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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 odborné i laické 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 spolkem vedeným u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou 
L 25081.
Sídlo: Dukelských hrdinů 500 / 25a, 170 00 Praha 7
IČO: 012 53 379

kancelář: Dukelských hrdinů 500 / 25a, 170 00 Praha 7
(objekt Nadace a Centra pro současné umění Praha)

web: www.fairart.cz
email: info@fairart.cz
tel +420 799 500 304

Jednatelé: Martin Leskovjan a Ondřej Stupal
Realizační tým: Michal Adamovský, Ondřej Stupal, Martin Leskovjan, 
Kateřina Rabiňáková, Markéta Klusoňová, Matěj Sýkora
Stážisté: Matěj Kučera, Petra Havránková, Tomáš Opat

2. základní údaje a organizační struktura



Od počátků stojí činnost organizace zejména na třech pilířích, kterými jsou právní 
pomoc, edukace a osvěta. V současné době těchto cílů dosahujeme pomocí 
následujících komplementárních programů, přičemž v roce 2015 byla akcentována 
zejména implementace vzdělávacích programů a to hned na několika českých 
vysokých uměleckých školách.

3.1 VzděláVací kurzy

Program přednášek a kurzů je určen primárně studentům a absolventům 
výtvarných uměleckých škol. Jeho stěžejním cílem je seznámit tvůrce se základní 
právní problematikou a úskalími v rámci umělecké tvorby, což jsou vědomosti 
pro profesní život a kariéru umělce zcela zásadní. Mladé výtvarníky se po právní 
stránce snažíme připravit na existenci v uměleckém provozu, přičemž naší 
motivací je, aby přednášky a kurzy Fair Art působily jako prevence problémů 
či sporů a současně aby z dlouhodobého hlediska kultivovaly právní vztahy na 
umělecké scéně i mimo ni.
Proto jádro naší vzdělávací činnosti tvoří kurzy obecných základů autorského práva, 
jež jsou pečlivě připravovány „na míru“ potřebám výtvarníků, a to s ohledem na 
jednotlivé umělecké specializace (malíři, sochaři, fotografové atp.).

3. činnost organizace V roce 2015



Za velký příslib k dalšímu rozvoji edukačního programu považujeme navázání 
spolupráce s významnými uměleckými vysokými školami – Akademií výtvarných 
umění, Vysokou školou umělecko ‑průmyslovou a Filmovou a televizní fakultou 
Akademie múzických umění. V rámci našich zahraničních partnerství externě 
lektorsky působíme i na slovenské Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě.
V případě AVU a VŠUP vznikly v roce 2015 základní koncepce speciálně 
zaměřených kurzů pro jednotlivé tvůrčí obory, které zde proběhnou v letním 
a zimním semestru následujícího roku 2016:

VŠUP
Katedra volného umění
Fotografie (MgA. Mgr. Michal Adamovský)
Malba (JUDr. František Vyskočil, PhD.)
Intermediální konfrontace (Mgr. Bc. Matěj Sýkora)
Supermédia (Mgr. Iva Javorská, LL.M.)
Sochařství (MgA. Mgr. Michal Adamovský)

Katedra užitého umění
Sklo, K.O.V., Keramika a porcelán (Mgr. Tereza Jandáčková)
Design (Mgr. Martin Leskovjan)

Katedra designu (Mgr. Vojtěch Mlynář)

Katedra grafiky (JUDr. František Vyskočil, PhD.)

AVU
Obor Malířství/volná tvorba (MgA. Mgr. Michal Adamovský)
Obor Intermediální tvorba (Mgr. Bc. Matěj Sýkora)
Obor Sochařství/volná tvorba (MgA. Mgr. Michal Adamovský)
Obor Nová média (Mgr. Iva Javorská, LL.M.)

Mimo akademickou sféru každoročně organizujeme i celou řadu samostatných 
specializovaných přednášek určených širší veřejnosti či subjektům, které se 
s umělecko ‑právními otázkami potýkají. Výjimkou nejsou ani přednášky zaměřené 
na konkrétní specifické problémy, jako například umělecká apropriace a její 
právní konsekvence. Členové Fair Art se se svými příspěvky účastní též různých 
mezinárodních konferencí či panelových diskusí.

