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ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU (

Číslo účtu
žadatele:

Název banky:

Dotace pro rok: 2020

Kód banky:
2010

Specifický 01710699
symbol:

2300440971

FIO banka

JE-LI ŽADATEL PRÁVNICKOU OSOBOU:

Statutární zástupce žadatele:

.~. Funkce neboJmeno, prijmeni, . . ‚

tituP Jaroslav Menhart právni duvod Predseda spolku
‘ zastoupení:

Adresa: Za Vápenkou 333, 25244, Psáry

Telefon: 602 291 814 E-mail: info~sportovniakce.com

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

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

Nejsou

29 -10- 2019
~~CÉ~PSÁRY
PIÍLOHY: POCET LISTU:

Název projektu: Pravidelná sportovní činnost dětí a mládeže v obci Psáry

Žadatel:
(úplný název, nebo .

. . . Sportovni akce, z.s.jméno, je-li žadatel
fyzická osoba)
IČO/ 01710699 DIČ: CZO]710699
datum narozeni:

Bydliště/sídlo žadatele:

Ulice: Za Vápenkou Č. p. 333

Obec: Psáry ~sČ 252 44

Tel.: 720 424 403 Mobil: 720 424 403

E-mail: info~sportovniakce.com Webová stránka: www.floorballacademy.cz

Bankovní spojení:

Seznam příloh žádosti:
I) Čestné prohlášení o bezdlužnosti
2) Čestné prohlášení o dotacích
3) Seznam Členské základny do IS let
4) Seznam Členské základny nad 18 let
5) Daňové přiznáni za rok 2018
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Příloha č. 1A

Dotace sportovním organizacím:

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

Sportovní akce, zs. sdružuje aktivní sportovce v rámci všesportovní přípYavy a sportovní specializace - tIorbal.

Náš spolek vznikl v roce 2015 a za čtyři roky své činnosti dokázal přivést k aktivnímu trávení volného času
formou pravidelného sportování již více jak 300 dětí a mládeže. Pravidelnou zpětnou vazbou od našich členů se
snažíme neustále zkvalitňovat veškeré provozní procesy vedoucí k efektivnímu dlouhodobému hingování našeho
spolku a jeho činnosti. I přes konkurenci ostatních sportovních aktivit se nám daří neustále růst, a to při
zachování kvalitních podmínek pro své členy. Interním vzdělávacím systémem pouštíme“ do práce s dětmi a
mládeží pouze trenéry, kteří mají otevřený férový přístup k dětem a i díky tomu máme jen velmi nízké procento
členů, kteří od nás odejdou. Naši provozovanou činnost (primárně pravidelná sportovní činnost) vnímáme jako
alternativu k vrcholovému sportu. V případě zájmu členů o přechod na vrcholový sport jsme schopni napřimo
domluvit spolupráci s osvědčenými florbalovými kluby z Prahy a jejího okolí, jež vyznávají obdobné hodnoty
jako náš spolek.

Soustavnou činností, usilujeme o aktivní zapojení členů spolku do vzájemné klubové kooperace s vytyčenými
cíli osvojit si návyky a základy týmové spolupráce, vybudovat si trvalé společenské vazby, podpořit zdravý
životní styl (protidrogová prevence a prevenci zdraví) a pro děti a mládež se stát dalším institutem kromě rodiny
a školy, který pomáhá podpořit jejich zdravý vývoj a přerod v dospělého, zodpovědného a soběstačného člověka
(využíváme znalosti našich lektorů s metodami he-art koučinku). V rámci různých sportovních akcí, které
pořádáme se aktivně snažíme i o zapojení široké veřejnosti (zejména dětí a mládeže do 15 let).

Členství ve spolku vzniká odevzdáním podepsané přihlášky statutárnímu orgánu spolku a zaplacením členského
poplatku souvisejícím s vykonávanou činností v rámci spolku.

V současné době organizujeme pro své členy tyto pravidelné aktivity:

-> 10 pravidelných kroužků florbalu pro děti a mládež do 15 let (Psáry, Kamenice, Sulice, Jílové, Říčany,
Průhonice, Dolní Břežany, Kamýk, Modřany, Vinohrady) a minimálně 4 velké celodenní sportovní (florbalové)
turnaje s nastaveným kurzovným 2400,- (výše částky se mění dle intenzity užívaných aktivit a obsahuje lx nebo
2x sport.program, odborné vedení, sport.materiál, ceny do turnajů).

-> letní a vánoční příměstské kempy pro děti a mládež do 15 let s nastaveným kurzovným 550-650,- I den
(obsahuje sport.program, odborné vedení, speciální materiál, strava a pitný režim) — není zařnzeno v žádosti
projektu

-> florbalová road show — open air turnaj pro členy spolku i pro širokou veřejnost ve zvolené lokalitě (2019-
Jílové, 2020-Ričany) se záměrem představit atraktivní podobou tlorbal jako ideální týmovou sportovní aktivitu
pro všechny a prezentovat mnohostrannou činnost našeho spolku -- není zařazeno v žádosti projektu

-> vzdělávací semináře (dialogy s odborníky) pro členy i širokou veřejnost na různá témata týkající se zdravého
životního stylu a prevenci zdraví (~‘zioterapie, výživa, profesionální sportování, přístup rodiče-děti a sport,
apod.) s ind.poplatkem — není zařazeno v žádosti projektu

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

Sportovní akce, z.s. sdružuje 286 aktivních sportovců do 15 let (resp. 305 členů celkem) s cíleným zaměřením na
děti a mládež v rámci všesportovní přípravy a specializace na florbal.

V rámci pravidelné sportovní činnosti organizujeme v nově zbudovaném sportovním centru Zš AMOS Psáry
celoroční kurzy florbalu a pohybové průpravy pro tři věkové skupiny, děti a mládež ve věku 6-10 let, 11-15 let a
nově i pro mládež 15± (naším cílem je týdně zapojit do pravidelné sport.činnosti minimálně 70 účastníků).
Mimo tyto pravidelné aktivity dále pořádáme 4 sportovní turnaje/akce, které jsou obdobou soutěžního
porovnávání dosažené sportovní úrovně. V rámci nich děti a mládež posilují své sportovní dovednosti a
vybudované společenské a sociální vazby.
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Z přidělených finančních prostředků chceme z~istit pro své členy (primárně zobce Psáry ajeho spádové oblasti)
odborné trenérské a organizační vedení, které nasměruje mladé sportovce k zodpovědnému přístupu jak k sobě
samým, tak i ke spoluhráčům. Dále pak kvalitní materiální vybavení a vyhovující prostory pro výkon své
činnosti.

