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ll. ODDiL -— dafi z pFijmfl prévnickych osob (déle jen ,,dar'1“)
r

fiédek
Vyplm’ v cech K6

Nézev poioiky
poplatnik finanénl’ Wad

108) vysledek hospodafenl’ (zisk +, ztréta —)3) nebo rozdil mezi pFI’jmy a vydaji3)

ke dni [31.12.2021 -92 575

208)
Castky neoprévnéné zkracujfci pfljmy (§ 23 odst. 3 pism. a) bod 1 zékona) a hodnota
nepenéinich pfijmfl (§ 23 odst. 6 zékona), pokud nejsou zahrnuty ve vysledku
hospodafeni nebo v rozdilu mezi pfljmy a vydaji na f. 10

308)
Céstky, o které se podle § 23 odst. 3 pism. a) za’kona, s vyijimkou § 23 odst. 3
pism. a) bodu 1 a 2 zékona, zvyéuje vysledek hospodafeni nebo rozdI'l mezi pfl’jmy
a vydaji na 1". 1O

4O
vydaje (néklady) neuznévané 2a vydaje (néklady) vynaloiené k dosaieni, zajiéténi
a udrienl’ piI (§ 25 nebo 24 za’kona), pokud jsou zahrnuty ve vysledku
hospodafenf nebo V rozdilu mezi pfl’jmy a vydaji na F. 10

43 844

50 Rozdil, o ktery odpisy hmotného a nehmotného majetku uplatnéné v 06etnictvi
pfevyéuj1’ odpisy tohoto majetku stanovené podle § 26 32 33 zékona

62 309

Uprava zékladu dané podle § 23 odst. 8 za'kona v ph’padé zruéem’ poplatm’ka s likvidaci

63 Ca’stky, 0 které se podle § 239, § 239, (3‘ 23h a § 38fa zékona zvy§uje vysledek
hospodafeni nebo rozdI’I mezi pfl’jmy a vydaji (f. 10)

7O Mezisouéet (F. 20 + 30 + 40 + 50 + 61 + 62 + 63) 106153

100
PFI'jmy, které nejsou pfedmétem dané podle § 18 odst. 2 zékona a podle § 38fa
zékona, pokud jsou zahrnuty ve sledku hospodafeni nebo v rozdilu mezi pFI’jmy
a vydaji (F. 10)

101
Pfijmy, jeZ u vefejné prospéénych poplatnl’kfl nejsou pfedmétem dané podle
§ 18a odst. 1 zakona, pokud jsou zahrnuty ve vysledku hospodafeni nebo v rozdilu
mezi pfijmy a vi/daji (F. 10)

1095) PFI'jmy osvobozené 0d dané podle § 19b zékona, pokud jsou zahrnuty
ve vysledku hospodafenl’ nebo v rozdilu mezi pfijmy a vy'daji (F. 10)

1105) PFI’jmy osvobozené od dané podle § 19 zakona. pokud jsou zahrnuty
ve vysledku hospodafem' nebo v rozdilu mezi pfl’jmy a vydaji (F. 10)

1118) Céstky, o které se podle § 23 odst, 3 pism. b) zakona sniiuje vyisledek hospodal‘eni
nebo rozdil mezi pfijmy a vydaji (F. 10)

1128) Céstky, o které Ize podle § 23 odst. 3 pism. c) zékona sniiit vysledek hospodaFenf
nebo rozdil mezi pfl’jmy a vy’daji (f. 10)

120 Pfijmy nezahrnované do zékladu dané podle § 23 odst. 4 pl’sm. a) zékona

130 Pfijmy nezahrnované d0 zékladu dané podle § 23 odst. 4 pism. b) zékona

1400) PFI’jmy a ééslky podle § 23 odst. 4 za'kona, s vyjimkou ph’jmfl podle § 23
odst. 4 pism. a) a b) zékona, nezahrnované do zékladu dané

150 Rozdil, o ktery odpisy hmotného a nehmotného majetku stanovené podle § 26
a2 33 za'kona pfevyéuji odpisy tohoto majetku uplatnéné v Uéetnictvi

1609) Souhrn jednotlich rozdiIL‘J, o které ééstky Vj/dajfl (na’kladd) vynaloienYch
na dosaiem’. zajiéténi a udriem’ pfijmfl pfevyéujf néklady uplatnéné v Uéetnictvi

1615) Uprava zakladu dané podle § 23 odst. 8 zakona v ph’padé zruSeni poplatnika s likvidacf

1 62“) vydajovy pau§é1 dle § 24 odst.2 pism zt. 2 auta za 9 mésici’l 45 000

163 Céstky. o které se podle § 23a, § 239 a § 38fa zékona sniiuje vysledek hospodafeni
nebo rozdil mezi pfl’jmy a vy’daji (f. 10)

170
Mezisouéet
(F. 100 +101 +109 +110 +111 +112 +120 +130 +140 +150 +160 +161
+162 +163)

45 000



Identifikaém’ éislo

27282252

Dafiové identifikaéni él'slo

(0.2121741242121512. ,1

Pfiloha 6. 1 ll. oddilu

A. Rozdéleni vydajfl (nékladfl), které se neuznévaji za vydaje (néklady) vynaloiené na dosaiem’, zajiéténi
a udrieni pfijmfi, uvedenych na fédku 40 podle L'Jétovych skupin L'Iétové tfidy — néklady

f

éédek Nézev Uétové skupiny (véetné fiiselného oznaéeni)
Vyplni v celych K6

poplatm’k finanénl’ Ufad

503 001 spotfeba PHM 30 249

513 001 Néklady na reprezentaci 13 595

10

11

12

y
13 Celkem 43 844

B. Odpisy hmotného a nehmotného majetku
a) Dafiové odpisy hmotného a nehmotného majetku uplatnéné jako vy’rdaj (néklad) na dosaieni, zajiéténl’ a udrieni zdanitelnYch

pfijmfl podle § 24 odst. 2 pism. a) zékona
f

fiédek Nézev poloiky
Vyplnf v celych K5:

‘

poplatnik finanéni Ufad

Odpisy hmotného a nehmotného majetku zafazeného do odpisové skupiny 1

(neobsazeno) X

Odpisy hmotného a nehmotného majetku zaFazeného do odpisové skupiny 2 249 235
Odpisy hmotného a nehmotného majetku zafazeného do odpisové skupiny 3

Odpisy hmotného majetku zafazene’ho do odpisové skupiny 4

Odpisy hmotného majetku zaFazeného do odpisové skupiny 5

Odpisy hmotného majetku zafazeného do odpisové skupiny 6

Odpisy hmotného majetku podle § 30 odst. 4 zékona,
ve zném’ L'Jéinném do 31, prosince 2007

Odpisy hmotného majetku podle § 30 odst. 4 82 6 8 § 30b zakona

Odpisy nehmotného majetku podle § 32a zékona,
ve zném‘ Ué1nném do 31. prosince 2020

\
11 Dafiové odpisy hmotného a nehmotného majetku celkem 249 235 I

b) Uéet
pfijmfl podle § 24 odst. 2 pism. v) zékona

ni odpisy hmotného a nehmotného majetku uplatnéné jako vydaj (néklad) na dosaienl’, zajiétém’ a udrieni zdanitelnych

12

Uéetni odpisyi s vyjimkou uvedenou v § 25 odst. 1 pism. zg) zékona, u hmotného
majetku, ktery nem’ vymezen pro 06e zékona jako hmotny majetek, a nehmotného
majetku, ktery se neodpisuje podle tohoto zékona, uplatnéné podle § 24 odst. 2
pism. v) zékona jako vydaj (néklad) k dosaieni, zajiéténi a udrzeni zdanitelnych
pfijmfl. Pro nehmotny majetek zaevidovany do majetku poplatnl’ka do 311 prosince
2000 se pouiije zakon ve znéni platném do uvedeného data, a to a2 do dobyjeho
vazem' z majetku poplatnika

Ln



C. Odpis pohledévek zahrnovan' do v'da'fl nékladfl k dosaieni, za'iéténi a udrieni Fi'mfi a zékonné rezervy Y J g P J
a zékonné opravné poloiky vytvéf'ené podle zékona é. 593/1992
z pfl’jmfi, ve znéni pozdéjélch pfedpisfi (déle jen ,,zékon o rezervéch”)

a) Odpis neuhrazenych pohledévek zahrnovany do dafiovych dajCI (nékladfl) a za'konné opravné poloiky k pohledévkém,
mimo bankovnich opravnych poloiek podle § 5 zékona o rezervéch — vyplfiuji v§ichni poplatnici

b., o rezervéch pro zjiéténi za’kladu dane

,7

Rédek Na’zev poloZky
Vyplni v ceiych KE:

poplatm’k finanéni L'Ifad

(neobsazeno) X X

(neobsazeno)

Opravné poloiky k pohledévkém za dluinfky v insolvenénim fizeni vytvofené podle
§ 8 Zékona o rezervéch v daném obdobl’. za které se podévé dafiové pfiznéni

Stav zékonny/ch opravny’ch poloiek k pohledavkém za dluim’ky v insolvenénim
Fizem’ (§ 8 zékona o rezervéch) ke konci obdobx’, za které se podéva’ dafiové pfizném’

Stav nepromléenych pohleda’vekisplatnych po 31. prosinci 1994, k nimi Ize lvoFit
zékonné opravné poioiky (§ 83 zékona o rezerva’ch) ke konci obdobi, za které
se podéva dafiové pfiznéni

Opravné poloiky k nepromléenym pohledévkém vytvoFené podle § 83 zékona
o rezervéch v daném obdobf, za které se podévé dafiové pfiznénf

Stav zékonnych opravnych poloiek k nepromléenym pohleda’vkém splatnym
po 31. prosinci 1994 (§ 8a zékona o rezerva'ch) ke konci obdobi, za které se podévé
dafiové pfiznéni

Opravné po|02ky k pohledévka’m z titulu ruéeni 2a celni dluh vytvofené podle
§ 8b zékona o rezerva'ch v daném obdobl’, za které 5e poda'vé dafiové pfiznani

Stav zékonny’ch opravny’rch poloiek k pohledévka’m z titulu ruéem’ za celm’ dluh
(§ 8b zékona o rezervéch) ke konci obdobi, za které se podévé dafiové pfiznéni

1O Opravne’ poloiky k nepromléenym pohledévkém, vytvoFené podle § 8c zékona
o rezervéch v daném obdobl’, za které se poda’vé dafiové pfizna’ni

11 Stav zékonnych opravnych poloiek k nepromléenym pohledévkém vytvofenX/ch
podle § 80 zékona o rezervéch ke konci obdobi, za které se podévé dafiové pfizna’nf