V roce 2015 jsme realizovali či sami absolvovali následující kurzy, workshopy a akce:

21/1 Městská knihovna v Praze. Veřejná přednáška Martiny Hájkové a Martina 
Leskovjana týkající se základních pojmů a současných aktuálních témat v oblasti 
autorského práva.

29/3 Studio a edukační centrum Matela, Praha. Přednáška Michala Adamovského 
na téma Autorskoprávní minimum pro fotografy.



30/3 Paralelní polis, Praha. Michal Adamovský uvedl posluchače do problematiky 
3D tisku a autorského práva. Pozornost byla věnována zejména otázce licencí a tzv. 
„svobodě panoramatu“

26/4 VŠUP v Praze, ateliér fotografie. Michal Adamovský se v rámci své přednášky 
zabýval (nejen) právními aspekty apropriace (přivlastnění) cizího fotografického díla. 
Přednáška byla součástí specializovaného tematického pásma, které Michal pod 
záštitou organizace Fair Art připravil jako doplňující část výuky pro některé české 
a slovenské vysoké umělecké školy.

28/4 VŠVU v Bratislavě, ateliér fotografie. Přednáška Michala Adamovského týkající 
se autorskoprávních základů a problematiky přivlastnění cizího fotografického díla 
v umělecké tvorbě, v tomto případě na pozvání fotografa Miro Švolíka na VŠVU.

12/10 Kavárny naživo, Atlas Café, Praha. Absolventi uměleckých škol a realita. 
Přednáška Michala Adamovského, jež se konala v rámci festivalu Kavárny naživo, se 
dotkla několika vybraných otázek, na co se jako tvůrce nejčastěji připravit po právní 
stránce během své činnosti.

13/10 Think Thank: Tabu a cenzura v současném umění, Pardubice. V rámci 
několika kulatých stolů se členové Fair Art Martin Leskovjan a Michal Adamovský 
zamýšleli nad otázkami, zda existují v současném umění nějaká tabu, zda má 
cenzura v některých případech smysluplné opodstatnění, nebo je jen otázkou 
zneužití moci.

16/10 Mezinárodní konference IAA Europe – International Association of Art 
v Plzni. Matěj Sýkora vystoupil se svým příspěvkem na konferenci „Status umělce“, 



jež proběhla pod záštitou Mezinárodní asociace umění (International Association of 
Art) v Plzni. Mezi umělci a zástupci uměleckých organizací z 28 zemí celého světa 
zazněl i příspěvek člena Fair Art „Legal aspects of being an artist“.

3/12 AVU, Praha., Ateliér Malířství II (škola Vladimíra Skrepla) a Ateliér intermediální 
tvorby II (škola Dušana Zahoranského a Pavly Scerankové). V rámci těchto dvou 
ateliérů proběhla za účasti spolupracujících advokátů, výtvarníků a členů Fair Art 
komentovaná prohlídka u příležitosti výročního setkání organizace.

17/12 FAMU, Praha, Katedra fotografie. Pod vedením Michala Adamovského 
proběhl odpolední diskusní modul zaměřený na nejčastější právní otázky a situace, 
se kterými se může student setkat během svého studia a navazující aktivní kariéry.

Během roku 2015 se přednášek organizovaných Fair Artem zúčastnilo přibližně 
450 lidí.

3.2 práVní poradna

Projekt Právní poradny si klade za dlouhodobý cíl zpřístupňovat kvalitní právní 
pomoc umělcům a neziskovým uměleckým organizacím. Systém provozu poradny 
je do značné míry odvozen od zkušeností naší partnerské organizace Volunteers 



Lawyers for the Arts of New York (www.vlany.org). Zakládá se na úzké spolupráci 
s širší sítí advokátů a advokátních kanceláří, kteří poskytují klientům právní pomoc na 
bázi pro bono, tzn. bez nároku na odměnu.