Svou činností se chceme zaměřit nejen na sportovní stránku, ale také na podpůrné projekty - „náborové akce“ -

prázdninové příměstské sportovní tábory, zájezdy na mezinárodní akce se spřátelenými zahraničními spolky
(Francie) nebo společenské teambuildingové akce pro členy a jejich rodinné příslušníky (voda, výlety). Všechny
výše zmíněné akce podporuji pocit sounáležitosti členů s danou organizací a dokreslují celkový obraz činnosti
Sportovní akce, z.s.jako spolku, kde si každý najde to své.

Cíle projektu:
1) Zapojení široké veřejnosti do pravidelného sportování nabídkou atraktivní volnočasových aktivit
2) Osvojení si pohybových dovedností a rozvoj vrozených schopností
3) Osvojení si návyků týmové spolupráce s vyladěním kooperace mezi chlapec-dívka-trenér
4) Další institut kromě rodiny a školy dozírající na zdravý vývoje dětí a mládeže
5) Protidrogová prevence a tím i zvýšení důrazu na potíráni patologických jevů ve společnosti
6) Možnost osobního růstu skrze he-art koučink a interní klubová školení

Harmonogram realizace projektu
Leden — červen -> realizace projektu — pravidetná sportovní činnost, turnaje, účast na road show
Cervenec — srpen -> vyhodnocení předchozího „školního“ ročníku, příprava a propagace činnosti v rámci nové
sezóny (webové stránky, zpětná vazba od členů spolku, on-line a letáková kampaň, komunikace se zájemci o
členství, jednorázové náborové akce na podporu pravidelné činnosti v rámci votnočasových akcí)
Září-prosinec -> realizace projektu — pravidelná sportovní činnost, turnaje, nábor.akce

Rozpočet projektu

Náklady projektu (pravidelná sportovní činnost — kroužky a s nimi související turnaje):

personální zajištění pravidelných kurzů florbalu
- 2 certifikovaní cvičitelé (300,-/hod/2) - Sxtýdně (35 týdnů) -> 52.500,- Kč

personální zajištění 4 turnajů ve florbalu
- 10 organizátorů a rozhodčích (200,-/hod) - 4xturnaj Po 8 hod (320 člověkohodin) -> 64.000,- Kč (poměrová
část 1/4 -> 16.000,- Kč)

Administrativně-finanční personální zajištění pravidelných kurzů florbalu
- admin. a účetní služby (4000,-/měsíčně) -> ->48.000,-Kč (poměrová část 1/4 -> 12.000,- Kč)

náklady na elektronizaci, inzerci a propagaci činnosti (kroužky a turnaje)
- letáky, webové stránky, marketing / grafika / fotograf-> 48.000,- Kč (poměrová část 1/4 -> 12.000,- Kč)

Náklady na zajištění pravidelných kurzů a školení pro osoby zajišťující pravidelnou činnost -> 66.000,- Kč
(poměrová část 1/5 -> 13.200,- Kč)

náklady na provoz sportovišť pro cvičeni
- nájemné 300,-/hod, celkem 175 hod / rok-> 52.500,- Kč

náklady na provoz sportovišť pro 4 turnaje
- nájemné 800,-/hod, celkem 32 hod-> 25.600,- Kč (poměrová část 1/4 ->6,400,- Kč)

doprava a logistika projektu
- převozy materiálu, cestovné trenérů -> 12.600,- Kč

kancelářské potřeby
- papír, tužky, drobné technické zajištění (USB, SD karty, tisk.náplně) -> 8.200,- Kč

sportovní náčiní-materiál a provozní materiál (hokejky, míčky, branky, koordinační pomůcky)
- zajištění pravidelné činnosti ->33.000,- Kč
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účast.trika včetně potisku
- 300 ks triček (200,-/ks) -> 60.000,- KČ (7Oks -> 14.000,- Kč)

ceny do soutěží
- medaile, poháry, drobné občerstveni (turnaje) ->28.000,-Kč (poměrová Část ‘A -> 7.000,- Kč)

Bankovní ajiné admin.poplatky
- poštovné, apod. -> 1.000,- Kč

Celkové náklady projektu 240.400,- Kč

Předpokládané příjmy projektu (počítá s plnou kapacitou 70 dětí v kurzu)

Roční kurzovné
- 70 členů x 2400,- I poplatek-> 168.000,- Kč

Celkové předpokládané příjmy projektu 168.000,- Kč

Požadovaná výše příspěvku od obce Psáry 70.000,- Kč

Výše příspěvku při přidělení požadované výše dotace: 1.000,-Kč na 1 účastníka do 18 let

A) Náklady na elektrickou energii, plyn, topení, vodné + stočné za minulý rok*: O
B) Náklady na pronájem tělocvičen, haly, místností a pozemků pro sportovní
činnost za minulý rok* (projekt 2018/2019):
C) Náklady na údržbu tělovýchovných zařízení organizace v minulém roce mimo
investic*:

Celkové příjmy v minulém roce (projekt 2018/2019):

Celkové výdaje v minulém roce (projekt 2018/2019):

O

6 6.700,- KČ

61.800,- Kč

I Pravidelná sportovní činnost dětí a mládeže z
účel dotace: IVýše dotace obce poskytnuté v minulém I města Psáry

roce (2019): 30.000,- Kč

Počet registrovaných členů sportovní organizace ke dni podání žádosti do 18 let 286
(děti a mládež):
Počet registrovaných členů sportovní organizace ke dni podání žádosti nad 18 let
(dospělí):
Celková výše příjmů za členy mladší 18 let za období září — srpen
Celková výše příjmů za členy starší 18 let za období záři — srpen

19

28.600,- Kč
1.900,- Kč

Výčet oddílů pro členy mladší l8let v rámci organizace (fotbal, nohejbal a další):
Florbal a všesportovní příprava — 286 členů

Výčet oddílů pro členy starší ISlet v rámci organizace (fotbal, nohejbal a další):
Florbal a všesportovní příprava — 19 členů

Současný počet soutěžních družstev v okresní soutěži: O
Současný počet soutěžních družstev v krajské soutěži: O
Současný počet soutěžních družstev v republikové soutěži: O

14.000,- Kč

částka:

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

MŠMT — Můj Klub 2019, výše podpory 221.100,- Kč
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Počet uspořádaných soutěží (turnajů) dětí za uplynulou sezónu:
Počet uspořádaných soutěži (turnajů) dospělých za uplynulou sezónu:

SV případě existence organizace kratší než I rok doplňte předpokládané náklady

2..~ ‘leJDatum Podpis (případně) razítko žadatele: .