12
Uhm hodnot pohledévek nebo pofizovacfch cen pohledévek nabytych postoupem’m,
uplatnény’ch v daném zdafiovacim obdobl’, za které se podévé dafiové pfizna’ni jako
vydaj (na'klad) na dosaZeni, zajiétém' a udm‘em’ pfijmfl podle § 24 odst. 2 pism. y) zékona

b) Bankovni rezervy a opravné poloiky podle § 5 za'kona o rezervéch — vyplfiuji pouze banky

13 Promémy stav rozvahové hodnoty nepromléenych pohleda’vek z L'Jvérfi podle
§ 5 odst. 2 pism. a) zakona o rezervéch

14a) Opravné p0|02ky k nepromléenym pohledévkém z L'JvérCJ. vytvofené podle
§ 5 odst. 2 pism. a) zakona o rezervéch za dané zdafiovacc‘ obdobi

15
Stav zékonnych opravnych poloiek k nepromléenym pohledévkz’am z l'JVérfJ
(§ 5 odst. 2 pism. a) zékona o rezervéch) ke konci zdafiovacfho obdobi

16 Prflmérny stav poskytnutfrch bankovnich zéruk za L'Néry podle
§ 5 odst. 2 pism. b) zékona o rezervéch

17B) Rezervy na poskytnuté bankovni zéruky za L'Néry, vytvofené podle
§ 5 odst. 2 pism. b) zékona o rezervéch za dané zdafiovaci obdobl’

18
\

Stav zékonnYch rezerv na poskytnuté bankovm’ zaruky za avéry
(§ 5 odst. 2 pl’sm. b) zékona o rezervéch) ke konci zdafiovaciho obdobi J

19
Prflmérny stav rozvahové hodnoty nepromléenych pohledévek z Uvérfl poskytnuth
fyzicky’m osobém na za’kladé smlouvy o Uvéru, bez pFisluéenstvf, v ocenénf
nesm’ieném o opravné poloikyjii vytvof‘ené (§ 53 odst. 3 zékona o rezervéch)

c) Opravné poloiky podle § 5a zékona o rezervéch — vyplfiujl’ pouze spofitelni a Livérni druistva a ostatni finanéni institucer W

20 Vyée zékladnfho kapitélu k poslednimu dni zdafiovaciho obdobi
(§ 5a odst‘ 4 zakona o rezervéch)

‘j

215)
Opravné poloiky k nepromléenftm pohledévkém z UVéFU poskytnutych fyzickym
osobém na zékladé smlouvy o L'Jvéru. vytvofené podle § Sa odst. 4 zékona
o rezervéch za dané zdahovaci obdobi

22
L

Stav zékonnYch opravnych poloZek k nepromléenym pohledévkém z Uvérfi
poskytnuty’ch fyzickYm osobém na zékladé smlouvy o l'Jvéru (§ 5a odst‘ 4 zékona
o rezervéch) ke konci zdafiovaciho obdobi

d) Rezervy v pojifit’ovnictvi ~ vyplfiuji pouze pojiét’ovny

23
Rozdl’l mezi vyéi upravenYch rezerv v pojiét’ovnictvi na konci obdobl‘, za které se
podévé dar‘mvé pfizna’m’ a vy’él’ upravenych rezerv v pojiét‘ovnictvi na zaéétku obdobi,
za které se podévé dafiové pfiznéni (§ 6 zékona o rezervéch)

24 Stav upravenych rezerv v pojiét’ovnictvi (§ 6 zékona o rezervéch) ke konci obdobi,
za které se podévé dafiové pfiznénl’



e) Rezerva na opravy hmotného majetku — vyplfiuji véichni poplatnici

(25
v daném zdafiovacim obdobl’
Rezerva na opravy hmotného majetku vytvofené podle § 7 za'kona 0 rezervéch

26
k zdafiovaciho obdobl‘

Stav rezerv na opravy hmotného majetku (§ 7 za'kona o rezervéch) ke konci

f) Ostatni zékonné rezervy — vyplfiuji pouze poplatnl’ci oprévnéni k jejich tvorbé a pouiiti
f

27 Rezerva na péstebni éinnost vytvofené podle § 9 zékona o rezervéch v daném
obdobl’, za které se podévé dafiové pfiznéni

28 se podévé dafiové pfiznéni
Stav rezervy na péstebni éinnost (§ 9 zékona o rezervéch) ke konci obdobi, 2a které

298)
\ obdobl’

Ostatni rezervy vytvofene' podle § 10 zékona 0 rezervéch v daném Zdafiovacim

g) Rezerva na naklédéni s elektroodpadem ze solérnich panelfl — vyplr'lujl' pouze poplatnici oprévnéni k jeji tvorbé a pouiiti

r30 Rezerva na naklédéni s elektroodpadem ze solérm’ch panelL'l vytvoFené pod|e§ 11a
32 11c za'kona o rezervéch v daném obdobi, za které se podava dafiové pflznéni

31
k

Slav rezervy na naklédéni s elektroodpadem ze solérnich panelfl
(§ 11a 232110 zékona o rezervéch) ke konci obdobi, 2a které se podévé dafiové pfiznénl’

