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ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU OBCE PSÁRY

Dotace pro rok: 2020

Název projektu: Zajištění sportovní činnosti, údržby a provozu klubu SK Rapid Psáry

Žadatel:
(úplný název, nebo Sportovní klub Rapid Psáry, z.s.
jméno, je-li žadatel
fyzická osoba)
iČoi 47002425 I DIČ:
datum narození: I I
Bydliště/sídlo žadatele:

Ulice: Sportovní Č. p. 220

Obec: Psá~ PSČ 25244

Tel.: Mobil: 605254789

E-mail: ínfo~rapid-psary.cz Webová stránka: www.rapid-psary.ez

Bankovní spojení:

JE-LI ŽADATEL PRÁVNICKOU OSOBOU:

Statutární zástupce žadatele:

Osoby s podílem v této právnické osobě (žadateli):
(Jméno a příjmení/ název společnosti, IČO/datum narození, bydliště/sídlo)

Číslo účtu
žadatele:

Název banky:

Jméno, příjmení,
titul:

Adresa:

Telefon:

2600789M8

Fío banka, as.

Zdeněk Balouš

U Nádržky 153, Psáry, 25244

Kód banky: 2010

Specifický
symbol:

Funkce nebo
právní důvod sekretář, jednatel
zastoupení:

605254789 E-mail: ekonom®rapid-psary.cz



57 149
Osoby, v nichž má žadatel přímý podíl (Jméno a příjmení! název společnosti, IČO/datum narození,
bydliště/sídlo) a výše tohoto podílu:

Seznam příloh žádosti:

1) Čestné prohlášení o bezdlužnosti
2) Cestné prohlášení o dotacích
3) Seznam členské základny do ~8ti let včetně
4) Seznam členské základny nad 18 let
5) Daňové přiznání r. 2018
6) Rozpočet žádosti

Formulář „Žádost o poskytnutí dotace“ se skládá z žádosti ± Přílohy č. IA nebo lB dle charakteru
činnosti žadatele.

Další povinné přílohy:
a) doklad, na jehož základě došlo ke vzniku žadatele (doklad o registraci organizace, stanovy,

zřizovací listina, živnostenský list apod.), případně průkaz totožnosti (žadatelé, kteří požadované
doklady již předložili, powrdí svým podpisem jejich platnost pro daný rok);

b) čestné prohlášení, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči zdravotním pojišťovnám,
Okresní správě sociálního zabezpečení, Finančnímu úřadu a rozpočtu obce Psáry;

c) žadatelé musí doložit seznam členské základny (seznam registrovaných členů) s datem narození
v rozdělení na dospělé a mládež do 18-ti let;

d) čestné prohlášení o přijetí/nepřijetí podpory de minimis (podpory, která nepřevýšila částku
200.000,- EUR) v uplynulých třech letech;

e) rozpočet — podrobný rozpočet rozdělený do kapitol: např. provozní náklady (pronájmy, energie,
služby, údržby a opravy), mzdové náklady, nákupy materiálu a vybavení, náklady na pořádání
jednotlivých akcí (turnaje, soustředění, výlety...), předpokládané příjmy;

D účetní závěrka za minulé účetní období (byl-li žadatel již činný).
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Příloha ě. 1A

Dotace sportovním organizacím:

Charakteristika činnosti (včetně systému a výše členských příspěvků a plateb za aktivity):

Hlavní činností SK je:

a) provozovat sport a obdobnou činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných
aktivit, tuto činnost organizovat a vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky,

b) vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak
mládeže,

c) budovat provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá,
d) vést své členy a ostatní zájemce o sport k dodržování základních sportovních, etických,

estetických a mravních pravidel,
e) hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy

s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci,
f) zajišťovat v oblasti sportu vzdělávání svých členů, jejich školení
g) dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod.

v místě své působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou
činností.

Roční příspěvky pro klub:
Činní hráči 500,- Kč
Důchodci 100,- Kč
Ostatní 200,- Kč
Ženy neplatí

Mládež aktivně hrající v kategoriích od mini přípravky po dorost platí od 300,- do 500,- Kč měsíčně
(kopaná) a stejně tak iv kroužku atletiky.

Podrobný popis projektu a výše požadované dotace (u návratné finanční výpomoci také lhůta jejího
vrácení):

Sportovní klub Rapid Psáry provozuje dvě sportovní činnosti, kopanou a druhým rokem i atletiku.
Atletika byla zřízena jako kroužek pro pohyb dětí, které nemají zájem přímo o fotbal a v současné
době jej navštěvuje 11 dětí.

V mistrovských soutěžích kopané máme dvě družstva dospělých a 7 družstev mládeže. Hřiště
využívá i stará garda, hráči nad 40 let.

Klub má 228 členů, z toho je 145 členů mladších 18 let.

Finanční příspěvek na rok 2020 bude použit v následujících oblastech:
I. Zvyšování základny a sportovní úrovně mládežnických družstev

II. Startovné na turnajích a soutěžích mládeže, včetně dopravy
Ill. Odměny trenérům mládeže
IV. Pronájem sportovišť, zejména v zimní přípravě
V. Vzdělávání trenérů a vedoucích mužstev

Vl. Údržba a obnova sportovního areálu
VII. Údržba hřiště

VIII. Pořádání turnajů mládeže a dospělých, kulturní a osvětová činnost
IX. Zajištění běžného provozu klubu

Za poslední roky se nám členská základna zdvojnásobila, a pokud mluvíme o členech mladších l8ti
let tak tam se nám základna zvýšila téměř třikrát. Enormní počet dětí a zvýšení počtu týmů mládeže
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přináší extrémní zátěž na hrací plochu, která nutně potřebuje kompletní rekultivaci. Hřiště využívají
ke sportování i hasiči Psáry, kde sportuje více Jak 35 dětí, což opět zvyšuje zátěž hřiště. Pro ilustraci
přikládáme rozpis zatížení hřiště. Odběry a analýzou půdy bylo zjištěno, že půda na hřišti obsahuje
velké množství jílu, což dávíme za příčinu povodním z roku 2013, kdy bylo hřiště kompletně zatopené.
Na základě těchto skutečností nám bylo specialisty doporučeno provádět rekultivaci a aerofikaci 2x
ročně.
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Od sezony 2019/2020 máme přihlášena družstva starších a mladších žáků do
žáků, čím jsme opět zvýšili prestiž nejen našeho klubu, ale i celé obce. To s sebou
zvýšené náklady na dopravu a bohužel i na pronájem sportovních ploch zejména
protože v naší blízkosti nejsou odpovídající sportovní zařízení s UMT a ani nám
zařízení vybudovat, které by umožnilo dětem sportovat iv zimním období.

Z výše uvedených důvodů, ať se jedná o nárůst počtu dětí, či nutnou údržbu
žádáme o zvýšení dotace na rok 2019. Děkujeme.

krajského přeboru
samozřejmě nese
v zimním období,
se nedaří takové

plochy, Vás tímto

Celková žádost o dotaci na rok 2020 činí 550 000,- Kč, viz, přiložený rozpočet.