Sportovní akce zs.
Za Vápenkou 333

25244 Peáry
lČO171O599 @

3
3
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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 2019
a k dnešnímu dni nenastala žádná změna v požadovaných dokumentech. *

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

o Prohlašuji, že nemám/e žádné závazky Po lhůtě splatnosti vůči zdravotním pojišťovnám,
Ceské správě sociálního zabezpečení, finančnímu úřadu a rozpočtu obce Psáry. *

dne

podpis:
252 44 Psáry
iČoiiioeao ®

v

(Ufyzické osoby: uvést jméno, př(jmení
Uprávnických osob: Doplnit obchodní/h-mu ajméno, př~mení funkci osoby oprávněné
k podpisu)

*) Poznámka:

zakroužkujte podle toho, které prohlášení se Vás týká.
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Čestné prohlášení

Jméno! obchodní firma: Sportovní akce, z.s.
Bydliště! sídlo: Za Vápenkou 333, Psáry, 25244
1C0!dat. nar.: 01710699

tímto prohlašuje,
a) že v průběhu posledních tří let před podpisem tohoto prohlášení jsem/jsme nepřijal/i

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 jsem/jsme přijal/i
veřejnou podporu ve smyslu obecně závazných právních předpisů České republiky a
ve smyslu právních předpisů EU celkem ve výši 0,- EUR . Tato podpora tedy ve výše
uvedeném období nepřevýšila částku 200.000,- EUR.*

.. dne ~

podpis:

‚-‘ ~ Za Vápenkou 333
ĺ 252 44 Psáry

«Ý««....:~~J . iČoino599 ®
(U~~5izické osoby: uvést jméno, př(jmení
Uprávnických osob: Doplnit obchodní/irmu a jméno, př jfmení, funkci osoby oprávněné
k podpisu)

* Poznámka:
zakroužkujte bud‘ možnost a) nebo b) podle toho, která se Vás týká. Pokud jste označili možnost b). doplňte výši přijaté
veřejně podpory.
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FormuI~‘~,,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, potvrdí 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~°°°r 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 vybaveni, náklady na pořádání
jednotlivých akcí (turnaje, soustředění, výlety...), předpokládané příjmy;

f) účetní závěrka za minulé účetní období (byl-li žadatel již činný).



5Eliv~A, d-E~MJ (-G-r
jméno a přijmení

Aleš Absolon
Samuel Císařík
Simon Císařík
Alex Černoušek
Pavel Černý
Matyáš Čížik
Tomáš Dolenský
Adam Doležal
Václav Antonín Dolínek
Lukáš Fučík
Michael Hanko
Adam Hladík
Jakub Honzátko
Jan Hořejší
Kateřina Jágrová
Jan Kapal
jan kral
Kristián Král
Ondřej Krechler
Dominik Kříž
Dominik Křížek
Tomáš Křížek
Jakub Kuchař
Tomáš Kuchař
Tereza Marková
Veronika Marková
Sebastián Matějček
Marek Matiášek
Daniel Moučka
Antonín Müller
Alžběta Patáková
Lukáš Posselt Posselt
Kristína Skojová
Michael Smejkal
Jakub Šmíd
Matěj Špalek
Michal Štěpáník
Klára Štěpáníková
Adam Šveda
Laura Tomás Sona
Oliver Tomás Sona
Martin Tomek
Tadeáš Valíček
Richard Vocu
Marek Klegr
Lukáš Kohout
Vojtěch Krejza
Patrik Mojžíš
Lukáš Rác



jméno a přijmení
Jiří Štěpanovksý
Ondřej Švec
Adam Fořt
Marek Klegr
Lukáš Kohout
Jakub Jaroslav Konvalina
Albert Rýdl
Ondřej Švec
Adéla Boudová
Antonín Coufal
Matěj Dvořák
Lukáš Fiala
Richard Hejnar
Denis Hradecký
Chris Yamato Ishihara
Matyáš Jánský
David Kabelka
Filip Kabelka
Vojtěch Krejza
David Lazar
Ondřej Moravec
Matěj Němec
Kristina Pešková
Michael ŘÍHA
Martin Svoboda
Matěj Šimek
Jáchym Šolta
Vilém Šubrta
daniel zach
Matyáš Bartoš
Jan Bouda
Filip Dvořák
Adam Roman Fabi~n
Matyáš Farský
Matěj Hronek
Tomáš Janů
Sebastián Juřík
Alexander Komínek
Filip Kotek
Ondrej Kotek
Karolína Mandelíková
Antonín Medřický
Patrik Mojžíš
Daniel Moravec
Lukáš Rác
Jiří Štěpanovský
Antonín Coufal
Lukáš Fiala
Matyáš Jánský



jméno a přijmení
Sebastian Juřík
Antonín Medřický
Pavel Šemík
Jáchym Šolta
Jakub Coufal
Patrik Červenka
Michal Dočkal
Ondřej Dzian
Jakub Ďurčo
Jakub Forst
Lucie Forstová
Kryštof Jaroslav Hájek
Jáchym Herda
Laura Herdová
Jakub Kalbáč
Eliška Malínská
František Mareš
Lucie Metelkova
Roman Mošovský
matěj motyčka
Jakub Naar
Lukáš Naar
Ondrej Novak
Dorota Novotná
Marie Pavelková
Dominik Pavlíček
Matěj Pavlíček
Martin Jakub Pejsar
Petr Prachař
Eliška Prachařová
Vojtěch Raušer
Jan Smetana
Jarmila Smetanová
Karel Mateo Smrž
Jakub Šárka
Kateřina Šedivá
Marek Šedivý
Václav Šmergl
Robert Švec
Klára Vališová
Václav Valouch
Andrea Zimová
Michaela Zimová
Jakub Janata
Lukáš Janata
Daniel Krlín
Oskar Plavec
Matěj Repčík
Jakub Smrž



jméno a přijmení
Matyáš Smrž
Martin Zajíc
Jáchym Borský
Adéla Divínové
zdenek hlavac
David Klenovský
Eliška Kratochvílová
Matthias Martan
Tereza Oličové
Adam Panenka
Dominik Long Shan
Jakub Stříbrský
Filip Šedina
Vítězslav ŠIer
David Štván
Tobiáš Toepfer
Adam Tošner
Sebastian Dopita
Maxim Lukjanov
Bořek Otava
Erik Schulz
Adam Soukup
Daniel Soukup
Martin Soukup
Patrik Vrtiška
Mirek Zirnhelt
Matyáš Farský
KEVIN HOANG
Vojta Svoboda
David Austerlitz
Richard Blaščák
Daniel Borovský
Michael Braik
Tomáš Brázda
Filip Bureš
Jáchym Česálek
Jiří Čupr
Patrik Dobiáš
Aleš Endrych
Jakub HAKL
Matyáš Holotík
Lukáš Hyťha
Martin Kabát
David Kadlec
Rostyslav Rostik Kalmuk
Vojtěch Kotrbatý
Tomáš Krkoška
Daniel Laštovka
Magdaléna Marková



