3 7 9

0 1 2 5 3 3 7 9

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

0-

33 A

a

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

F a i r  A r t ,  o . s .

-

K o u r i m s k a  2 2 4 1 / 1 9ˇ ´

P r a h a  3 1 3 0 0 0

C Z - -CESKA REPUBLIKAˇ ´

2 2 0 0 4 4 3 4 1 1 / 2 0 1 0

===

===

==

===

-

-



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

Vyplní v celých K�

poplatník � nan�ní ú�ad
�ádek

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

ke dni

2

 628)

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

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

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

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

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

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

Název položky

 130

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

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

 1618)

 1628)

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

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

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

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

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

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

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

 1108)

 101

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

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

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

DIC:ˇ CZ01253379
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b) Ú�etní odpisy hmotného a nehmotného majetku uplatn�né jako výdaj (náklad) na dosažení, zajišt�ní a udržení zdanitelných 
p�íjm� podle § 24 odst. 2 písm. v) zákona

12

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

3

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

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

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 Celkem

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

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

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

6

Odpisy hmotného majetku za�azeného do odpisové skupiny 6

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

(neobsazeno)

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

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

3

2

1

5 Odpisy hmotného majetku za�azeného do odpisové skupiny 4

7

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

9

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

�ádek Název položky

 C Z

10

11

Odpisy hmotného majetku za�azeného do odpisové skupiny 5

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

Da�ové odpisy hmotného a nehmotného majetku celkem

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

X X

0 1 2 5 3 3 7 9 0 1 2 5 3 3 7 9 -

54 Jine provozní naklady´ ´ 40

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

40

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

-



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

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

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

13

148)

15

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

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

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

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

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

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

�ádek Název položky
� nan�ní ú�adpoplatník

Vyplní v celých K�

(neobsazeno)

(neobsazeno)

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

2

1

3

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

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

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

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

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

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

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

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

19

20

218)

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

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

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

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

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

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

24

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

10

11

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

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

4

X X

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

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

298)

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

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

�ádek

 1

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

Název položky

2

3

4

5

(neobsazeno)

(neobsazeno)

(neobsazeno) X

X

X

X

X

X

X

X

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

(neobsazeno)

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

5

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

�ádek

 0 1 2 3 4 5

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

v n�mž da�ová ztráta vznikla
od – do

�ást da�ové ztráty ze sl. 2

 1

 2

 3

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

za období 
uvedené ve sl. 1

ode�tená 
v p�edcházejících 

zda�ovacích obdobích

ode�tená 
v daném

zda�ovacím období

kterou lze ode�íst 
v následujících 

zda�ovacích obdobích

 4

 5

 6

 7

 8

 9 Celkem

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

�ádek

 0 1 2 3 4 5

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

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

od – do

�ást výdaj� (náklad�) ze sl. 2

 1

 2

 3

Celková výše výdaj� 
(náklad�) vynaložených 

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

a vývoje

ode�tená 
v p�edcházejících 

zda�ovacích obdobích

ode�tená 
v daném

zda�ovacím období

kterou lze ode�íst 
v následujících 

zda�ovacích obdobích

 4

 5 Celkem

26

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

25

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

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

D. (neobsazeno)

DIC:ˇ CZ01253379

-

-

-

-

-

- - - - - -

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

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

�ádek Název položky

1

2

3

4

59)

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

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

(neobsazeno)

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

Sleva podle § 35a1) nebo 35b1) zákona

K. Vybrané ukazatele hospoda�ení

1

2

�ádek Název položky

Ro�ní úhrn �istého obratu K�

poplatník
Vyplní

� nan�ní ú�ad
M�rná

jednotka

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

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

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

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

�ádek Název položky

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

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

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

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

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

1

2

� nan�ní ú�ad
Vyplní v celých K�

�ádek Název položky
poplatník

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

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

0 1 2 3 4

�ástka za komanditní 
spole�nost jako celek

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

�ástka p�ipadající 
na komplementá�e

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

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

1

2

3

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

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

(neobsazeno)

(neobsazeno)

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

5

6

7

8

9

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

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

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

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

X X X

X X X

X X

DIC:ˇ CZ01253379
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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 280

 290

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

Da� �. 270 x �. 280
100

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

 301

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

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

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

 333

 3348)

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

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

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

�. 331 x �. 332
100

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

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

 340 Celková da� (�. 330 + 335)

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

�ádek
Vyplní v celých K�

poplatník � nan�ní ú�ad

 200

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

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

 220

 2108)

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

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

 251

 270

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

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

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

 241

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

 230

 240

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

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

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

DIC:ˇ CZ01253379
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-
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III. ODDÍL – (neobsazeno)

�ádek
Vyplní v celých K�

poplatník

1 (neobsazeno)

2 (neobsazeno)

� nan�ní ú�ad

3 (neobsazeno)

IV. ODDÍL – dodate�né da�ové p�iznání

�ádek

1 Poslední známá da�

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

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

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

4 Poslední známá da�ová ztráta

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

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

 1

28)

V. ODDÍL – placení dan�

�ádek

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

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

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

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

4

Na zálohách (§ 38a zákona) zaplaceno

Název položky

Název položky

Název položky

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

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

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

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

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

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

10) § 17 odst. 3 zákona.