A) Náklady na elektrickou energii, plyn, topení, vodné + stočné za minulý rok*: 13 604,00 Kč
B) Náklady na pronájem tělocvičen, haly, místností a pozemků pro sportovní A 1 A fiA nfl v“

. . . ‚i r,‘jj nCČinnost za minuly rok .

C) Náklady na údržbu tělovýchovných zařízení organizace v minulém roce mimo ‘) Af‘ A fl~ fin T7“
. . ‚-tu ‘-tn«vu i‘Cinvestic .

Celkové příjmy v minulém roce: 1 658 268,00 Kč

Celkové výdaje v minulém roce: 1 360 992,20 Kč

. Zajištění sportovní činnosti, údržby a provozu
Výše dotace obce poskytnuté v minulém učet dotace: klubu SK Rapid Psáry 2019
roce: Částka: 400 000,-

Výčet dotací od jiných subjektů poskytnutých v minulém roce (uved‘te poskytovatele, účel a Částku):

Obsazenost hřiště SK
23.—29.ziP2019

00:00

p09123 ú19124 999125 Čt P‘26 pi 9127

S11o1~nout Týden Měs{c DetinFplěro
909,20 199120

20.00
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Dotace MŠMT 502018_28_1278
OFS-PZ Dotace za start mládeže ve výběrech OFS,
licencovaní trenéři

212 000,- Kč

7 000,- Kč

Počet registrovaných členů sportovní organizace ke dni podání žádosti nad 18 let
(dosoělí):
Celková výše příjmů za členy mladší 18 let za období září — srpen

Celková výše příjmů za členy starší 18 let za období září — srpen

Počet registrovaných členů sportovní organizace ke dni podání žádosti do 18 let 145
(děti a mládež):

83

118000,-Kč

24 500,- Kč

Výčet oddílů pro členy mladší ISlet v rámci organizace (fotbal, nohejbal a další):

Fotbal — mini přípravka
Fotbal — mladší přípravka
Fotbal — starší přípravka
Fotbal —mladší žáci A
Fotbal — mladší žáci B
Fotbal — starší žáci
Fotbal — dorost

Atletika — přípravka

Výčet oddílů pro členy starší iSlet v rámci organizace (fotbal, nohejbal a další):

Fotbal — muži „A“
Fotbal — muži „B“
Fotbal — stará garda nad 40 let

Současný počet soutěžních družstev v okresní soutěži: 6
Současný počet soutěžních družstev v krajské soutěži: 2
Současný počet soutěžních družstev v republikové soutěži:
Počet uspořádaných soutěží (turnajů) dětí za uplynulou sezónu: 2
Počet uspořádaných soutěží (turnajů) dospělých za uplynulou sezónu:

*V případě existence organizace kratši než I rok doplňte předpokládané náklady

Datum: 28. 11.2019 Podpis (případně) razítko žadatele:
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Prohlášení žadatele o dotaci

o Prohlašuji, že požadované doklady dle bodu Ad a) „ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ
DOTACE“ jsme již předložili při sepsání smlouvy o poskytnutí dotace v roce 2018
a k dnešnímu dni nenastala žádná změna v požadovaných dokumentech. *

o Čestně prohlašuji, že k datu podání žádosti o dotaci nejsem/nejsme v insolvenčním řízení. *

o Prohlašuji, že nemámle žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči zdravotním pojišťovnám,
Ceské správě sociálního zabezpečení, finančnímu úřadu a rozpočtu obce Psáry. *

Ve Psárech dne 28. 11.2019

Spr. Mt! Rapid Psáry, Zs,

‘lyn‘ 220
‘.2 44 Psáry

podpis: t,~421

Za Sportovní klub Rapid Psáry, z.s. - Zdeněk Balouš, sekretář
(Ufyzické osoby: uvést jméno, př(pnení
Uprávniclcých osob: Doplnit obchodníJirmu a jméno, př~meni funkci osoby oprávněné
kpodpisu)

*) Poznámka:

Zakroužkujte podle toho, které prohlášení se vás týká.
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Čestné prohlášení

Jméno! obchodní fhma: Sportovní klub Rapid Psáry, z.s.
Bydliště! sídlo: Sportovní 220, Psáry, 252 44
ICO!dat. nar.: 47002425

tímto prohlašuje,
a) že v průběhu posledních tří let před podpisem tohoto prohlášení jsme nepřijali

žádnou veřejnou podporu ve smyslu obecně závazných právních předpisů České
republiky a ve smyslu právních předpisů EU;*

b) že v průběhu posledních tří let před podpisem tohoto prohlášení jsemIjsme přijalli
veřejnou podporu ve smyslu obecně závazných právních předpisů České republiky a
ve smyslu právních předpisů EU celkem ve výši Tato podpora
tedy ve výše uvedeném období nepřevýšila částku 200.000, EUR.*

Ve Psárech dne 28. 11.2019
Sportovní klub Rapid Psáry, z.s.

nodnis Sportovní 220
25244Psáry

č. klubu 20A0421
lČ: 470 02 42@)~‘~ř

Za Sportovní klub Rapid Psáry, z.s. - Zdeněk Balouš, sekretář
(Uhzické osoby: uvéstjméno, přzjmení
Uprávniclcých osob: Doplnit obchodní‚firmu a jméno, př(jmení, funkci osoby oprávněné
kpodpisu)

*Poznámka:
Zakroužkujte buď možnost a) nebo b) podle toho, která Se Vás týká. Pokud jste označili možnost b), doplňte výši přijaté
veřejné podpory.





Seznam členů mládež

# Příjmení Jméno Ročník Sport It Příjmení Jméno Ročník Sport
1 Beran Jan 2001 fotbal 48 Lacina Lukáš 2007 fotbal
2 Djebar Mohamed 2001 fotbal 49 Mikš Tadeáš 2007 fotbal
3 Grác Pavel 2002 fotbal 50 Motyčka Matěj 2007 fotbal
4 Barták Jiří 2003 fotbal 51 Navrátil Jan 2007 fotbal
5 Dvořák David 2003 fotbal 52 Oborný Tomáš 2007 fotbal
6 Kučerák Jan 2003 fotbal 53 Olmer Filip 2007 fotbal
7 Maslič Ibro 2003 fotbal 54 Pavlík Jiří 2007 fotbal
8 Skřivan Jakub 2003 fotbal 55 Píša Jakub 2007 fotbal
9 Ženatý David 2003 fotbal 56 Roth Jiří 2007 fotbal