jméno a přijmení
Matěj Menšík
Matyáš Mikeš
Sebastian Pech
Štěpán Purkert
David Schönherr
Jan Sladký
Marek Šedivý
Vojtěch Vondrášek
Oliver Zavázal
Lukáš Zrník
Pavlo Dordyak
Hynek Pravda
Jiří Turek
Martin Vondráček
Mikuláš Zach
Matyáš Bartoš
Vít Fendrych
Pavel Hovorka
Filip Koksch
Jakub Koukol
Jan Kučera
Jáchym Kučera
Tomáš Loučka
Jakub Martinek
Ladislav Martinek
Jakub Poupě
Pavel Poupě
Henry Tammann
Ondřej Tupy
Tomáš Zítka
Josef Macháček
Václav Macháček
Marek Prachař
Vojtěch Rýznar
Henry Tammann
Josef Švec
Ondřej Skoupý
Adam Devera
Matěj Bevera
Tomáš Padevět
Michal Král
Kryštof Sláma
Kryštof Grohmann
Ondra Stibůrek
Vítek Fendrych
Denis Ondruch
Martin Miklas
Michal Prošek
Marek Gábela



jméno a přijmení
Jakub Bartoš
Ondřej Tupý
Tadeáš Alfery
Matyáš Skřivan
František Lvovský
Rudolf Jež
Jonáš Nový
Adam Kalaš
Hynek Pravda
Vojtěch Kříva
Tomáš Melzoch
Jakub Martínek
Michal čyhyr
Matěj Kanis
David Hruška
Vladimír Konvalinka
Jakub Koukol
Samuel Procházka
Patricie Křížková
Vincent Škuta
Samuel Hrdlička
Adam Barták
Petr Bejček
Petr Beneditk
Matyáš Beneš
Daniel Birnbaum
Matěj Boška
Martin Bouška
Kamil Černický
Sebastian Daněk
Jakub Doležal
Tomáš Dupal
Jan Antonín Fedorko
Václav Fedorko
Denis Hroník
Tomáš Janoušek
Hynek Kantor
Andrej Kocián
Vojtěch Křeček
Hugo Kulhavý
Matěj Kybal
Libor Lízner
David Loužecký
Viktorie Malá
Štěpán Maršál
Michal Matušinský
Puk Metoděj
Jakub Mlejnský
Vít Olšovec



jméno a přijmení
Jakub Kuba Padevět
Jakub Písařík
Petr Pokoš
Tomáš Procházka
Michal Přerovský
Patrik Přerovský
Tomáš Přerovský
Jakub Roušar
Marek Schlehuber
Jakub Skala
Kryštof Slavík
Tadeáš František Svárovský
Dan Šedivka
Fornier Théo Théo
Tadeáš Tyksa
Jan Velek
Matěj Vlašímský
Šimon Vorel
Vojtěch Zmek
Daniel Hájek
Jaroslav Burda
Sebastián Hnčl
Vilém Havlíček
Dominik Hruška
Adam Jarolím
Vojtěch Jeřábek
Martin Kocanda
Marek Kopřiva
Viktor Kosař
František Kozáčik
Jan Kozáčik
Michal Křídal
Ellen Landsmanová
Jan Litsch
Jan Louša
Zuzana Loušová
Sebastian Majer
Jan Murla
Eliáš Plaček
Pavel Polák
Matěj Prokop
Jan Provazník
Jan Rosa
Bartoloměj Řehoř
Břetislav Řehoř
Martin Řezníček
Oliver Sába
Matěj Schulz
Kryštof Slezák



Jméno a př~men1
Richard Smehilk
Norbert Starý
Patrik Strnad
Šimon Šimon(k
Ondřej Škop
Max Šlezlngr
David Ulman
JIří Večerka
František Vozáb
Jan Zajíc
Josef Vozáb
Barbora Zástavová
Jakub Rosa



jméno a přijmení:
Lukáš Bezpalec
Matěj Bušek
Martin Fenik
Oliver Hradický
Ondřej Klička
Vojtěch Kriegsman
Daniel Menhart
Jakub Menhart
Jaroslav Menhart
Markéta Sedláčková
Michael Svatoš
David Švábek
Tomáš Veselý
Tomáš Kodada
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VytištěnoNež začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.

____________________________ aplikací E PO

Finančnímu úřadu pro / Specializovanému Dnančnlmu úřadu

[štředočeský kraj ] r
Cizemnlmu pracovišti z ve, pro

LPraha-západ ]
01 Daňové identillkační člslo

Lczo171,o699 ]
02 ldentilikačni číslo L_____________________________________________________

otisk podaciho razitka ňnančniho úřadu J
Lo 1 7 1~ 0~ 6, 9‘ 9]
03 Daňové přiznáni‘) ___________r řádné ] [)~~~~]6) ~9#~~(] Počet přiloh II. oddilu
Důvody pro podáni dodatečného Počet zvláštnlch přlloh8)
daňového přiznání zjištěny dne ~ I I

04 Kód rozlišení typu přiznání Počet samostatných přlloh5)

Základní investiční fond podle 5 17b zákona“ [__ano ne__J

Zdaňovací období podle 5 21a pism. L~~J zákona

PŘIZNÁNI
k dani z příjmů právnických osob

podle zákona č. 58611992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

za zdaňovací období nebo za období, za které se podává daňové přiznáni

odĹO 1 01112ľ 0,18] doĹ3, 1 1‘ 2 2011183

I. ODDÍL — údaje o poplatníkovi
05 Název poplatníka

[Sportovní akce z, .s ‘‘ ľ I I I I ‚ ]
Ĺ, ‚ I ľ ľ I I I I I I ľ I ľ I I ľ I I I I I ‚ ]
06 Sídlo10)
a) ulice a číslo orientační, část obce a člslo popisné

Lz,a, IV,á,peľnľk,ou 131313ľ ‚ I I I I I I I I IJ

b) obec c) PSČ
~P,sá,ry ‚ ľ I ľ I I I ľ ] Ĺ2ľ5I2ľ4~3
d) stál/kód státu e) číslo telefonu

Ĺ I ľ ľ ľ ľ ľ ľ ľ ľ ] ~ Ĺ2I2I4I2ľ5ľ2,3I~]

07 Kategorie účelni jednotky Kód Ĺ ]
08 Přiznáni zpracoval a předložil poradc&) [ ano xKx]

09 Plná moc daňového poradce k zastupováni uložena u ~nančního úřadu dne2) Ĺ ‚ ľ I

io zákonná povinnost ověření účelni závěrky auditorem1) ne ]
11 Účetnl závěrka nebo přehledy o majetku a závazcích a o přijmech a výdajlch, pflloženy1),‘) [ ano xn] Ĺ ano ne

12 Transakce uskutečněné se spojenými osobami~ Kód [ N ]
13 Hlavní (převažující) činnost Kód klasifikace CZ-NACE2)

[p~TATNÍ SPORTOVNÍ ČINNOSTI ] Ĺ ‚ . . ]
Ĺř~uRČENo 3Ľ . ‚ .]