D. (neobsazeno)
E. Odeéet dafiové ztréty od zékladu dané podle § 34 odst. 1 ai 3 zékona5) (vyplm’ se v celych Ké)
V

Rédek

Zdafiovaci obdobl’ nebo obdobi.
za které se podévé dafiové

pfiznénl', za které byla dafiova
ztra’ta pravomocné stanovena

0d 7 do

Celkové vyée Cést dafiové ztréty ze sl. 2
dafiové ztraly
pravomocné
stanovené
za obdobl’

uvedené ve sl. 1

jii odeétené
odeétené
v daném

zdafiovacim
obdobi

kterou lze
odeél’st

Identifikaéni él’slo obj
chodnf korporace, od
Kieré J‘e dafiova ztréta

dle § 23a a § 230
zékona pfevzata

2 3 4 6

_;
M

w
h

o
:

0')

k
Celkem

F. Odpoéty podle § 34 odst. 4 zékona
a) (neobsazeno)
b) Uplatfiovéni odpoétu na podporu vyzkumu a oje 0d zékladu dané podle § 34 odst. 4 a {5 34a ai § 34a za'kona (vyplni 5e v ceijrch K6)
f

Radek

Zdafiovacf obdobl’ nebo obdobi,
za které je podévéno dafiové

pfiznéni, v némZ vznikl nérok na
odpoéet podle § 34 odstl 4

a § 34a 212 § 34:; zékona 0d - do

Cast néroku na odpoéet 2e 31. 2
\

Celkova vyée néroku na od-
poéet na podporu vyzkumu
a vilvoje vzniklé v obdobi

uvedeném ve sl. 1
odeétené

v pfedchézejicich
obdobich

odeétené v daném
obdobi

kterou lze odeél’st
v nésledujfcich

obdobl‘ch

2 3 4 5

\
Celkem

J

c) Uplatfiovéni odpoétu na podporu odborného vzdélévéni od zékladu dané podle § 34 odst. 4 a § 34f a2 § 34h zékona (vyplnl' 59 v celych K6)
f

R’édek

Zdafiovaci obdobw’ nebo obdobi,
za kteréje podévéno dafiové

pflznani, v némz vznikl nérok na
odpoéet podle § 34 odst. 4

3 § 34f a2 § 34h zékona od — do

Cést néroku na odpoéet 2e sl. 2
‘

Celkova’ vyée naroku na
odpoéet na podporu odbor—

ného vzdélévéni vznikia’
v obdobi uvedeném ve sl. 1

odeétené
v pfedchézejicich

obdobl’ch
odeétené v daném

obdobi

kterou Ize odeél’st
v nésledujicfch

obdobl’ch

2 3 4 5



G.Celkové hodnota bezflplatnych plnéni, kterou Ize podle § 20 odst. 8 zékona uplatnit jako odeéet od za'kladu
dané sniieného podle § 34 zékona5)

F

éadek Nézev poloZky
Vyplm’ V which K6

poplatnl'k finaném’ L'fiad

Celkové hodnota bezdplatnych pInénI' poskytnulych na [16e vymezené
v § 20 odst, 8 zakona pro odeéet ze zékladu dané snl’ieného podle § 34 zékona

(neobsazeno)

H. Rozélenénl’ celkového néroku na slevy na dani (§ 35 odst. 1 a § 35a nebo § 35b zékona), ktery Ize uplatnit
na I". 3005)

r
éédek Na’zev poloiky

Vyplm' v celych K6
poplatnik finaném' Ufad

Sleva podle § 35 odst. 1 pism‘ a) zékona

Sleva podle § 35 odst. 1 pism. b) zékona

(neobsazeno)

Uhrn slev podle § 35 odst. 1 zékona (f. 1 + 2)

5% Sleva podle § 35a‘) nebo 35b1) zékona

I. Zépoéet dané zaplacené v zahraniéis)

J

Poéet samostatnS/ch pFiloh D
,
Rédek Nézev poloiky

Vyplnl' v celj/ch K6
poplatm’k finanéni ufad

15) Ohm danl’ zaplacenych v zahraniél’, o které Ize sniiit dafiovou povinnost metodou
Uplného zapoétu
Uhrn dani zaplacenych v zahraniéi. u nichi Ize uplatnit metodu prostého zépoétu
(Uhrn ééstek 2 f. 3 samostatnych pfl’loh k tabulce I)

3% Ohm éastek dam’ zapiacenych v zahraniél', o které Ize sniiit dafiovou povinnosi
metodou prostého zapoétu (L'Jhm ééstek z i 7 samostatm'mh pfi'loh k tabulce I)

Vy’ée danl' zaplacenych v zahraniél’, kterou Ize zapoéist metodou dplného
a prostého zépoétu (souéet (":éstek 2 F. 1 a 3)

Wée dani zaplacenych v zahraniéi, kterou nelze zapoéist (kladny rozdl'l mezi Céstkami
na F. 2 a 3, zvyéeny o kladny rozdil mezi Eéstkami na F. 4 a naf. 320 |l,oddflu)

J. Rozdéleni nékterych poloiek v pfl’padé komanditni spoleénosti“) (vyplni se v celych K6)
(

Radek
Nézev poloZky a él’slo Fédku H. oddilu, ph’padné éfslo

fédku vyznaéené tabulky pfilohy <3. 1 ll. oddilu,
s nimiZ souvisi ééstka ze sloupce 2 nebo 3 této tabulky

Céstka pfipadajici
na komplementafe

Castka pfipadajici
na komanditisty

v \
Céstka za komanditni
spo|eénost jako celek

(5|. 2 + 3)
O 1 2 3 4
1

Za’klad dané nebo dafiové ztréta 2 f. 200 (F. 201)