10 Gorlov . Viktór . 2004 fotbal 57 Šavel Jakub 2007 fotbal
11 Pavlas Ondřéj 2004 fotbal 58 šedivý Marek 2007 fotbal
12 SegI Jan 2004 fotbal 59 Větvička Samuel 2007 fotbal
13 Skřivan Vlast1n~il 2004 fotbal 60 Vítovec Jan Michal 2007 fotbal
14 Svoboda Marek 2004 fotbal 61 Balouš Petr 2008 fotbal
15 Šavel Jiří 2004 fotbal 62 černoch Daniel 2008 fotbal
16 Zeithaml Martin 2004 fotbal 63 Elijah Roche 2008 fotbal
17 Ertl Tomáš 2005 fotbal 64 Forst Jakub 2008 fotbal
18 Hlaváčková Natálie 2005 fotbal 65 Gabriel Ronaldo 2008 fotbal
19 Mašek David 2005 fotbal 66 Lagin Šimon 2008 fotbal
20 Moravec Matěj 2005 fotbal 67 Perlík Tomáš 2008 fotbal
21 Rýdl Samuel 2005 fotbal 68 Soukup Antonín 2008 fotbal
22 štych Filip 2005 fotbal 69 Šmergl Václav 2008 fotbal
23 zavřel Ondřej 2005 fotbal 70 Švach Pavel 2008 fotbal
24 Gugutsidze Grigoriy 2006 fotbal 71 Civín Matyáš Alex 2009 fotbal
25 Chvátalová Vendula 2006 fotbal 72 Dolejš Tomáš 2009 fotbal
26 Kalousek Jindřich 2006 fotbal 73 Host Stanislav 2009 fotbal
27 Kolář Josef 2006 fotbal 74 Chvátal Štěpán 2009 fotbal
28 Kouba Denis 2006 fotbal 75 Kolátor Lukáš 2009 fotbal
29 Kupec Max 2006 fotbal 76 Pachta Matyáš 2009 fotbal
30 Malý Milan 2006 fotbal 77 Pastierik Filip 2009 fotbal
31 Mandlík Jan 2006 fotbal 78 Pitter Denis 2009 fotbal
32 Mašek Jakub 2006 fotbal 79 Rébl Václav 2009 fotbal
33 Mašek Matěj 2006 fotbal 80 Seibert Matouš 2009 fotbal
34 Pavlas Marek 2006 fotbal 81 Štípek Artur 2009 fotbal
35 Stančík Sebastian 2006 fotbal 82 Trejtnar Lukáš 2009 fotbal
36 Studnička Milan 2006 fotbal 83 Heřmánková Adéla 2010 fotbal
37 Šárka Jakub 2006 fotbal 84 Mandlík Maxmilián 2010 fotbal
38 Weinrich Leroy 2006 fotbal 85 Mistr Miroslav 2010 fotbal
39 Zajíček Kryštof 2006 fotbal 86 Novák Tomáš 2010 fotbal
40 zajíček Robin 2006 fotbal 87 Novák Tomáš 2010 fotbal
41 Baxa Matyáš 2007 fotbal 88 Olmer Jiří 2010 fotbal
42 Dvořák Jakub 2007 fotbal 89 Rozkol Sebastian 2010 fotbal
43 Finfas Zdeněk 2007 fotbal 90 Smolíková Kateřina 2010 fotbal
44 Hlaváček Albert 2007 fotbal 91 Šich Tomáš 2010 fotbal
45 Chvalovská Ivana 2007 fotbal 92 urbánek Tobiáš 2010 fotbal
46 Kalbáč Jakub 2007 fotbal 93 Voloczek Ondřej 2010 fotbal
47 Krištůfek Tobiáš 2007 fotbal 94 Böhm Erik 2011 fotbal



Seznam členů mládež

# Příjmení Jméno Ročník Sport # Příjmení Jméno Ročník Sport
95 Bouchal Maxim 2011 fotbal 142 Olmer Matouš 2015 fotbal
96 Forstové Zuzka 2011 atletika 143 Rajchartové Eliška 2015 fotbal
97 Nguyen Viet 2011 fotbal 144 Víška Patrik 2015 atletika
98 Pavelka Mikuláš 2011 fotbal 145 Tögel Sebastian 2017 atletika
99 Pavelková Mariana 2011 fotbal
100 Pištěk Sebastian 2011 fotbal
101 Platt Karl Geoffrey 2011 fotbal
102 Šikýř Roman 2011 fotbal
103 Štěpánek David 2011 fotbal 8POI~ovfl(~j b
104 Toms Michal 2011 fotbal sportovfliP2~‘rsár%z.s.
105 Weiss Petr 2011 fotbal 252«
106 Běloušková Beata 2012 fotbal ič~~21
107 Dlabola Matyáš 2012 fotbal
108 Fleišer Matěj 2012 fotbal J
109 Gromusová Tea 2012 atletika
110 Hájek Antonín 2012 fotbal
111 Hýla Zdeněk 2012 fotbal
112 Kejval Ondřej 2012 fotbal
113 Krejča Daniel 2012 atletika
114 Matys František 2012 fotbal
115 Muráňová Shantal 2012 atletika
116 Nolč Felix 2012 fotbal
117 Prekop Dominik 2012 fotbal
118 Rajchart Daniel 2012 fotbal
119 Raušer Vojtěch 2012 fotbal
120 Bukovetskyy Olexandr 2013 fotbal
121 Cesar Matyáš 2013 fotbal
122 Černoch Matyáš 2013 fotbal
123 Hertl David 2013 fotbal
124 Hrášek Nikolas 2013 fotbal
125 Hribal Mikuláš 2013 atletika
126 Jukl JIndřich 2013 fotbal
127 Pavelka Matěj 2013 fotbal
128 Purmannová Eliška 2013 atletika
129 Seibert Šimon 2013 atletika
130 Šůna Tomáš 2013 fotbal
131 Běloušek Marek 2014 fotbal
132 Brož Adam 2014 fotbal
133 Machovský Adam 2014 fotbal
134 Muráň Benjamin 2014 fotbal
135 Noháč Filip 2014 fotbal
136 Pavlíček Dominik 2014 fotbal
137 Procházka David 2014 fotbal
138 Procházka Matyáš 2014 fotbal
139 Svoboda Tomáš 2014 fotbal
140 Tögel Adrian 2014 fotbal
141 Trnka Tomáš 2014 atletika



Seznam členů dospělí

U Příjmení Jméno Ročník Sport U Příjmení Jméno Ročník Sport
1 Skřivan Zdeněk 1955 fotbal 43 Jura Ondřej 1985 fotbal
2 Zeithaml Ladislav 1955 fotbal 44 Otruba Pavel 1985 fotbal
3 lng.Vondráček Ivo 1960 fotbal 45 Bartoníček Petr 1986 fotbal
4 Parma Ladislav 1961 fotbal 46 Zeman Martin 1986 fotbal
5 Kubíček Petr 1965 fotbal 47 Dubay Radek 1987 fotbal
6 Junas Dušan 1966 fotbal 48 Kříž Vojtěch 1987 fotbal
7 Švanda Petr 1966 fotbal 49 Strnad Jiří 1987 fotbal
8 Novák Václav 1967 fotbal 50 Keller Antonín 1989 fotbal
9 Kuka Pavel 1968 fotbal 51 Rusek Libor 1989 fotbal