(platný pro zdaňovací období započatd v roce 2018 a plo Čd stí zdaňovacích období započatých v roce 2019,
25 5404 MFin 5404 - vzor Č. 29 za která lhůta ~IO podán! daňovÓl‘o pňznání uplyne do JI. prosince 2019)

ľI7~



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

Vyplili v celých KČ
Rádek Název položky

poplatník inanční úřad

Výsledek hospodařeni (zisk +‚ ztráta nebo rozdií mezi příjmy a výdaji3)
IQ) ke dni ~~.12.2O18 . 297 899

Částky neoprávněně zkracující přijmy (5 23 odst. 3 písm. a) bodl zákona) a hodnota
20°) nepeněžních příjmů (5 23 odst. 6 zákona), pokud nejsou zahrnuty ve výsledku

hospodaření nebo v rozdílu mezi přljrny a výdaji nař. 10

Částky, o které se podle 5 23 odst. 3 písm. a) zákona, s výjimkou 5 23 odst. 3
30°) písm. a) bodů I a 2 zákona, zvyšuje výsledek hospodařeni nebo rozdíl mezi puljmy

a výdaji nař. 10

Výdaje (náklady) neuznávané za výdaje (náklady) vynaloženě k dosažení, zajištěni
40 a udrženi příjmů (5 25 nebo 24 zákona), pokud jsou zahrnuty ve výsledku O

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

Rozdíl, o který odpisy hmotného a nehmotného majetku (5 26 a 5 32a zákona)
50 uplatněné v účetnictví převyšují odpisy tohoto majetku stanovené podle 5 26

až 33 zákona

618‘ Úprava základu daně podle 5 23 odst. 8 zákona v přlpadé zrušení poplatníka
‘ s likvidací

628)

70 Mezisoučet(ř.20±30±40±50+5l +62) 0

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

Příjmy, jež u veřejně prospěšných poplatniků, nejsou předmětem dané podle
101 5 iSa odst. 1 zákona, pokud jsou zahrnuty ve výsledku hospodařeni nebo v rozdílu

mezi příjmy a výdaji_(ř._10)

B Příjmy osvobozené od daně podle 5 19b zákona, pokud jsou zahrnuty100) ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji (ř. 10)

~ Příjmy osvobozené od daně podle 5 19 zákona, pokud jsou zahrnuty110) ve výsledku hospodařeni nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji (ř. 10)

1118 Částky, o které se podle 523 odst. 3 písm. b) zákona snižuje výsledek hospodařeni~ nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji (ř. 10)

i12~ Částky, o které lze podle 523 odst. 3 písm. c) zákona snížit výsledek hospodařenínebo rozdíl mezi příjmy a výdaji (ř. 10)

120 Příjmy nezahrnované do základu daně podle 5 23 odst. 4 písm. a) zákona

130 Příjmy nezahrnované do základu daně podle 5 23 odst. 4 písm. b) zákona

140° Příjmy a Částky podle 5 23 odst. 4 zákona, s výjimkou přijmů podle 5 23) odst. 4 písm. a) a b) zákona, nezahrnované do základu daně

~ Rozdíl, o který odpisy hmotného a nehmotného majetku stanovené podle 5 26až 33 zákona převyšují odpisy tohoto majetku uplatněné v účetnictví

~ Souhrn jednotlivých rozdílů, o které částky výdajů (nákladů) vynaložených
160) na dosaženi, zajištění a udržení příjmů převyšuji náklady uplatněné v účetnictví

8 Úprava základu daně podle 5 23 odst. 8 zákona v případě zrušení poplatníka161 ) ~ likvidaci

1628)

Mezisoučet O
170 (ř. 100 + 101 + 109 + 110 + 111 + 112 + 120 + 130 + 140 + 150 8‘ 160 + 161 + 162)

2



Příloha č. I II. oddilu
Identifikační číslo

[0 1171 1 016 97~
Da~ové identifikační člslo

[czo171o699 J
A. Rozděleni výdajů (nákladů), které se neuznávaji za výdaje (náklady) vynaloženě na

a udrženi příjmů, uvedených na řádku 40 podle účtových skupin účtové třídy — náklady
dosaženi, zajištění

Řádek Název účtové skupiny (včetně číselného označení) Vyplní v celých Kč ‚ ‘

poplatník finanční uřad

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 Celkem O

B. Odpisy hmotného a nehmotného majetku
a) Daňově odpisy hmotného a nehmotného majetku uplatněné jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištěni a udrženi zdanitelných

příjmů podle ~ 24 odst. 2 písm. a) zákona

Wplní v celých KčŘádek Název položky poplatník t~nančnl 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

7 Odpisy hmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 6

~ Odpisy hmotného majetku podle * 30 odst. 4 zákona,ve zněni účinném do 31. prosince 2007

9 Odpisy hmotného majetku podle * 30 odst. 4 až 6 a ~ 3Gb zákona

~ Odpisy nehmotného majetku podle ~ 32a zákona, zaevidovaného do majetku
poplatnika ve zdaňovacich obdobích započatých v roce 2004 a později

11 Daflové odpisy hmotného a nehmotného majetku celkem

1$ Cičetni odpisy hmotného a nehmotného majetku uplatněné jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištěni a udrženi zdanitelných
přijmQ podle ~ 24 odst. 2 písm. v) zákona

Účetni odpisy, s výjimkou uvedenou v ~ 25 odst. I písm. zg) zákona, u hmotného
majetku, který není wmezen pro účely zákona jako hmotný majetek, a nehmotného
majetku, který se neodpisuje podle tohoto zákona, uplatněné podle ~ 24 odst. 212 písm. v) zákona jako výdaj (náklad) k dosažení, zajištěni a udržení zdanitelných
příjmů. Pro nehmotný majetek zaevidovaný do majetku poplatníka do 31. prosince
2000 se použije zákon ve znění platném do uvedeného data, a to až do doby jeho
wřazení z majetku poplatnĺka