Pro tuto formu spolupráce se nám podařilo během roku 2015 získat další 
nové advokáty. V současné době síť spolupracujících advokátů tvoří těchto 
15 advokátních kanceláří:

– Josef Aujezdský – Mašek, Kočí, Aujezdský advokátní kancelář 
(www.e ‑advokacie.cz)

– Bird & Bird advokátní kancelář (www.twobirds.com)
– Helena Chaloupková – Advokátní kancelář JUDr. Heleny Chaloupkové 

(www.helenachaloupkova.cz)
– Tereza Jandáčková – Novalia advokátní kancelář (www.novalia.cz)
– Tomáš Kaspřík – Bernard Legal advokátní kancelář (www.bernard ‑legal.cz)
– David Kučera – BBH advokátní kancelář (www.bbh.cz)
– Petr Kuhn – BADOKH advokátní kancelář (www.badokh.com)
– Marek Martinka – Švehlík & Mikuláš advokátní kancelář (www.samak.cz)
– Petr Ostrouchov – Vyskočil, Krošlák & spol. advokátní kancelář (www.akvk.cz)
– Jan Stejskal – White & Case advokátní kancelář (www.whitecase.com)
– Zuzana Stuchlíková – Stuchlíková a spol. advokátní kancelář 

(www.stuchlikova.com)
– Jaroslav Večeřa – samostatný advokát
– Zdeněk Tomíček – Tomíček Legal advokátní kancelář (www.tomicek ‑legal.cz)
– František Vyskočil – Vyskočil, Krošlák & spol. advokátní kancelář (www.akvk.cz)
– Jana Zvěřinová ‑ Vyroubal, Krajhanzl, Školout advokátní kancelář (www.akvks.cz)

Právní poradna Fair Art sídlí v prostorech nového objektu Nadace a Centra 
pro současné umění Praha (www.fcca.cz), hlavního partnera projektu Fair Art, 
u Strossmayerova náměstí v pražských Holešovicích. Zde je možné si po telefonické 
či emailové domluvě sjednat osobní schůzku s pracovníky poradny, kteří po přijetí 
případu následně kontaktují konkrétního spolupracujícího advokáta. Právní poradna 
je otevřena dvakrát týdně a to v úterý a čtvrtek od 14 do 18 hod. Z důvodu 
postupného navyšování agendy jsme učinili nábor dvou nových stážistů – studentů 
posledního ročníku Právnické fakulty UK pro přijímání a přípravu podkladů pro  
„pro bono“ zpracování případu spolupracujícími advokáty.

Během roku 2015 poradna pomohla či právní pomoc přímo zprostředkovala pro 
70 individuálních umělců či uměleckých organizací.

3.3 interaktiVní smluVní Vzory

Smluvní vzory zůstávají ve stávající podobě z roku 2013. Pro jejich další vylepšení, 
aktualizaci a zejména IT optimalizaci hledáme zdroje financování. V současné době 
nejsme schopni další realizaci vlastními prostředky pokrýt.



VšVu a aVu

Jak již zmiňujeme v kapitole 3.1, Fair Art navázal dlouhodobou spolupráci 
s nejvýznamnějšími českými výtvarnými vysokými školami Vysokou školou umělecko‑
‑průmyslovou a Akademií výtvarných umění. Spolu s nimi vytváříme inovativní 
model specializované výuky v oblasti práva duševního vlastnictví. Kurzy jsou úzce 
přizpůsobeny pro jednotlivé tvůrčí obory tak, aby byly pro studenty co možná nejvíce 
efektivní a staly se pro budoucí profesionální tvůrce jedním ze základních kamenů 
jejich úspěšné kariéry.

4. spolupráce a ostatní aktiVity



nadace a centrum pro současné umění praha

Od svého založení je Fair Art partnerem Nadace a Centra pro současné umění 
Praha (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. Tento myšlenkový koncept je zároveň 
velmi blízký iniciativě Fair Art a jejím dlouhodobým cílům. Ředitelem CSU Praha je 
zároveň jeden ze zakladatelů a jednatelů Fair Artu, Ondřej Stupal.