10 Balouš Zdeněk 1970 fotbal 52 Ryšica Pavel 1989 fotbal
11 Vlasák Petr 1970 fotbal 53 Vršek Vojtěch 1990 fotbal
12 Kozel Luboš 1971 fotbal 54 Kříž Pavel 1992 fotbal
13 Barták Jiří 1972 fotbal 55 Khun Lukáš 1993 fotbal
14 Černoch Karel 1973 fotbal 56 Vrkoč Vojtěch 1993 fotbal
15 Kalbáč Jakub 1973 fotbal 57 Kavka Petr 1994 fotbal
16 Švestka Jan 1973 fotbal 58 Keller Robin 1994 fotbal
17 Beránek Tomáš 1974 fotbal 59 Wolf Tomáš 1994 fotbal
18 Brych Marek 1975 fotbal 60 Gavryshishin Oleg 1995 fotbal
19 Chvátal Dan 1975 fotbal 61 Holeš Marek 1995 fotbal
20 Šimek Jaroslav 1976 fotbal 62 Horák Ondřej 1995 fotbal
21 Baxa Radek 1977 fotbal 63 Páv Jan 1995 fotbal
22 Fleišer Tomáš 1977 fotbal 64 Petr Ondřej 1995 fotbal
23 Foferka Tomáš 1977 fotbal 65 Kolář Adam 1996 fotbal
24 Horký Luděk 1977 fotbal 66 Kršek Daniel 1996 fotbal
25 Kore Gökmen 1977 fotbal 67 Sigmund Radek 1996 fotbal
26 Kroupa . Michal 1978 fotbal 68 Mikyska Michal 1997 fotbal
27 Zeithaml Jan 1978 fotbal 69 Nguyen Ngoc Tu 1997 fotbal
28 Brych Lukáš 1979 fotbal 70 Petr Jindřich 1997 fotbal
29 Novák Milan 1979 fotbal 71 SakaI Yurii 1997 fotbal
30 Pospíšil Michal 1979 fotbal 72 Vondra Martin 1997 fotbal
31 Hájek Martin 1980 fotbal 73 Šoupa Michael 1998 fotbal
32 Pech Richard 1980 fotbal 74 Vaverka Matěj 1998 fotbal
33 Rýdl Martin 1980 fotbal 75 Hrubý Stanislav 1999 fotbal
34 Večerník Tomáš 1980 fotbal 76 Jungmann Dominik 1999 fotbal
35 Hlůžek Petr 1981 fotbal 77 Kuka Tomáš 1999 fotbal
36 Pitelka Miloš 1981 fotbal 78 Szako Václav 1999 fotbal
37 Raušer David 1981 fotbal 79 Balouš Michal 2000 fotbal
38 Voldřich Michal 1981 fotbal 80 Farnbauer ‚ Daniel 2000 fotbal
39 Dlabola Miloslav 1983 fotbal 81 Hervert Tomáš 2000 fotbal
40 Kubr Tomáš 1984 fotbal 82 Kofránek Šimon ‘ 2000 fotbal
41 Bednář Tomáš 1985 fotbal 83 Kravčík Jakub 2000 fotbal
42 Exler Petr 1985 fotbal

SPOrtovni klub ~

Sportovní 220
252 4~ Psáry

Č. klubu 20A0421
lČ:47Q0242r~ (





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

[ Středočeský kraj
Územnímu pracovišti v, Ve, pro

Ľ Praha—západ H
01 Daňové identifikační číslo

Ĺ----- 11111111
02 Identifikační číslo

[4 7 0 0 2 4 2 5]

03 Daňové přiznání 1) 6)

flřádné ] [J«J«L; ] ~ “~“‘.~ „. ]

Důvody pro podáni dodatečného
daňověhopřiznánizjištěnydne I.______________________

04 Kód rozlišení typu přiznáni H A]

Základní investiční fond podle 5 17b zákona 1) [~7~« ne ]
Zdaňovací období podle 5 21a písm. Ľ a) ] zákona

Počet příloh II. oddilu

Počet zvláštních příloh 8)

Počet samostatných příloh 9)

PŘIZNÁNĺ
k dani z příjmů právnických osob

podle zákona č. 58611992 Sb« a daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“)
za zdaňovací období nebo za období, za které se podává daňové přiznání

Od Ľ~ti I°)1 121011 a] do [si 1112)21011 ~H

I. ODDÍL - údaje o poplatníkovi
05 Název poplatníka

[sportovní k111u1b1

b) obec

[P1s1á1r1y I

d) stát*ód státu ______

Ĺ----- I I I I ] Ľ J

07 Kategorie účetni jednotky

08 Přiznání zpracoval a předložil poradce 1)

09 Plná moc daňového poradce k zastupování uložena u finančního úřadu dne 2)

otsk podacího razí&a finančního úřadu

[— ]

. R1a1p1i1d1 P1s1á1r1y1 z1.1s1.1

1Il11 lilii IIII IIII ) IIII liliI IIII

06 Sídlo 10)

a) ulice a číslo orientační, část obce a číslo popisné

~sportovni 2~2~0~ 11)111111111111111111]

_______________________________ o)PSČ

I I I I I I I I ) I I I I ] L~5244]
e) číslo telefonu

Ĺ----- I I I ]

10 Zákonná povinnost ověřeni účetní závěrky auditorem 1)

Kód~ J
Ĺ ne ]

Ĺ I I I ) Ii

[ ne ]
11 Účetni závěrka nebo přehledy o majetku a závazcích a o příjmech a výdajích, přiloženy 1), 7) r ano —ne— ] r ano ne ] 2)

9) Kód[N ]
Kód klasifikace CZ-NACE 2)

12 Transakce uskutečněné se spojenými osobami

13 Hlavní (převažující) činnost

Ĺ čínnosti sportovních klubů

(—
iL11‘‘ ]

(platný pro zdaňovací období zapc~atá v roce 2018 a pro části zdaňovacích období započatých v roce 2019~
za které lhůta pro podání daňového pltzndní uplyne do 31. prosince 2019)25 5404 MFin 5404 - vzor č. 29



II. ODDÍL - daň z příjmů právnických osob (dále Jen “daň“)

‘ Vyplní v celých KčRádek Název položky ‚ ..

poplatník finančni urad
Výsledek hospodařeni (zisk +‚ ztráta-) 38nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji 3)

10~ ke dni [ 31.12.2018 1 309816

Částky neoprávněně zkracující příjmy (523 odst. 3 písm. a) bod 1 zákona)
208) a hodnota nepeněžních příjmů (523 odst. 6 zákona), pokud nejsou zahrnuty

ve výsledku hospodařeni nebo v rozdílu mezi přijmy a výdaji na ř. 10

Částky, o které se podle 5 23 odst. 3 písm. a) zákona, $ výjimkou 523 odst. 3
30°~ písm. a) bodů 1 a 2 zákona, zvyšuje výsledek hospodařeni nebo rozdíl mezi příjmy —

avýdajinař.10

Výdaje (náklady) neuznávané za výdaje (náklady) vynaloženě k dosažení, zajištění
40 a udrženi příjmů (525 nebo 24 zákona), pokud jsou zahmuty ve výsledku i 098 376

hospodařeni nebo v rozdilu mezí příjmy a výdaji na ř. 10

Rozdíl, o který odpisy hmotného a nehmotného majetku (526 a 5 32a zákona)
~ uplatněné v účetnictví převyšuji odpisy tohoto majetku stanovené podle 5 26 —

až 33 zákona

618) Ůprava základu daně podle 523 odst. 8 zákona v případě zrušení poplatnika
5 likvidaci

62°~ —

70 Mezisoučet (ř. 20 + 30 + 40 + 50 + 61 + 62) 1 098 376

Příjmy, které nejsou předmětem daně podle 5 18 odst. 2 zákona, pokud jsou
100 zahrnuty ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji (ř. 10)