3



C. Odpis pohledávek zahrnovaný do výdajů (nákladů) k dosažení, zajištění a udržení příjmů a zákonné rezervy
a zákonné opravné položky vytvářené podle zákona 6. 59311992 Sb., o rezervách pro zjištěni zakladu dane
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o rezervach)

a) Odpis neuhrazených pohledávek zahrnovaný do daňových výdajů (nákladů) a zákonně opravně položky k pohledávkám,
mimo bankovních opravných položek podle 5 5 zákona e rezervách — vyplňuji všichni poplatnici

WpIní v celých KČŘádek Název položky
poplatnlk inanČnl úřad

1 (neobsazeno) X X

2 (neobsazeno) X X

~ Opravné položky k pohledávkám za dlužniky v insolvenČním řízeni vytvořené podle
5 B zákona o rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznáni

~ Stav zákonných opravných položek k pohledávkám za dlužnlky v insolvenČnímřízení (55 zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává daňové přiznání

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

se podává daňové přiznání

6 Opravně položky k nepromlČeným pohledávkám vytvořené podle 5 Ba zákona
o rezervách vdaném období, za které se podává daňové přiznání

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 přiznání

~ Opravné položky k pohledávkám z titulu ručeni za celní dluh vytvořené podle5 Sb zákona o rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznáni

Stav zákonných opravných položek k pohledávkám z titulu ručení za celní dluh
9 (5 Sb zákona o rezervách) ke konci období, za které Se podává daňové přiznání

10 Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám, vytvořené podle 5 Sc zákonao rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznání

~ Stav zákonných opravných položek k nepromlčeným pohledávkám vytvořených
podle 5 Sc zákona o rezervách ke konci období, za které se podává daňové přiznání

Úhrn hodnot pohledávek nebo pořizovacích cen pohledávek nabytých postoupením,
12 uplatněných v daném zdaňovacím období, za které se podává daňové přiznání jako

WdaJ (náklad) na dosaženi, zajištěnla udržení příjmů podle 524 odst. 2 písm. y)zákona

b)Bankovni rezervy a opravně položky podle 5 5 zákona e rezervách — vyplňuji pouze banky

13 Průměrný stav rozvahové hodnoty nepromlčených pohledávek z úvěrů podle55 odst. 2 písm. a) zákona o rezervách

14~ Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám z úvěrů, vytvořené podle5 5 odst. 2 písm. a) zákona o rezervách za dané zdaňovací období

Stav zákonných opravných položek k nepromlčeným pohledávkám z úvěrů
15 (5 5 odst. 2 písm. a) zákona o rezervách) ke konci zdaňovacího obdobi

~ Průměrný stav poskytnutých bankovních záruk za úvěry podle5 5 odst. 2 písm. b) zákona o rezervách

i7~ Rezervy na poskytnuté bankovní záruky za úvěry, vytvořeně podle
5 5 odst. 2 písm. b) zákona o rezervách za dané zdaňovací období

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

c) Opravně položky podle 5 Sa zákena o rezervách — vyplňuji pouze spořitelní a úvěrní družstva a ostatní finančni instituce
Průměrný stav rozvahové hodnoty nepromlčených pohledávek z úvěrů poskytnutých

19 fyzickým osobám na základě smlouvy o úvěru, bez příslušenství, v ocenění
nesníženém o opravné položky již vytvořené (5 Sa odst. 3 zákona o rezervách)

20 Výše základnlho kapitálu k poslednímu dni zdaňovacího období
(5 Sa odst. 4 zákona o rezervách)
Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám z úvěrů poskytnutých ~‚zíckým

218) osobám na základě smlouvy o úvěru, vytvořené podle 5 Sa odst. 4 zákona
o rezervách za dané zdaňovací období
Stav zákonných opravných položek k nepromlčeným pohledávkám z úvěrů

22 poskytnutých ~‘zickým osobám na základě smlouvy o úvěru (5 5a odst. 4 zákona
o rezervách) ke konci zdaňovacího období

d)Rezervy v pojišťovnictvi — vyplňuji pouze pojišťovny

23 Rezervy v pojišťovnictví vytvořené podle 5 6 zákona o rezervách v daném období,za které se podává daňové přiznáni

24 Stav rezerv v pojišťovnictví (5 6 zákona o rezervách) ke konci období, za které
se podává daňové přiznání
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a) Rezerva na opravy hmotného majetku — vyplňují všichni poplatnici
Rezerva na opravy hmotného majetku vytvořená podle 5 7 zákona o rezervách

~___ v daném zdaňovacím obdobi
I 26 Stav rezerv na opravy hmotného majetku (5 7 zákona o rezervách) ke konci
~..._ zdaňovacího období
I) Ostatni zákonné rezervy — vyplňuji pouze poplatníci oprávněni k jejich tvorbě a použiti
~ Rezerva na péstební Činnost vytvořená podle 5 9 zákona o rezervách v daném

období, za které se podává daňové přiznání

28 Stav rezervy na pěstebni Činnost (59 zákona o rezervách) ke konci obdobi, za kterése podává daňové přiznání
29~) Ostatní rezervy vytvořené podle 5 10 zákona o rezervách v daném zdaňovaclm

obdobi
g) Rezerva na nakládáni s elektroodpadom ze solárnich panelů — vyplňuji pouze poplatnici oprávněni k jeji tvorbě a použiti

Rezerva na nakládáni s elektroodpadem ze solárních panelů vytvořená podle 5 ha
až lic zákona o rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznáni

~ Stav rezervy na nakládáni s elektroodpadem ze solámlch panelů
(5 ha až hlczákona o rezervách) ke konci období, za které se podávádaňové přiznáni

D. (neobsazeno)
E. Odečet daňové ztráty od základu daně podle 5 34 odst. I až 3 zákona5) (vyplni se v celých Kč)

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

Řádek daňové přiznáni, nebo přiznávané odečtená odečtená kterou lze odečíst
v němž daňová ztráta vznikla za období v předcházejících v daném v následujiclch

od — do uvedené ve sI. 1 zdaňovacích obdobích zdaňovaclm obdobi zdaňovacích obdobich
1 2 3 4 5
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9 Celkem

Odpočty podle 5 34 odst. 4 zákona
(neobsazeno)
Uplatňování odpočtu na podporu výzkumu a vývoje od základu daně podlo 5 34 odst 4 a 5 Ma až 5 34c zákona (vyplní se v celých Kč)