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

Údaje o zástupci: Kód zástupce:

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

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

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

Osoba oprávn�ná k podpisu

Datum

Otisk
razítka

Vlastnoru�ní podpis osoby oprávn�né k podpisu

X

X

X

X

X

X

DIC:ˇ CZ01253379
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Příloha k účetní závěrce
Fair Art, občanské sdružení
k 31.12.2013

Údaje přílohy vycházející z účetních písemností účetní jednotky
/účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti/
a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici.

Obsah přílohy

A/ OBECNÉ ÚDAJE

1. popis účetní jednotky
2. majetková či smluvní spoluúčast jednotky v jiných společnostech
3. zaměstnanci společnosti, osobní náklady

B/ POUŽÍVANÉ ÚČETNÍ METODY A ZÁSADY

1. způsob ocenění majetku
2. odpisování
3. přepočet cizích měn na českou měnu

C/ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A K VÝKAZU ZISKU A ZTRÁT

1. vlastní jmění
2. pohledávky a závazky
3. rezervy
4. výše přijatých příspěvků
5. hmotný a nehmotný majetek společnosti



OBECNÉ ÚDAJE

1. Popis účetní jednotky

Název: Fair Art, občanské sdružení
Sídlo: Kouřimská 2241/19, Praha 3
Právní forma: občanské sdružení
IČO: 01253379

Rozhodující předmět činnosti:
Rozvoj právní gramotnosti umělců, pracovníků uměleckých institucí, 
organizátorů kulturních událostí a dalších dotčených osob v oblasti 
práva a umění; kultivace právních vztahů vznikajících v souvislosti 
s provozováním uměleckých činností; kontrola státní politiky v oblasti
umění na všech úrovních státní správy a podpora jejího rozvoje; 
participace (připomínkování a návrhy) na legislativním procesu pokud 
se bude týkat oblasti práva a umění; publikační činnost v oblasti 
práva a umění.

Zakladatel a datum vzniku společnosti:
Registrace vydána Ministerstvem vnitra dne 26.11.2012 pod číslem VS/1-
1/91021/12-R

Zakladatelé:
Ondrřej Stupal Martin Leskovjan Matěj Chytil
nar. 21.11.1978 nar. 26.11.1986 nar. 4.6.1984
Pujmanové 873/7 Ot. Březiny 24 Zborovská 47
140 00 Praha 4 370 07 České Budějovice 150 00 Praha 5

Změny provedené v uplynulém účetním období:

Správní rada:
Předseda: Ondřej Stupal, jednatel
členové : -
         
Dozorčí rada:
Předseda: -
členové : -
          
2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných 

společnostech

Společnost nemá žádnou spoluúčast v jiné společnosti

3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady

v roce 2013 nebyl zaměstnán žádný pracovník v trvalém pracovním 
poměru.  

B/ POUŽÍVANÉ ÚČETNÍ METODY, OBECNÉ ZÁSADY A ZPUSOBY OCEŇOVÁNÍ



Předkládaná účetní závěrka byla zpracována na základě zákona 
č.563/1991Sb. o účetnictví a na základě opatření Ministerstva financí 
ČR, kterými se stanoví postupy účtování a obsah účetní závěrky pro 
politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné 
organizace

1.Způsob ocenění majetku

1.1. Zásoby
-společnost nevlastní žádné zásoby

1.2. Ocenění hmotného a nehmotného investičního majetku
vytvořeného vlastní činností

- společnost nevytváří žádný investiční majetek vlastní činností

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

2. Odepisování

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

3. Přepočet cizích měn na českou měnu

-ke dni účetní uzávěrky je majetek v cizí měně vyjádřen kursem ČNB

C/ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A K VÝKAZU ZISKU A ZTRÁT

1. Vlastní jmění

- hosp.výsledek za účetní období 2013:  41487,35Kč
   

2. Pohledávky a závazky

-pohledávky  po lhůtě splatnosti společnost jsou evidovány
-závazky po lhůtě splatnosti společnost jsou evidovány

3. Rezervy

-společnost rezervy nevytvořila ani nečerpala

4. Výše přijatých příspěvků:

celkem:                                       00Kč                 

5. Hmotný a nehmotný majetek

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