Přijmy, jež u veřejně prospěšných poplatníků, nejsou předmětem daně podle
101 5 18a odst. I zákona, pokud jsou zahrnuty ve výsledku hospodařeni nebo V rozdilu —

mezi příjmy a výdaji (ř. 10)

8) Příjmy osvobozené od daně podle 5 19b zákona, pokud jsou zahrnuty 52109 ve výsledku hospodařeni nebo v rozdílu mezi přijmy a výdaji (ř. 10) 84 00

1108) Příjmy osvobozeně od daně podle 5 19 zákona, pokud jsou zahmuty 196 429
ve výsledku hospodařeni nebo v rozdílu mezi přijmy a výdaji (ř. 10)

~ Částky, o kterě se podle 523 odst. 3 písm. b) zákona snižuje výsledek hospodařeni1IU nebo rozdll mezi příjmy a výdaji (ř. 10)

8) Částky, o kterě lze podle 523 odst. 3 písm. c) zákona snížit výsledek hospodařeni112 nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji (ř. 10)

120 Příjmy nezahrnované do základu daně podle 523 odst. 4 písm. a) zákona —

130 Příjmy nezahrnované do základu daně podle 523 odst. 4 pism. b) zákona

14o~~ Příjmy a částky podle 523 odst. 4 zákona, s výjimkou příjmů podle 523
odst. 4 písm. a) a b) zákona, nezahrnovaně do základu daně

~ Rozdíl, o který odpisy hmotného a nehmotného majetku stanovené podle
526 až 33 zákona převyšuji odpisy tohoto majetku uplatněné v účetnictví

Souhm jednotlivých rozdilů, O které čšstky výdajů (nákladů) vynaložených
160 8) na dosaženi, zajištěni a udrženi příjmů převyšuji náklady uplatněné v účetnictví

1618) Úprava základu daně podle 523 odst. 8 zákona v připadě zrušení poplatníka
S likvidaci

1628)

Mezisoučet170 (ř.100+101÷109±11O+111÷112÷120÷130+140+iso+160±161 +162) 1041629
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Příloha č. I II. oddílu

. . . ... Vyplniv celých KčRádek Nazev učtove skupiny (vcetne ciselneho oznaceni) . . . .poplalnik financni uřad

1 50-spotřebované nákupy 235939

2 51 -služby 840356

3 53 - daně a poplatky 2 490

4 54- ostatní náklady 16 033

5 55- odpisy, prodaný maj, tvorba rezerv a opr. položek 3 558

6 — —

7 — —

8 — —

9 — —

10 — —

11 — —

12 — —

13 Celkem 1 098 376

B. Odpisy hmotného a nehmotného majetku
a) Daňové odpisy hmotného a nehmotného majetku uplatněné jako výdaj (náklad) na dosaženi, zajištěni a udržení zdanitelných

příjmů podle ~ 24 odst 2 pism. a) zákona
Vyplniv celých Kč

Řádek Název položky poplatník finanční úřad

1 Odpisy hmotného a nehmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 1 —

2 (neobsazeno) X X

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 3 558

7 Odpisy hmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 6 —

~ 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 a ~ 3Db zákona —

10 Odpisy nehmotného majetku podle 5 32a zákona, zaevidovaného do majetkupoplatníka ve zdaňovacích obdobich započatých v roce 2004 a později

11 Daňově odpisy hmotného a nehmotného majetku celkem 3 558

b) Účetní odpisy hmotného a nehmotného majetku uplatněné jako výdaj (náklad) na dosaženi, zajištěni a udrženi zdanitelných
příjmů podle ~ 24 odst 2 písm. v) zákona

Ůčetni odpisy, s výjimkou uvedenou v 5 25 odst. I písm. zg) zákona, u hmotného
majetku, který není vymezen pro účely zákona jako hmotný majetek, a nehmotného
majetku, který se neodpisuje podle tohoto zákona, uplatněné podle 524 odst 2

12 pism. v) zákona jako výdaj (náklad) k dosaženi, zajištění a udiženi zdanitelných
přümů. Pro nehmotný majetek zaevidovaný do majetku poplsb,ika do 31. prosince
2000 se použije zákon ve zněni platném do uvedeného data, a to až do doby jeho
vyřazení z majetku poplatnika

Identifikační číslo Daňové identifikační číslo

[470024251 [----- I I J
A. Rozděleni výdajů (nákladů), které se neuznávají za výdaje (náklady) vynaložené na dosaženi, zajištěni

a udržení příjmů, uvedených na řádku 40 podle účtových skupin účtové třídy - náklady

3



C. Odpis pohledávek zahrnovaný do výdajů (nákladů) k dosaženi, zajištěni a udrženi přijmú a zákonné rezervy
a zákonné opravné položky vytvářené podle zákona č. 59311992 Sb., o rezervách pro zjištěni 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 5 zákona o rezervách - vyplňuji všichni poplatnici

. . . ‘ Vyplní v celých Kč
Radek Nazev polozky poplatník finanční úřad

I (neobsazeno) X x

2 (neobsazeno) X X

~ Opravné položky k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení vytvořené podle5 8 zákona o rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznáni ——

Stav zákonných opravných položek k pohledávkám za dlužníky v insolvenčnim řizeni~ (5 8 zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává daňové přiznáni —

Stav nepromlčených pohledávek splatných po 31. prosinci 1994, k nimž lze tvořit
~ zákonné opravné položky (5 Ba zákona o rezervách) ke konci období, za které

se podává daňové přiznáni

Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám vytvořené podle 5 Ba zákona
~ o rezervách v daném období, za které Se podává daňové přiznáni —

Stav zákonných opravných položek k nepromlčeným pohledávkám splatným
7 po 31. prosinci 1994(5 Ba zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává

daňové přiznáni

Opravné položky k pohledávkám z titulu ručeni za celní dluh vytvořené podle
8 5 Bb zákona o rezervách v daném období, za které Se podává daňové přiznáni —

~ Stav zákonných opravných položek k pohledávkám z titulu ručeni za celni dluh(5 Bb zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává daňové přiznáni —

10 Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám, vytvořené podle 5 Bc zákona
o rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznáni

~ Stav zákonných opravných položek k nepromlčeným pohledávkám vytvořenýchpodle 5 Bc zákona o rezervách ke konci období, za které se podává daňové přiznáni —

Úhrn hodnot pohledávek nebo pořizovacích cen pohledávek nabytých postoupením,
12 uplaUiěných v daném zdaňovacím období, za které Se podává daňové přiznání jako výdaj —

(náldad) na dosaženi, zajištěni a udrženi příjmů podle 5 24 odst 2 písm. y) zákona

b) Bankovní rezervy a opravné položky podle 55 zákona o rezervách - vyplňuji pouze banky

‘ 13 Pr(iměmý stav rozvahové hodnoty nepromlčených pohledávek z úvěrů podle5 5 odst. 2 pism. a) zákona o rezervách
148) Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám z ůvěrů, vytvořené podle

5 5 odst. 2 pism. a) zákona o rezervách za dané zdaňovaci období ——

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

16 Průměmý stav poskytnutých bankovních záruk za úvěry podle55 odst. 2 písm. b) zákona o rezervách

8) Rezervy na poskytnuté bankovní záruky za úvěry, vytvořeně podle
~ 55 odst. 2 písm. b) zákona o rezervách za dané zdaňovací období