Zdaňovacl obdobi nebo obdobi, Část nároku na odpočet ze sI. 2
za které je podáváno daňové Celková výše nároku na od

Řádek přiznáni, v němž vznikl nárok na počet na podporu výzkumu odečtená kterou lze odečíst
odpočet podle 534 odst. 4 a vývoje vzniklá v obdobi v předcházejlcích odečtená v danémobdobí v následujlclcha 5 34a až 5 Me zákona od — do uvedeném ve si. 1 obdoblch obdobích
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5 celkem

c) Uplatňováni odpočtu na podporu odborného vzděláváni od základu dané podle 5 34 odst 4 a 5 Mf až 5 Mh zákona (vyplni se v celých Kč)

Zdaňovací obdobi nebo obdobi, Část nároku na odpočet ze sI. 2
za které je podáváno daňové Celková výše nároku na

Řádek přiznáni, v němž vznikl nárok na odpočet na podporu odbor- odečtená kterou lze odečist
odpočet podle 5 34 odst. 4 něho vzděláváni vzniklá v následujlcích

a5 34f až 5 Mh zákona od — do v obdobi uvedeném ve sI. 1 v předcházejícich odečtená v danémobdobích období obdobích
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G. Celková hodnota bezúplatných plnění, kterou lze podle 5 20 odst. 8 zákona uplatnit jako odečet od základu
daně sníženého podle 5 34 zákona5)

Wplnl v celých KčŘádek Název položky
poplatnlk finanční úřad

1 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. Rozčlenění celkového nároku na slevy na dani (5 35 odst. I a 5 35a nebo 5 35b zákona), který lze uplatnit
na ř. 3Q0~)

Vyplní v celých KčŘádek Název položky
poplatník finanční úřad

1 Sleva podle 5 35 odst. 1 písm. a) zákona

2 Sleva podle 5 35 odst. I písm. b) zákona

3 (neobsazeno) X X

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

59) Sleva podle 5 35a1) nebo 35b1) zákona

I. Zápočet daně zaplacené v zahraničí5) Počet samostatných příloh

Wplni v celých KčŘádek Název položky
poplatník finanční úřad

l~) Úhrn dani zaplacených v zahraničí, o které lze snížit daňovou povinnost metodouúplného zápočtu
Úhrn dani zaplacených v zahraníči, u nichž lze uplatnit metodu prostého zápočtu

2~) (úhm částek z ř. 3 samostatných příloh k tabulce I)

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

~ Výše dani zaplacených v zahraničí, kterou lze započíst metodou úplného
a prostého zápočtu (součet částek z ř. 1 a 3)
Výše daní zaplacených vzahraniči, kterou nelze započíst (kladný rozdíl mezi částkami

~ nař. 2 a 3, zvýšený o kladný rozdil mezi částkami nař. 4 a nař. 320 II. oddílu)

J. Rozdělení některých položek v případě komanditní společnosti‘) (vyplní se v celých Kč)

Název položky a číslo řádku II. oddílu, připadně číslo Částka za komanditní
Řádek řádku vyznačené tabulky přílohy č. 1 II. odditu, Částka připadající Částka připadající společnost jako celek

s nimiž souvisl částka ze sloupce 2 nebo 3 této tabulky na komplementáře na komanditisty (sI. 2 + 3)
0 1 2 3 4

1 Základ dané nebo daňová ztráta z ř. 200 (ř. 201)

2 Úhrn vyňatých příjmů (základů daně a daňových ztrát)podléhajicích zdanění 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 34ezákona (příslušný řádek sI. 2 tabulky F/b)

~ Hodnota bezúplatných plněnI poskytnutých na účelyvymezené v 5 20 odst. 8 zákona (ř. 1 tabulky G)

6 (neobsazeno) X X X

~ Celkový nárok na slevy na dani podle 535 odst. Izákona (ř. 4 tabulky H)

8 (neobsazeno) X X X

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

K. VyDrané ukazatele hospodaření

Měrná VyplníŘádek Název položky jednotka poplatník finanční úřad

1 Roční úhm čistého obratu Kč 579 490
Prťiměrný přepočtený počet zaměstnancú, osoby o

2 zaokrouhlený_na_celé_číslo
6



Řádek Vyplnl v celých Kč
poplatnlk inančni úřad

Základ daně před úpravou o část základu daně (daňové ztráty) připadající
na komplementáře a o přijrny podléhajícl zdaněnI v zahraničí, u nichž je

2“~ uplatňováno vynětl, a před snlženlm o položky podle 5 34 a 5 20 odst. 7nebo odst. S zákona, nebo daňová ztráta před úpravou o část základu daně
(daňové ztráty) připadajĺci na komplementáře a o příjmy podléhající zdaněnI
v zahraničí, u nichž je uplatňováno vynětí (ř. 10 ÷ 70— 170)~)

201 Část základu dané nebo daňové ztráty připadající na komplementáře3),4)

2100 Úhrn ~ přijmů (základů dané a daňových ztrát) podléhajlcích zdaněnI~ v zahraničí3)5)

Základ dané po úpravě o část základu daně (daňové ztráty) připadajlcl
na komplementáře a o příjmy podléhajicí zdanění v zahraničl, u nichž je

22~ uplatňováno vynětí, před sniženlm o položky podle 5 34 a 5 20 odst. 7 297 899nebo odst. 8 zákona5) nebo daňová ztráta po úpravě o část základu daně
(daňové ztráty) připadajícl na komplementáře a o přljmy podléhajlci zdaněnI
v zahraničl, u nichž je uplatňováno vynětl (ř. 200 — 201 — 210)~)

Wplnl v celých KčŘádek
poplatnlk Iinanční úřad

230 Odečet daňové ztráty podle 5 34 odst. 1 zákona5)

2408)

241

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

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

243 Odečet nároku na odpočet na podporu odborného vzdělávánI podle 5 34 odst. 4a 5 34f až 5 34h zákona
Základ dané Po úpravě o čest základu daně (daňové ztráty) přlpadajlci na

‚~ komplementáře a o příjmy podléhajicl zdaněni v zahraničí, u nichž je uplatňováno 297 899
vynětl, snížený o položky podle 5 34, před snlženlm o položky podle 5 20 odst. 7
nebo odst. S zákona5) (ř. 220 — 230 — 240 — 241 — 242 — 243)