Uhm vyfiatych pfljmfl (zékladfl dané a dafiovych zirét)
podléhajfcich zdanénf v zahraniéf (F. 210)

Na’rok na odeéet podle § 34 odstA 4 a § 34f a2 § 34h
zékona (pfisluény Fédek sl. 2 tabulky F/c)

Nérok na odeéet podle § 34 odst‘ 4 8 § 34a a2 § 349
za'kona (pfisluény Fadek sl. 2 tabulky F/b)

Hodnota bepIalnych plnéni poskytnutych na (16e
vymezené v § 20 odst. 8 zékona (F. 1 tabulky G)

(neobsazeno)

Celkovy na’rok na slevy na dani podle § 35 odst. 1
zékona (F. 4 tabulky H)

(neobsazeno)

Uhrn dané zaplacené v zahraniéi. kterou Ize zapoéist
metodou Uplného a prostého zépoétu (f. 4 tabulky I)

K. Vybrané ukazateie hospodafeni

Liadek
Mérné

Nézev poloiky jednotka
Vyplm’

popla’tm’k finanéni Ufad
1 Roéni Uhrn éistého obratu Kt“: 1 875 607
2

Prflmémy pfepoéteny poéel zaméstnancu.. , ., osob
zaokrouhlenv na cele cxslo y 2



Rédek
Vyplm’ v cech K6

poplatnik finanéni Ufad

200

Zéklad dané pied Upravou 0 éést zékladu dané (dafiové ztréty) pfipadajl’ci
na kompfementéfe a o pFijmy podléhajl‘cf zdanéni v zahraniél‘, u nichi je
uplatfiovéno vynéti, a pied sniiem’m o poloiky podle § 34 a § 20 odst. 7
nebo odst. 8 zékona, nebo dafiové ztréta pied Upravou o éést zékladu dané
(dafiové ztréty) pfipadajl'ci na komplementéfe a o pffjmy podléhajici zdanéni
v zahraniél’. u nichi je uplatfiovéno vynétl' (F. 10 + 70 — 170)3)

-31422

201 Cast zékladu dané nebo dafiové ztraty pfipadacf na komplementéfefifi)

210% Ohm vyhatych pfijmfl (zékladfl dané a dafiovych ztrét) podléhajicfch zdaném’
v zahraniél'3)5)

220

Zéklad dané p0 Opravé o éést za'kladu dané (dafiové ztréty) pfipadajl’ci
na komplementéfe a o ph’jmy podléhajici zdanéni v zahraniéf, u nichi je
uplatfiovéno vynétl', pfed sm'ienl'm o poloiky podle § 34 3 § 20 odst. 7
nebo odst. 8 zékona5) nebo dafiova’ ztréta p0 Opravé o éést zékladu dané
(dafiové ztréty) pfipadajl'ci na komplementéfe a o pfijmy podléhajicf zdanéni
v zahraniél', u nichi je uplatfiovéno vynétl’ (F. 200 — 201 — 21O)3)

-31 422

Rédek
Vyp1nl' v celych K6

popla’ml’k finaném’ uFad

230 Odeéet dafiové ztréty podie § 34 odst. 1 zékona5)

240%
241

242 Odeéet néroku na odpoéet na podporu vyzkumu a vyivoje podle § 34 odst. 4
51 § 343 ai § 34e zékona

243 Odeéet néroku na odpoéet na podporu odborného vzdélévénf podle § 34 odst. 4
a § 34f ai § 34h zakona

250
Zéklad dané p0 Upravé o éést zékiadu dané (daflové ztréty) pfipadajici na
komplementéfe a o pfijmy podléhajl'ci zdanéni v zahraniél', u nichi je uplatfiovéno
vynétl', sm’ieny o pomiky podle § 34, pfed sm’ZenI’m o poloiky podFe § 20 odst. 7
nebo odst. 8 zékona5) (F. 220 — 230 — 24G — 241 — 242 — 243)

251 Castka podle § 20 odst. 7 za'kona, 0 mi mohou vefejné prospéém’ poplatm’ci
(§ 17a zékona) déle sniZit zéklad dané uvedeny na F. 250

260 Odeéet bezflplatnych phnéni podle § 20 odst. 8 zékona (nejvyée 1O % z éa’siky
na f. 250)5)

270
Zéklad dané p0 Upravé o Eést zék1adu dané (dafiové ztréty) pfipadajfcf
na komplementa’Fe a o pfijmy podléhajl'ci zdaném’ v zahraniéi, u nichi je
uplatfiove‘mo vynéfi, sniieny o poloiky podle § 34 a ééstky podle § 20 odst. 7
nebo 8 Zékona, zaokrouhieny na celé tisicikoruny doIOE) (F. 250 — 251 — 260)

280 Sazba dané (v °/o) podle § 21 odst. 1 nebo odst. 2 anebo odst. 3 zékona.
ve spojenl' 5 § 21 odsL 6 zékona

290 1". 270 X F. 280
Dem 100

300 Slevy na dani podle § 35 odst. 1 a § 353 nebo § 35b zékona
(nejvjrée do ééstky na F. 2%)")

301

310 Dafi upravené 0 poloZky uvedené na F. 300 a 301 (F. 290 — 300 i 301)5)

319% Sniieni dané podle § 381a odst, 9 zékona

319a Sniiem’ dané podle § 381fa odst. 1O zékona

320 Zépoéet dané zaplacene’ v zahraniél' na dafi uvedenou na f. 3105)
(nejvyée do éa'stky uvedené na F. 310 p0 sniiem’ dané na F. 319 a 1’. 319a)