8 Stav zákonných rezerv na poskytnuté bankovní záruky za úvěry1 (55 odst. 2 písm. b) zákona o rezervách) ke konci zdaňovacího období

c) Opravné položky podle 5 Sa zákona o rezervách - vyplňuji pouze spořitelní a úvěrní družstva a ostatní finanční instituce

Průměrný stav rozvahové hodnoty nepromlčených pohledávek z úvěrů poskytnutých
19 fyzid~ým osobám na základě smlouvy o úvěru bez přislusenstvi, v oceněni

nesnjzeném o_opravné_položky již_vytvořené_(~_Sa_odst._3_zákona_o_rezervach)

20 Výše základního kapitálu k poslednímu dni zdaňovacího období(5 Sa odst. 4 zákona o rezervách) —

Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám z Ůvěrů poskytnutých fyzickým
21 ‘~ osobám pa zakladě smlouvy o uvéru, vytvořené podle 5 ba odst. 4 zákona

o rezervach za dané zdanovací obdobi
Stav zákonných opravných položek k nepromlčeným pohledávkám z úvěrů,

22 poskytnutých fyzickým osobám pa základě smlouvy o úvěru (5 Sa odst. 4 zakona
o rezervách) ke kona zdaňovaciho obdobi

d) Rezervy v pojišťovnictví - vyplňuji pouze pojišťovny

Rezervy v pojišťovnictví vytvořené podle 56 zákona o rezervách v daném období,
23 za které se podává daňové přiznáni —

Stav rezerv v pojišťovnictví (56 zákona o rezervách) ke konci období, za které~ se podává daňové přiznáni

-I
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e) Rezerva na opravy hmotného majetku - vyplňuji všichni poplatníci
Rezerva na opravy hmotného majetku vytvořená podle 5 7 zákona o rezervách25 v daném zdaňovacím období

26 Stav rezerv na opravy hmotného majetku (5 7 zákona o rezervách) ke koncizdaňovacího období
f) Ostatní zákonné rezervy - vyplňujI pouze poplatníci oprávněni k jejich tvorbě a použití

27 Rezerva na pěstební činnost vytvořená podle 59 zákona o rezervách v danémobdobí, za které se podává daňové přiznáni

28 Stav rezervy na pěstební činnost (5 9 zákona o rezervách) ke konci období, za kterése podává daňové přiznáni
298) Ostatní rezervy vytvořené podle 5 10 zákona o rezervách v daném zdaňovacím

období
g) Rezerva na nakládáni s olektroodpadem ze solárnich panelů - vyplňuji pouze poplatnici oprávněni kjoji tvorbě a použití

~ Rezerva na nakládáni s eiektroodpadem ze solárních panelů vytvořená podle 5 1 la
až lic zákona o rezervách v daném období za které se podává daňové přiznáni

31 Stav rezervy na nakládáni a eiektroodpadem ze soiámích panelů(5 1 Ia až lic zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává daň, přiznáni

D. (neobsazeno)
E. Odečet daňové ztráty od základu daně podle 534 odst. I až 3 zákona 5) (vyplní sev celých Kč)

Zdaňovaci obdobi nebo obdobi, Celková výše daňové Část daňové ztráty ze sI. 2
za které se podává ztráty vyměřené

Ř ‘d k daňové přiznáni, nebo přiznávané .odeč!en~ ‚ odečt~ná ktero~i lze očista e ‚ kI „ ‚. vpredchazeiicich v danem v nasledujicich
vn mz anovazra a vzni a uve~~é v~ ~l. i zdanovacich obdobich zdaňovacím období zdaňovacich obdobích

0 1 2 3 4 5

1 L~r1—I—1 ‚ ‚] (————— ] — — — —

2 [-----] L7~-—J — — — —

~ [-‚-‚—~-~-~ ‚ 1 F-rri-ri~

~ [-i-i—i-i-i ‚ ‚] ~ ‚ ‚] — — — —

5 [-i—I—I-I—I I I] [—i—i-i-i-i I ii — — -— —

~ ‚ ‚] ~ ‚ ‚j
~ í————— ‚ ‚] r~——— ‚ ‚~

~ [-—--- ‚ ‚] [-—--‚- ‚ I] — — — —

9 Celkem — —

F. Odpočty podle 5 34 odst. 4 zákona
a) (neobsazeno)
b)Liplatňováni odpočtu na podporu výzkumu a vývoje od základu daně podle 534 odst 4 a 5 34a až 34e zákona (wplni sev celých Kč)

Zdaňovací období nebo období, Celková výše nároku na od- Část nároku na odpočet ze sI. 2
za které je nodáváno daňové počet na podporu výzkumu

Řádek přiznání~v nďmž vznikl nárok na a vývoje vzniklá v období odečtená odečtená v daném kterou lze odečístod1ocetpodle ~ odst. 4 uvedeném ve si. I v předcházejících období v následujicich
a 53 a az ~ 34e zakona od — do obdobích obdobich

0 1 2 3 4 5

i [—i—i—i—i—i ‚ ‚ ] [—‚————‚ ‚ ‚ ] —

2 Lrrrri ‚ ‚ ] F-I-I—I-I-I I ‚ ] — — — —

~ Lrrrri ‚ J Lrrrri ‚ ‚] — — —

4 Lrrrri ‚ ‚] Lrrrri ‚ ‚] — — — —

5 Celkem 0 0

c) Uplatňováni odpočtu na podporu odborného vzdělávání od základu daně podle 534 odst. 4 a 5 34f až 34h zákona (‚yplni v celých Kě)

Zdaňovaci období nebo obdobi, Celková výše nároku na Část nároku na odpočet ze sI. 2
za které je podáváno daňové odpočet na nodporu odbor-

Řádek phznáni~v nemž vznikl nárok na ného vzdéíávaqi vzniklá odečtená odečtená v daném kterou lze odečisto~ocet podle ~34 odst. 4 v obdobl uvedenem ve si. I v předcházejících obdobl v následujicich
a 5 f az 5 34h z kona od — do obdobích obdobich

0 1 2 3 4 5

i L——-— ‚ ‚] (————— I I] — —— — —

2 í77] [—————]

3 [:;:~_~.~_~ ‚ ‚] [—‚—~—‚_‚—~ I I] — — — —

4 Lrrrri~ Lrrrri ‚ ‚ ] — — — —

5 Celkem O O
5



G. Celková hodnota bezúplatných plněni, kterou lze podle *20 odst 8 zákona uplatnit jako odečet od základu
daně sníženého podle 5 34 zákona 5)

Vyplniv celých Kč~ Řádek‘ Název položky
poplatník J finanční úřad

i Celková hodnota bezúplatných plněni poskytnutých na účely vymezené
v 5 20 odst. 8 zákona pro odečet ze základu dané sníženého podle 5 34 zákona

2 (neobsazeno) X X

H. Rozčleněni celkového nároku na slevy na dani (5 35 odst. I a 5 35a nebo 5 35b zákona), který lze uplatnit
na ř. 300 ‘~