Volunteer lawyers For the arts in new york (Vlany)

VLANY (www.vlany.org) byla založena v roce 1969 s cílem poskytovat umělcům 
s nízkými příjmy a neziskovým uměleckým organizacím pro bono právní služby 
s širokou škálou dalších aktivit (právní poradenství, vzdělávací programy, advokacii 
a alternativního řešení sporů). Od samého založení naší iniciativy hraje VLANY roli 
jakéhosi tutora, se kterým můžeme konzultovat veškeré naše programy a aktivity.

gestor – ochranný sVaz autorský

S občanským sdružením Gestor (www.gestor.cz), kolektivním správcem nás spojuje 
dlouhodobý zájem o otázku redistribuce odměn z opětovného prodeje uměleckých 
děl. Jedná se o právo, které je prakticky jako jediné schopno zajistit autorům 
výtvarných a grafických děl další odměnu za rostoucí hodnotu jejich díla při jeho 
dalším přeprodeji.

společnost jindřicha chalupeckého

Prostřednictvím jednoho z našich spolupracujících advokátů, Zuzany Stuchlíkové 
z advokátní kanceláře Stuchlíková a spol. (www.stuchlikova.com), se FA stal 
výhradním zprostředkovatelem právních služeb prestižní umělecké organizace, 
Společnosti Jindřicha Chalupeckého (www.cjch.cz).



5. poděkoVání

Iniciativa Fair Art nemá zatím v České republice obdoby. Její činnost je zcela 
nemyslitelná bez pomoci celé řady dobrovolníků a podporovatelů, ať již vlastního 
týmu Fair Art či našich spolupracujících advokátů. Všem za tuto nezištnou pomoc 
patří naše upřímné díky!

Spolupracujícími advokáty v roce 2015 byli: Josef Aujezdský (AK Mašek, Kočí, 
Aujezdský), Bird & Bird advokátní kancelář, Helena Chaloupková (AK JUDr. Heleny 
Chaloupkové), Tereza Jandáčková (AK DLA Piper), Tomáš Kaspřík (Bernard Legal), 
David Kučera (BBH), Petr Kuhn (AK Kuhn & Dostál), David Kučera (AK DLA Piper), 
Marek Martinka (AK Švehlík & Mikuláš), Petr Ostrouchov (AK Vyskočil Krošlák & 
spol.), Jan Stejskal (AK White & Case), Zuzana Stuchlíková (AK Stuchlíková a spol.), 
Zdeněk Tomíček (AK Tomíček Legal), Jaroslav Večeřa (samostatný advokát), 
František Vyskočil (AK Vyskočil Krošlák & spol.), Jana Zvěřinová (AK Vyroubal 
Krajhanzl Školout).

Dalšími podporovateli byli: Vojtěch Mlynář, Martina Hájková, Kateřina Hendrychová, 
Kateřina Sedlatá, Iva Javorská, Petra Krupičková





Výkaz zisku a ztráty

rozVaha

přiznání k dani z příjmu práVnických osob

příloha k účetní záVěrce

6. účetní záVěrka
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|                                |       ROZVAHA        | Str.:    1 |
+--------------------------------+----------------------+------------+

Obdobi    : Leden - Prosinec 2015

AKTIVA
Cislo a nazev uctu                                        Castka
----------------------------------------------------------------
211-      Pokladna                                         69.00

221-      Bankovni ucty                                 94991.05

311-      Odberatele                                     1500.00

315-      Ostatni pohledavky                             4640.00
----------------------------------------------------------------
AKTIVA CELKEM :                                        101200.05

PASIVA
Cislo a nazev uctu                                        Castka
----------------------------------------------------------------
321-      Dodavatele                                        0.00

324-      Prijate zalohy                                    0.00

325-      Ostatni zavazky                                5726.00

384-      Vynosy pristich obdobi                        41651.00

389-      Dohadne ucty pasivni                           4000.00

931-      nerozdeleny HV                                41487.35

961-      Pocatecni ucet rozvazny                       11131.35
----------------------------------------------------------------
PASIVA CELKEM :                                        103995.70

BILANCNI ZISK / ZTRATA :                                -2795.65
----------------------------------------------------------------



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

25 5404   MFin 5404 - vzor �. 26
1

Po�et p�íloh II. oddílu

Po�et zvláštních p�íloh8)