330 Dafi p0 sniienf na F. 319, F. 319a a po zépoétu na ?. 320
(F'. 310 — 319 — 3193 — 320) zaokrouhlené na celé K5 nahoru")

331% Samostatny za'klad dané podle § 20b zékona, zaokrouhleny na celé tisn’cikoruny dolfls)

332 Sazba dané (v ”/o) podle § 21 odst. 4 zékona. ve spojenl‘ 8 § 21 odst. 6 zékona

333 Dafi 2e samosta’tne’ho zékladu dané F. 331 X F- 332,
zaokrouhlené na ceEé K6 nahoru 100

334
Sniiem’ dané podle § 38fa odst. 9 zakona a zépoéet dané zaplacené
v zahraniéf na dafi ze samostatného za'kiadu dané (nejvyée do ééstky uvedené
na i 333)

335 Dafi ze samostatného zékladu dané p0 sniieni dané a po zz‘apoétu (F. 333 4 334),
zaokrouhlené na cele’ K6 nahoru

340 ‘ Celkové dafi (F. 330 + 335)

[ 360 Poslednl’ znémé dafi pro 06e stanovem’ vyée a period1city zéloh podle
§ 38a odst. 1 zékona (F. 340 — 335 : F. 330)



Ill. ODDiL » (neobsazeno)
Vyplni v celych K6

Rédek Néze olozk
V p y poplatnik finanéni Ufad

1 (neobsazeno) X X

2 (neobsazeno) X X

3 (neobsazeno) X X J

IV. ODDiL — dodateéné dafiové pfiznéni
V. . . _ Vyplm‘ v celych Ké ‘
Radek Nazev polozky

poplatnl’k finanéni ufad

1 Posledni znémé dafi

2 Nové zjiéténé dafi (f‘ 340 n, oddilu)

3 ZvYéeni (+), sniieni (—) dané (f. 2 — F. 1)

4 Posledni zna'mé dafiové ztra’ta

5 Nové zjiéténé dafiové ztréta (F1 220 ||. oddilu)

6 Zvyéeni (+), snl’iem’ (—) dafiové ztra'ty (1". 5 — F. 4)

V. ODDiL — placeni dané,
Vyplni v celych K6

Radek Nézev olozkp y poplatnik finaném’ UFad

1 Na zélohéch (§ 38a zékona) zaplaceno

25) Na zajiéléni dané sraieno plétcem (§ 38e zékona)

33) Uplatfiovany zépoéet dané vybrané sréikou (§ 36 odst. 7 zékona)

Nedoplatek (—) (r.1+ 2+F‘3'F.3401l.oddilu)%0
4 PFeplatek (+) 0.1+ 2+r.

r.
r. 3 — F. 340 u. oddilu) > 0 0

{ Udaje o podepisujici osobé: KOd oodepisujici osoby:

Jme’no(~a) a ph’jmeni / Na’zev prévnicke’ osoby

111111111111«1111111|11111|11I11]
Datum narozem‘ / Evideném’ (Eislo osvédéeni dafiového poradce/ lC prévnické osoby

‘iillllJ1111111111|11"111'111 1'
Fyzické osoba oprévnéné k podpisu (je-Ii dafiovy subjekt éi zastupce pra’vnickou osobou):
S uvedenim vztahu k prévnické osobé (napi jednatel, povéfeny pracovnik apod.)
Jméno(-a) a pfijmeni /Vztah k prévnické osobé

Jifi 1V|i1c1h1/1jleldlnlaltell1 I ll I I III IJJI | l l L |

r Osoba oprévnéné k podpisu G
. KOmOra s r O Vlasmoruéni pqdpis osoby oprévnéné k podpisu

1 , -~» - I \

I :‘ llz' ' , 1' ; ‘ ‘ Otis . a...” p \
[ i J; ,5 5 2 ”2’ gamma“ rangééfififin “A ' ‘

1L \
\

Datum

m 81 ”Ni
cxm’lrmAnz

L

Vysvétlivky: \
‘) Nehodicz' se ékrtnéte.
3 Vyplni finanéni Ufad, ‘
3 V ph’padé vyka’zéni ztréty nebo dar'xové ztréty se uvede ééstka se znaménkem minus (—).
‘ Vyplni pouze poplatm‘k, klery je komanditni spoleénosti‘
5) Pokud poplatnikem dané je komanditm’ spoJeénosL uvede pouze ééstky phpadajicf na komanditisty,