‚ Vyplní v celých Kč
Řádek Název položky

poplatník finančni úřad
I Sleva podle 535 odst. I pism. a) zákona

2 Sleva podle 5 35 odst. 1 písm. b) zákona —-—

3 (neobsazeno) x x

~ 4 Úhrn slev podle 5 35 odst. 1 zákona (ř. 1 + 2) —

J 5°~ Sleva podle 5 35a1>nebo 35b1>zákona —

I. Zápočet daně zaplacené v zahraničí ‚> Počet samostatných příloh Ĺ o J
~ Řádek Název položky Vyplní v celých Kč

poplatník finanční úřad
Úhrn daní zaplacených v zahraniči, O které lze snížit daňovou povinnost metodou~ úplného zápočtu

Úhrn daní zaplacených v zahraničí, u nichž lze uplatnit metodu prostého zápočtu2‘> (úhrn částek z ř. 3 samostatných příloh k tabulce I) —

Úhrn částek dani zaplacených v zahraničí, o které lze snížit daňovou povinnost391 metodou prostého zápočtu (úhrn částek z ř. 7 samostatných příloh k tabulce I) —

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

~ Výše dani zaplacených v zahraniči, kterou nelze započíst (~adný rozdíl mezi čes~ami
nař. 2 aS, zvýšený o kladný rozdíl mezi částkami na ř. 4 a na ř. 320 II. oddílu)

J. Rozdělení některých položek v případě komanditní společnosti ~ (vyplní sev celých Kč)

Název položky a číslo řádku II. oddílu, případně číslo Částka pňpadajici Částka pňpadajici Částka za komanditní
Řádek řádku vyznačené tabulky přílohy č. I II. oddilu, na komplementáře na komanditisw společnost jako celeks nimiž souvisí částka ze sloupce 2 nebo 3 této tabulky (si. 2 ÷ 3)

0 1 2 3 4

1 Základ daně nebo daňová ztráta z ř. 200 (ř. 201)
Úhrn vyňatých příjmů (základů daně a daňových ztrát)

2 podléhajících zdaněni v zahraničí (ř. 210) — — —

Nárok na odečet podle 5 34 odst. 4 a 5 34f až 5 34h~ zákona (příslušný řádek sI. 2 tabulky F/c)

Nárok na odečet podle 5 34 odst. 4 a 5 34a až 5 34e~ zákona (příslušný řádek sI. 2 tabulky F/b) ‘~‘

Hodnota bezúplatných plněni poskytnutých na účely~ vymezené v 5 20 odst. 8 zákona (ř. 1 ta ulky G)

6 (neobsazeno) X X X

~ Celkový nárok na slevy na dani podle 5 35 odst. 1
zákona (ř. 4 tabulky H)

8 (neobsazeno) X X X

Úhrn dané zaplacené v zahraničí, kterou lze započíst9
metodou úplného a prostého zápočtu (ř. 4 tabulky I) — —— —

K. Vybraně ukazatele hospodařeni

~ Měrná Vyplní~ Řádek~ Název položky ‚ jednotka poplatník I finanční úřad~

1 Roční Óhrn čistého obratu Kč 1 658 268

5 Průměrný přepočtený počet zaměstnancú,zaokrouhlený na celé číslo osoby o ‚
6



Vyplniv celých KČ
Řádek

poplatnik financni urad
Základ daně před ůpravou o část základu daně (daňové ztráty) připadající
na komplementáře a o příjmy podléhající zdaněni v zahraničí, u nichž je
uplatňováno vynětí, a před snížením o položky podle 534 a 520 odst. 7

200 nebo odst. 8 zákona, nebo daňová ztráta před úpravou o část základu daně 366 563
(daňové ztráty) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdaněni
v zahraničí, u nichž je uplatňováno wnětí (ř. 10 + 70-170) ~

201 Část základu daně nebo daňové ztráty připadající na komplementáře 3)4) —

8) Úhrn vyňatých přijm(i (základů daně a daňových ztrát) podléhajících zdaněni210 vzahraniči33‘53

Základ daně Po úpravě o část základu daně (daňově ztráty) připadající
na komplementáře a o příjmy podléhající zdaněni vzahraniči, u nichž je

220 uplatňováno vynětí, před snížením o položky podle 534 a 520 odst. 7 366 563
nebo odst. 8 zákona ~ nebo daňová ztráta po úpravě o část základu daně
(daňové ztráty) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění
v zahraničí, u nichž íe uplatňováno wnětí (ř. 200 - 201 -210) ~>

Vyplní v celých Kč
Rádek .

poplatnik finanční ůřad

230 OdeČet daňové ztráty podle 5 34 odst. I zákona —

2408)

241 — —

Odečet nároku na odpočet na podporu výzkumu a vývoje podle 534 odst. 4
242 a 5 34a až 5 34e zákona, včetně odečtu dosud neuplatněných výdajů (nákladů)

při realizaci projektů výzkumu a vývoje ve zněni zákona platném do 31. 12. 2013

243 Odečet nároku na odpočet na podporu odborného vzděláváni podle 5 34 odst. 4a534faž534hzákona
Základ daně Po úpravě o část základu daně (daňové ztráty) připadajici
na komplementáře a o příjmy podléhající zdaněni v zahraničí, u nichž je

250 uplatňováno vynětí, snižený o položky podle 5 34, před sniženim o položky 366 563
podle 5 20 odst. 7 nebo odst. 8 zákona 5) (ř. 220— 230— 240— 241 —242— 243)

Částka podle 520 odst. 7 zákona, o niž mohou veřejně prospěšní poplatnici
(5 17a zákona) dále snížit základ daně uvedený na ř. 250

320

330

251

260

270

280

290

300

301

310

Odečet bezůplatných plněni podle 520 odst. 8 zákona (nejvýše 10% z částky
nař. 250)~)
Základ daně po úpravě o část základu daně (daňové ztráty) připadající na
komplementáře a o příjmy podlěhající zdaněni v zahraníčí, u nichž je uplatňováno
vynéti, snížený o položky podle 534 a částky podle 520 odst. 7 nebo 8 zákona,
zaokrouhlený na celě tisícikoruny dolů 5) (ř. 250- 251 - 260)

331 8)

332

333

334

Sazba daně (v %) podle 521 odst. 1 nebo odst. 2 anebo odst. 3 zákona,
ve spojeni s 5 21 odst. 6 zákona

Daň ř. 270 x ř. 280
100

Slevy na dani podle 535 odst. I a5 35a nebo 5 35b zákona
(nejvýše do částky na ř. 290) ~

Daň upravená o položky uvedené na ř. 300 a 301 (ř. 290- 300 ± 301) 5)

Zápočet daně zaplacené v zahraničí na daň uvedenou nař. 310 ~
(neiWše do částky uvedeně na ř. 310)
Daň po zápočtu nař. 320 (ř. 310- 320), zaokrouhlená na celé Kč nahoru 5)

Samostatný základ daně podle 5 2Gb zákona, zaokrouhlený na celé tisicikoruny
dolů5~

Sazba daně (v %) podle 521 odst. 4 zákona, ve spojeni s5 21 odst. 6 zákona

Daň ze samostatného základu daně ř. 331 x ř. 332
zaokrouhlená na celé Kč nahoru inn ‘