Po�et samostatných p�íloh9)

otisk podacího razítka � nan�ního ú�adu

05 Název poplatníka

I. ODDÍL – údaje o poplatníkovi

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

Územnímu pracovišti v, ve, pro

01 Da�ové identi� ka�ní �íslo

03 Da�ové p�iznání1)

dodate�né   

6)
�ádné opravné

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

04 Kód rozlišení typu p�iznání

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

 Zda�ovací období podle § 21a písm. ) zákona

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

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

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

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

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

 ano ne

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

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

07 (neobsazeno)

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

06 Sídlo10)

b) obec c) PS�

 C Z

02 Identi� ka�ní �íslo

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

podle zákona �. 586/1992 Sb., o daních z p�íjm�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� (dále jen „zákon“)

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

 od do

. .

. .

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

Hlavní mesto Prahuˇ
-

Prahu 3
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II. ODDÍL – da� z p�íjm� právnických osob (dále jen „da�“)

Vyplní v celých K�

poplatník � nan�ní ú�ad
�ádek

 108)

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

ke dni

2

 628)

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

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

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

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

308)
�ástky, o které se podle § 23 odst. 3 písm. a) bod� 3 až 20 zákona zvyšuje výsledek 
hospoda�ení nebo rozdíl mezi p�íjmy a výdaji na �. 10

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

Název položky

 130

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

 170
Mezisou�et
(�. 100 + 101 + 109 + 110 + 111 + 112 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 161 + 162)

 1618)

 1628)

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

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

 150

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

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

P�íjmy, jež u ve�ejn� prosp�šných poplatník�, nejsou p�edm�tem dan� podle 
§ 18a odst. 1 zákona, pokud jsou zahrnuty ve výsledku hospoda�ení nebo v rozdílu 
mezi p�íjmy a výdaji (�. 10)

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

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

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

 1108)

 1098)

 101

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

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

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

5  naklady na provoz organizace´ 45 145

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

45 145

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

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

 27

 30

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

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

298)

 28

 31

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

Stav rezervy na nakládání s elektroodpadem ze solárních panel� 
(§ 11a až 11c zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává da�ové p�iznání

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

5

26

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

25

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

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

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

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

�ádek

 0 1 2 3 4 5

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

v n�mž da�ová ztráta vznikla
od – do

�ást da�ové ztráty ze sl. 2

 1

 2

 3

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

za období 
uvedené ve sl. 1

ode�tená 
v p�edcházejících 

zda�ovacích obdobích

ode�tená 
v daném

zda�ovacím období

kterou lze ode�íst 
v následujících 

zda�ovacích obdobích

 4

 5

 6

 7

 8

 9 Celkem

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

D. (neobsazeno)

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

�ádek

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

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

a § 34a až § 34e zákona od – do

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

uvedeném ve sl. 1

�ást nároku na odpo�et ze sl. 2

ode�tená 
v p�edcházejících 

obdobích

ode�tená v daném 
období

kterou lze ode�íst 
v následujících 

obdobích

0 1 2 3 4 5

1

2

3

4

5 Celkem

�ádek

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

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

a § 34f až § 34h  zákona od – do

Celková výše nároku na 
odpo�et na podporu odbor-

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

�ást nároku na odpo�et ze sl. 2

ode�tená 
v p�edcházejících 

obdobích

ode�tená v daném 
období

kterou lze ode�íst 
v následujících 

obdobích

0 1 2 3 4 5

1

2

3

4

5 Celkem
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-

-

-
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-
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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�tu

18)

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

poplatník � nan�ní ú�ad

Vyplní v celých K�
�ádek Název položky

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

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

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

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

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

1

2

� nan�ní ú�ad

Vyplní v celých K�
�ádek Název položky

poplatník

Celková hodnota bezúplatných pln�ní poskytnutých na ú�ely vymezené 
v § 20 odst. 8 zákona pro ode�et ze základu dan� sníženého podle § 34 zákona, 
v�. �ástky ze �. 2 

Ze �. 1 hodnota bezúplatných pln�ní ve výši uplatn�ných slev na díl�ím 
odvodu z loterií a jiných podobných her