Pfi podéni dodateéného dafiového pfiznéni podle § 141 odst. 2 nebo 4 za'kona 6. 28022009 Sb.‘ dahovy Féd. ve znéni pozdéjéich pfedpisu anebo podie
§ 38u zékona. budou na zvtéétni ph’loze uvedeny duvody pro jeho podénf. PFi elektronickém podéni téchto dodateénych dafiovych pfiznanl' je souéa'sti
programového vybavenf aplikace Elektron‘rcka podém’ pro finanéni sprévu iexlové pole pro vyplnéni zvla’élm’ pfilohy.
Uéetnl' zévérka nebo pfehled o majetku a zévazcich a pfehled o pfijmech a vydajl'ch‘ jako pffloha vyznaéené pod poloikou 11 v I‘ oddilu, je souéésti dafipvého
pflzném’ (§ 72 odst. 1 zakona é, 280/2009 8b.. dahovy fa’d, ve zném’ pozdéjéich pfedpisfl) Pro 1‘16;e elektronického poda’ni dafiového pfiznani se Uéetni
za’vérkou rozumi elektronické pfllohy Rozvahy a Vilkaz zisku a ziréty. popfipadé Pfehled o zménz‘ich vlastniho kapitélu a PFehled o penéinich tocich,
kleré jsou souéésti programového vybavenf apfikace Elektronické podénl pro finanéni sprévu. a Opis Pfilohy fléetni zévérky‘ vklédany s pouiitim E-pfilohy
jako samoslatny soubor ve forma‘tu .doc, .docx, .txt, ‘xls, .xlsx, .Ijtf, ,pdf nebo .jpg.
PFehledy o majetku a zévazcich a pfijmech a vydajich a Uéetni zévérky, pro které nejsou v programovém vybavcm’ aplikace Eiektronickz’: podéni
pro finanéni spra‘vu k dispozici elektronické pfl'lohy se zévazné stanovenym uspofédam'm UdajU (se stanovenou strukturou), Ize (Iéinné elektronicky podat
prostiednictvim E-piiloh, umoifiujicich vloiem’ souboru ve formétu ,doc, docx. 1x1, Vxls. .xlsx. .rtf, ‘pdf nebo .jpg.
Bude—Ii vyplnén néklery 2 lakto oznaéenych fa'dku‘ je nutne' ve smyslu diléich pokynL‘J pro jejlch vyolnénf rozvést na zvléfimi ph’loze vécnou naplfi ééstky
vyka’zané na pfisluéném Fa'dku. popfipadé jeji propoéet. PH eleklronickém poda’ni dafiového pfiznénl’ 1501.1 textové pole pro vyplném’ zvléétm’ch pfiloh
souéésti programového vybaveni aplikace Eleklronické podém’ pro finanéni sprévu.
vypoéet vykézané ééstky nebo uvedeni daléich L'JoajL'J k (ekto oznaéenému iédku se provede na samostatné piilozeo Tlskopisy samoslalnych p'rl'loh vydévé Ministerstvo
financi‘ Pro uéely elekzronického podénf dafiového pFiznéni jsou elehronické verze téch‘io Iiskopisu souéésu’ programového vybavcm' aplikace Efehronické podén]
pro finaném’ sprévu.

10) § 17 odst 3 za’kona,
“) § 213 odst, 1 ve spojenl‘ 5 § 18 odst. 4 zékona 0 Uéetnictvi,

\L
V

V
V

m
w



Pfiloha k pfiznéni k dani z pfijmu prévnickych osob
2a Zdafiovaci obdobi nebo 2a obdobi ed 01.01.2021 do 31.12.2021

DafioW subiekt KOMORA s.r.o.
Ié/RC/DIC 27282252 / CZZ7282252
Sidlo / Bydliété nebo Misto podnikéni Viéfiové /666, 43401 MOST

Zvléétni pfiloha k x‘édku 6.162 11. oddilu
Byl pouiit vydajovy pau§é1 dle § 24 odst.2 pism. zt. na 2 auta za 9
mésicfi



Dafiovy subjckt: KOMORA s.r.o.
IC / DIC; 27282252 / CZ27282252
Sidlo uéemi jednotky: Vi§fi0vé /666, 43401 MOST

Rozvaha pro podnikatele, ve zkrziceném rozsahu pro mikro fiéetni jednotku, které nemé povinnost mit fiéetni zévérku
ovéfcnou auditorem

ke dni 31.12.2021

(v celych tisicich K5)

AKTIVA brutto korekce netto minulé
obdobi
netto

4
AKTIVA CELKEM 2758 1246 1512 1784
Stélé aktiva 1558 1246 312 623
Obéiné aktiva 1195 1195 1150
Casové rozli§eni aktiv 5 11

PASlVA béiné fiéetm’
obdobi

minulé fiéetni
obdobi

1 ’2

PASIVA CELKEM 1512 1784
Vlastni kapitfil 596 689
Cizi zdroie 908 1083
Rezervy 0 0
Zz'wazky 908 1083
Casové rozliécni pasiv 8 12



Dafiovy subiekt: KOMORA s.r.0.
1C / DIC‘: 27282252 /CZZ7282252
Sidlo fiéetni jednotkv: V1§flOVé/666, 4340] MOST

kaz zisku a ztréty pro podnikatelc - druhové éleném’, v plném rozsahu
ke dni 31.12.2021

(v celj'ch tisicich K6)

Nézev poloiky béZné fiéemi
obdobi

minulé fiéctni
obdobi

1 2
Triby z prodeie v9r0bkfi a sluieb 1731 1715

II. Triby 2a prodei zboii 0
Vy"k0n0\'é spotf'eba 1003 713

A.2 Spotfeba materiélu a energic 146 121
A.3 Sluiby 857 592

Zména stavu zésob Vlastni Einnosti (+/—) 0
Aktivace (-) 0
050a néklady 621

D.1. Mzdovc’ néklady 467
D.2 Néklady na sociélni zabezpeéeni, Zdravo‘mi poii§téni a ostatni néklady 154
D.2.l. Néklady na sociélni zabezpeéeni a zdravo’mi goiiéténi 138
D22, Ostatni nziklady 16