300000

66 000

19

12 540

335

Zápočet daně zaplaceně v zahraniči na daň ze samostatného základu daně
(nejvýše do částky uvedeně na ř. 333)
Daň ze samostatného základu daně po zápočtu (ř. 333- 334),
zaokrouhlená na celé Kč nahoru

340 Celková daň (ř. 330 + 335) 12 540

I Poslední známá daň pro Ůčely stanoveni výše a periodicity záloh podle 5 38a I 12 540
~ 360 odst. I zákona (ř. 340- 335 ř. 330) I

12 540

12 540

15

7



lIL ODDÍL (neobsazeno)

1 (neobsazeno) X X

2 (neobsazeno) X X

3 (neobsazeno) X X

IV.. ODDÍL - dodatečné daňové přiznáni
. . Vyplní v celých Kč
Radek Nazev polozky . ‚ ..

poplatnik fínančni urad
I Poslední známá daň

2 Nově zjištěná daň (ř. 340 II. oddílu)

3 Zvýšeni (±)‘ snĺženi (-) daně (ř. 2-ř. 1) —

4 Poslední známá daňová ztráta —.-

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

~__6 Zvýšeni (+)‚ sníženI (-) daňové ztráty (ř. 5-ř. 4)

V. ODDÍL - placení daně
.. . . Vyplní v celých Kč
Radek Nazev položky . ‚ . ‚.

poplatník fhancni urad
1 Na zálohách (~ 38a zákona) zaplaceno —

261 Na zajištěni daně sraženo plátcem (~ 38e zákona) —-

3~ Uplatňovaný zápočet daně vybrané srážkou (~ 35 odst. S zákona) —

Nedoplatek (-) (ř. 1 + ř. 2 + ř. 3-ř. 340 II. oddílu) < 0
~ Přeplatek (+) (ř. 1 + ř. 2 + ř. 3-ř. 340 II. oddílu)> 0 -12 540

PROHLAŠUJI, ŽE VŠECHNY MNOU UVEDENÉ ÚDAJE V TOMTO PŘIZNÁNÍ JSOU PRAVDIVÉ A ÚPLNÉ
A STVRZUJI JE SVYM PODPISEM

Údaje O podepisující osobě: Kód oodepisujici osoby:

Jméno(-a) a příjmení I Název právnické osoby

L-l-l-l-l-l IIII Ill llll~ IlII 1111111111
Datum narození‘ Evidenční číslo osvědčeni daňového poradce‘ IČ právnické osob“

L----- I II 11111111111111111 IlII
Fyzická osoba oprávněná k podpisu (je-li daňový subjekt čí zástupce právnickou osobou),
s uvedením vztahu k právnické osobě (např. jednatel, pověřený pracovník apod.)
Jméno(-a) a příjmení‘ Vztah k právnické osobě

~1e1n1ě1k1 S1k1ř1j1v1a1n1 /~ p1ř1e1d1s1e1d1a1 lilii I

Osoba oprávněná k podp~a~ ĺ Sportovni klub Rapid Psaly, Z.t

d ‚j sportovní 220 . . . ‚Datum 252 44 Psary Vlastnonjcni podpis osoby opravnene k podpisu

L2Jj0320lt b~1 ® Ĺ___________
Vysvěflivky:
1) Nehodící se škdněte
2) Vyplní tinančni úřad
3) V případě vykázáni ztráty nebo daňové ztráty se uvede částka se znaménkem minus (-)
4) Vyplni pouze poplatnik, který je komanditní společností
5) Pokud poplatníkem daně je komanditni společnost, uvede pouze částky připadající na komanditisty
6) Při podáni dodatečného daňového přiznáni podle 5 141 odst. 2 nebo 4 zákona č. 280/2009 Sb.. daňový řád, vezněni pozdějších předpisů anebo podle

5 38u zákona, budou na zvláštní příloze uvedeny důvody pro jeho podáni. Při elektronickém podáni těchto dodatečných daňových přiznání je součásti programového
~‘bavenl aplikace textové pole pro vyplněni zvláštní přílohy.

7) učetni závěrka nebo přehled o majetku azávazcich a přehled o přijmech a výdajích, jako příloha vyznačená pod položkou 11 vl. oddilu, je součásti daňového
přiznáni (572 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve zněni pozdějších předpisů). Pro účely elektronického podáni daňového přiznání se Učetnl
závěrkou rozumi elektronické přílohy Vybraně údaje z Rozvahy a vybraná údaje z výkazu zisku a ztráty ‚ popřípadě Vybrané údaje z Přehledu o změnách
vlastniho kapitálu, které jsou součásti programového vybaveni aplikace, a Opis Přílohy účetní závěrky, vkládaný s použitím E-přílohy jako samostatný
soubor typu .doc, .docx, .txt, ‚xis, .xlsx, .rtf, .pdf nebo .jpg.
Přehledy o majetku a závazclch a příjmech a výdajích a Učetnl závěrky, pro které nejsou v programovém vybavení aplikace Elektronické podáni
profinanční správu k dispozici elektronické přílohy se závazně stanoveným uspořádáním údajů, lze účinně elektronicky podat prostřednictvím E-příloh,
umožňujících vložení souboru typu .doc, .txt, .xts, ‚rIf, .pdf nebo jog.

8) Bude-li vyplněn některýz takto označených řádků, je nutné ve smyslu dílčích pokynů projejich vyplněni rozvést na zvláštní příloze věcnou náplň částky
vykázané na příslušném řádku, popřípadě její propočet. Při elektronickém podání daňového přiznáníjsou textová pole pro vyplněni zvláštních příloh
součástí programového vybavení aplikace.

9) Výpočet vykázané částky nebo uvedeni dalších údajů k takto označenému řádku se provede na samostatné příloze. Tiskopisy samostatných příloh vydává
Ministerstvo financi. Pro účely elektronického podání daňového přiznání jsou elektronické verze těchlotískopisů součástí programového vybaveni aplikace
Elektronická podáni pro finanční správu.

10)517 odst. 3 zákona. —

Řádek Název položky Vyplniv celých Kč
poplatník finanční úřad

~1



Sportovní klub Rapid Psáry

Věc: rozpočet k dotaci na rok 2020

Rozpočet:

Položka Částka
Energie, vodné, stočné, odpady 25 000,00 Kč
Údržba areálu a hřiště, provoz klubu 250 000,00 Kč
Mládež (turnaje, trenéři, pronájmy, vybavení, doprava) 275 000,00 Kč
Celkem 550 000,00 Kč

Sportovní klub Rapid Psáry, z.s.
Sportovní 220
252 44 Psái-y

Č. klubu 20A0421
lČ:470 024 5

Sportovní klub Rapid Psáry, z.s.
Sportovní 220
252 44, Psáry

IČ: 47002425
ČÚ: 2600789518 J 2010
FAČR ID: 20A0421 (210042)

www.rapid-psary.cz
info@ rapid-psary.cz

Obecní úřad Psáry
Pražská 137
252 44, Psáry

Ve Psárech 28. 1.1. 2019

Zdeněk Balouš,
SK Rapid Psáry,

sekretář
z.s.