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

0 1 2 3 4

�ástka za komanditní 
spole�nost jako celek

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

�ástka p�ipadající 
na komplementá�e

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

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

1

2

3

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

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

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

(neobsazeno)

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

5

6

7

8

9

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

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

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

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

X X X

X X

DIC:ˇ CZ01253379

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - -

- - -

- - -

- - -
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- - -

- - -

- - -

42 349
0
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 280

 290

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

Da� �. 270 x �. 280

100

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

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

 333

 334

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

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

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

�. 331 x �. 332

100

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

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

 251

 270

�ástka podle § 20 odst. 7 zákona, o níž mohou ve�ejn� prosp�šní poplatníci 
(§ 17a zákona) dále snížit základ dan� uvedený na �. 250

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

 260
Ode�et bezúplatných pln�ní podle § 20 odst. 8 zákona (nejvýše 10 % z �ástky 
na �. 250)5)

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

 301

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

�ádek
Vyplní v celých K�

poplatník � nan�ní ú�ad

200

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

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

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

220

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

�ádek
Vyplní v celých K�

poplatník � nan�ní ú�ad

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

2408) Ode�et dosud neuplatn�ného nároku, vzniklého v p�edchozích zda�ovacích obdobích 
podle § 34 odst. 3 až 10 a 12 zákona, ve zn�ní platném do 31. prosince 2004

241

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

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

250

Základ dan� po úprav� o �ást základu dan� (da�ové ztráty) p�ipadající na 
komplementá�e a o p�íjmy podléhající zdan�ní v zahrani�í, u nichž je uplat�ováno 
vyn�tí, snížený o položky podle § 34, p�ed snížením o položky podle § 20 odst. 7 
nebo odst. 8 zákona5) (�. 220 – 230 – 240 – 241 – 242 – 243)

 340 Celková da� (�. 330 + 335)

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

DIC:ˇ CZ01253379

0

-

-
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-

0

0
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III. ODDÍL – (neobsazeno)

�ádek
Vyplní v celých K�

poplatník

1 (neobsazeno)

2 (neobsazeno)

� nan�ní ú�ad

3 (neobsazeno)

IV. ODDÍL – dodate�né da�ové p�iznání

�ádek

1 Poslední známá da�

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

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

Vyplní v celých K�

poplatník � nan�ní ú�ad

4 Poslední známá da�ová ztráta

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

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

 1

28)

V. ODDÍL – placení dan�

�ádek

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

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

Vyplní v celých K�

poplatník � nan�ní ú�ad

Uplat�ovaný zápo�et dan� vybrané srážkou (§ 36 odst. 8 zákona)38)

4

Na zálohách (§ 38a zákona) zaplaceno

Název položky

Název položky

Název položky

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

§ 38u zákona, budou na zvláštní p�íloze uvedeny d�vody pro jeho podání. P�i elektronickém podání t�chto dodate�ných da�ových p�iznání je sou�ástí 
programového vybavení aplikace textové pole pro vypln�ní zvláštní p�ílohy.

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

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

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

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

10) § 17 odst. 3 zákona.

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

Údaje o podepisující osob�: Kód podepisující osoby:

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

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

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

Jméno(-a) a p�íjmení / Vztah k právnické osob�

Osoba oprávn�ná k podpisu

Datum

Otisk
razítka

Vlastnoru�ní podpis osoby oprávn�né k podpisu

X

X

X

X

X

X

DIC:ˇ CZ01253379
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Příloha k účetní závěrce
Fair Art, občanské sdružení
k 31.12.2015

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

Obsah přílohy

A/ OBECNÉ ÚDAJE

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

B/ POUŽÍVANÉ ÚČETNÍ METODY A ZÁSADY

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

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

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



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 2015 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

Společnost nemá hmotný majetek k odpisování.

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 2015:  -2795,65Kč
   

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:   12000Kč  MČ Praha 7
             55000Kč Státní fond kultury na období 10/2015-03/2016  

5. Hmotný a nehmotný majetek

-společnost v roce 2015 nepořídila  ani nevyřadila žádný hmotný ani 
nehmotný investiční majetek