Upravy IIOat V provozni oblasti 312
El. Upravy hodnot dlouhodobého nehmomého a hmotného majctku 312
E.1.1. Upravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného maietku - trvalé 312
131.2. Upravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - doéasné O

13.2. Upravy hodnot zésob O

III. Ostatni provozniryynosy N J“

1H3. Jiné provozni VYTIOS)’ N .b

Ostatni provozni néklady Lo) 0)

Dané a poplatky GK

Jiné provozni néklady N \1

Provozni sledek hospodaf‘cni (+/-) Q G

vynosv z dlouhodobého finanéniho maietku - podily
Néklady vvnaloiené na prodané podilv
Vj'nosy 7. ostatniho dlouhodobého finanéniho maictku
Na’klady souvisejici s ostamim dloul1od0b\'/m finanénim maietkem
vynosové L'lrokv a podobné vynosy
Upravy hodnot a rezervy ve finanéni oblasti
Nékladové firoky a podobné néklady
Oslatni finanéni Vynosy
Ostatni finanéni néklady N

O
C

O
G

O
O

C
D

Finanéni vysledek hospodai‘eni (+/-)
vysledek hospodafeni pfed zdanénim (+/-)

DH”) 2 pi‘iimfi
Dafi z pfiimfx splatné
vyslcdek hospodafem’ p0 zdanéni (+/-)
Pfevod podilu na virsledku hospodaf‘eni spoleénikfim (+/—)

*** Vi/sledek hospodafem’ za {léetni obdobi (+/-)
Cistj‘ obrat za fiéetm’ obdobi : I. + II. + III. + IV. + V. + V]. + VII. 1739



Pf‘floha k fiéetni uzévérce za r0k 2021

I.Obecné lidaje:

LNzizev fiéetm’ jednotky: KOMORA s.r.0.
ICO ; 272 82 252
312110.- Most, Vi§fi0vé 666, P36 434 01
Pfedmér podm'kdn z’:

pofédz’ml’ odbomi‘ch kurzfi, Ekolcm’ ajinych vzdélévacich akcf véetné lektorské éinnosti
maloobchod provozovan)? mimo f'zidné provozovny
éinnost podnikalelskych, finanénich, organizuém’ch a ekonomickych poradcfi
zproslfcdkovfim’ obchodu a sluich
Datum vzniku: 13. prosince 2005
Zmén)‘ a dodatk)‘ v ()[Jclwdm’m rqjslffku: beze zmény

Spoleérzz’c‘i (podl’l na ZK: Ing. Jif‘l’ Vich, MBA 100%

Smtzmimf orgcin: jcdnalel Ing. Jii‘l’ Vich, MBA

2_.Spolcénosti v nichi mzi fiéctm’ jednotka podl’l: spoleénosl nemé podfl v iédné spoleénosti

iPrflmérny pfepoi‘len)‘ poéet zaméstnancfi: 3

II. Informace 0 fiéetnich metodéch a obecny’ch fiéetnich zésadéch
1. Zpfisob ocenéni- v cenéch poh’zenf
a) zfisoby nakupované: spoleénost nemé iédné za'soby
b) HIM a NHIM vytvof'eného Vlastm’ reiif;spnleénost nemfi majetek vytvoiren)" vlaslm’ éinnosn’
C) Genny/ch papl’rfl a majetkovjmh fiéastizv cené pofizanl'

Lplsob stanovem’ reprodukénf po‘rizovacf can)! u majetku ocenéného V této cené a poffzeného V prfibéhu
fiéctnfho obdobi: spoleénosl ncvlasmf majctck occnén}? rcprodukém’ pnfizovacx’ ccnou

3_.Druhy vedlej§ich poiizovacfclu mikladfl zahrnovanych do cen zésob nakupovanich: dopravné
slanovenych na drovni vlastnich nfikladfi: ia’ulné
4_.Zmény zpfisobu ocefiovénf.postupf1 odpisovzinfpostupfi L‘létovzini.usp0fédéni poloiek fiéelm’ zzivérky ajejich
obsahového vymezenf oproti piedchzizejfcimu l‘Iéetnimu ()bdobf: pouze zmény vyplyvajfcf z postupfi Liétovénf

5_.ZpL"lsob stanovem’ opravnych poloiek k majetku: spoleénost nevytvz’u‘ela opravné poloiky.

§._Zpfisob sestavenf odpisovy‘ch plénfi pro investiém’ majetek a pouiité odpisové metody pfi stanovem’ fiéetm’ch
odpisfi: spoleénost pouifvé zrychlcny” odpis

7_.Zpfisob uplatnény pfi pfcpoétu Lidajfi v cizfch ménéch nu éeskou ménu: denm’ kurz C‘NB

III. Doplfiujici informace k rozvaze a vi'kazu zisku a ztrét
LPohledzivky:
a)Souhrnn:§ vy§e pohledévek p0 lhfilé splalnosti: 26 tis.Ké

LVlastm’ kapitdl:
a) Zékladm’ kapitzil : 700 000,-Ké
b) Oproti roku 2020 do§lo ke sm’icm’ vlastm’ho kapitélu 0 93 tis. K6.

4. Zzivazky:
a)Souhrnnf\ V§7§e zévazkfi p0 1hf1té splamosti: 188 Lis. Ki:

sestaveno dne: Sestavila: podpis statutérm’ho orgénu A
28.02.2022 Ing. Bértové Véra Ing. JiFI'VI'ch, MBA \ /\

( \,