251

260

Částka podle 520 odst. 7 zákona, o nIž mohou veřejně prospěšní poplatnIci
(5 17a zákona) dále snlžit základ daně uvedený nař. 250
Odečet bezúplatných plněni podle 520 odst. 8 zákona (nejvýše 10% zčástky
na ř. 250)“)
Základ daně Po úpravě ó část základu daně (daňové ztráty) phpadajicl
na komplementáře a o přljmy podléhajícl zdanění v zahraničl, u nichž je
uplatňováno vynětí, snlžený o položky podle 534 a částky podle 520 odst. 7
nebo 8 zákona, zaokrouhlený na celé tislcikorunv dolů“~ (ř. 250— 251 — 260)

297 000

270 0

280

290

Sazba dané (v %) podle 521 odst. I nebo odst. 2 anebo odst. 3 zákona,
ve spojení s 521 odst. 6 zákona

Daň ř. 270 x ř. 280
100

19

O

300

301

310

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

Daň upravená o položky uvedeně na ř. 300 a 301 (ř. 290 — 300 ± 301)“) O

320
Zápočet daně zaplaceně v zahraničl na daň uvedenou na ř. 310“)
(nejvýše do částky uvedené na ř. 310)

330 Daň po zápočtu na ř. 320 ((. 310 — 320), zaokrouhlená na celé Kč nahoru“) O

3318)

332

333

Samostatný základ daně podle 5 2Db zákona, zaokrouhlený na celé tislcikoruny
dolů5)

Sazba dané (v %) podle 521 odst. 4 zákona, ve spojenI S 521 odst. 6 zákona

Daň ze samostatného základu dané ř. 331 X ř. 332
zaokrouhlená na celé Kč nahoru 100 ‘

334

335

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

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

340 Celková daň (ř. 330 + 335)

Poslednl známá daň pro účely stanoveni výše a periodicity záloh podle o
360 5 38a odst. 1 zákona (ř. 340— 335 ř. 330)L

J
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Ill. ODDÍL — (neobsazeno)
Vyplní v celých KČ

Rádek Název položky
poplatník finanční urad

1 (neobsazeno) X X

2 (neobsazeno) X X

3 (neobsazeno) X X

IV. ODDÍL — dodatečné daňové přiznáni
‚ Vyplní v celých KČ

Rádek Název poiozky
poplatnik finanční urad

1 Posledni známá daň

2 Nové zjištěná daň (ř. 340 II. oddilu)

3 ZvýšenI (4‘), snlženi (—) 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
VypIni v celých KČ

Rádek Název položky ‚
poplatnik Iinančni uřad

1 Na zálohách (5 38a zákona) zaplaceno O

28) Na zajištěni daně sraženo plátcem (5 38e zákona)

38) Uplatňovaný zápočet daně vybraně srážkou (5 36 odst. 8 zákona)

Nedoplatek (—) (ř. 1 + ř. 2 + ř. 3—ř. 340 ii. oddílu)< O
~ Přeplatek (+) (ř. 1 ÷ ř. 2 + ř. 3—ř. 340 II. oddílu) > 0

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

Údaje o podepisujici osobě: Kód odepisujici osoby:

40
.Jměno(-a) a přljmenl / Název právnické osoby

[KI‘4 spol. s r.o,. ‚ I I I I I I I I I I

Datum narozeni! Evidenční člsIo osvědčeni daňového poradce uč právnické osoby

~6I3I9I9I3I3I2I5I ‚ I I I I I I I I I I I I I I I

Fyzická osoba oprávněná k podpisu (je-li daňový subjekt či zástupce právnickou osobou),
s uvedením vztahu k právnické osobě (např. jednatel, pověřený praccvník apod.)
Jméno(-a) a příjmení! Vztah k právnické osobě

íX~~nna, Men1har,t,ová/J,ednatel I I I I I I I I I J
Osoba oprávněná k podpisu

Datum Vlastnoruční podpis osoby oprávněné k podpisu

Ĺ~ 111,11] razuRa L
Vysvětlivky:

) Nehodici se škrtněte
2) Vyplní tinančni úřad
3) V případě vykázáni ztráty nebo daňové ztráty Se uvede částka se znaménkem minus (—)
4) Vyplni pouze poplatník, který je komanditní seolečnoati
0) Pokud poplatníkem daně je komanditni spolecnost, uvede pouze částky připadajici na komanditisty
6) Při podáni dodatečného daňového přiznáni podle 5 141 odst. 2 nebo 4 zákona č. 28012009 Sb., daňo‘~ řád, ve zněni pozdějších předpisů anebo podle

5 38u zákona, budou na zvláštní příloze uvedeny důvody pro jeho podáni. Při elektronickém podáni techto dodatečných danových přiznáni je součásti
programového vybaveni aplikace textové pole pro vyplněni zvláštní přilohy.

7) Učetni závěrka nebo přehled o majetku a závazcich a přehled o příjmech a výda)ich, jako příloha vyznačená pod položkou 11 v I. oddílu, je součásti daňpvěho
přiznání (5 72 odst. 2 zákona č. 28012009 Sb., daňový řád, ve zněni pozdějšlch předpisů). Pro účely elektronického podání daňového přiznáni se Učctni
závěrkou rozumí elektronické přílohy ~rbrané údaje z Rozvahy a Wbrané údaje z výkazu zisku a ztráty, popřipadě Wbrané údaje z Přehledu a změnách
vlastního kapitálu, které jsou soucásti programového vybaveni aplikace, a Opis Priiohy účetní závěrky, vkládaný s použitim E-přílohy jako samostatný
soubor typu .doc, .docx, ‚M, xis, .xlsx, ‚rif, pd? nebo jpg.
Přehledy o majetku a závazcích a př~mech a výdajích a tičetni závěrky, pro které nejscu v programcvém vybaveni aplikace Elektronické podáni
plo finanční správu k dispozici elektronické přílohy se závazně stanoveným uspořádáním údajů, lze účinné elektronicky podat prostřednictvim E‘přiloh,
umožňujících vloženi souboru typu .doc, bd, ‚xis, .rtf, pd? nebo jpg.

‘) Bude-li vyplněn některý z takto označených řádků, je nutné ve smyslu dilčich pokynů pro jejich vyplněni rozvést na zvláštni příloze věcnou náplň částky
vykázané na příslušném řádku, popřípadě její propočet. Při elektroníckém podáni daňového přiznáni jsou textová pole pro vyplnění zvíáštnich příloh
součásti programového vybaveni aplikace.

0) Výpočet vykázané částky nebo uvedení dalších údajů ktakto označenému řádku se provede na samostatné příloze. nskopisy samostatných přiloh vydává Ministerstvo
financí. Pm účely elektronického podáni daňového přiznáni jsou elektronické verze těchto tiskopisů součástí programového vybaveni aplikace Elektronická podáni
pro finanční spray.

‚0) 5 17 odst. 3 zákona.


