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Information about the Non-profit 
Organization 

Informace o neziskové organizaci 

Christian International School of Prague, o.p.s 
 Name/Jmeno:  Christian International School of Prague, o.p.s. 
 Legal Form/  Public Benefit Corporation according to Czech Law Article  

Právní forma: 231/2010, regarding Public Benefit Corporations, along 
with pertinent changes and fulfillment of these laws 

  Obecně prospěšná společnost podle českých zákonů 231/2010,  
  pokud jde o obecně prospěšných společnostech, spolu s 

 příslušnými změnami a plnění těchto zákonů 
 

Registration/  Is recorded in the o.p.s. registry, maintained by the City 
Registrace:  Court in Prague, Section 0, File 386. 

Je zapsána v rejstřiku obecně prospěšných společností, 
vedeného Městkým soudem v Praze, oddíl O, vložka 386 

 IČ:    272 14 931 
 

Seat/Sídlo:   Dělnická 1155/24, Praha 7, 170 00 
 Office/Kancelař:  Legerova 5, Praha 2, 120 00 

 Bank account /Učet: Raiffeisen bank, a.s., #:  2201491001/5500 
 Internet:   www.cisprague.org 
 Email:   info@cisprague.org 
 Founders/   Terry David Brown 

Zakladatele:   Leslie Pett Johnson 
John Ronaldson Mullen 
Julie Ann Olsen 
Theodore Arthur Turnau, III 
Richard Dean Trca 
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Administrative Board/Správní rada 
 

Function/Funkce Name/Jméno Beginning of Function/ 
vznik funkce 

Chair of Board/přesada rady Preston Pearce 8.2010 
Board secretary/člen Judith Westrum 1.2008 – 1.2014 
Board treasurer/člen Milan Polak 8.2008 
Board member /člen Liz Given 8.2010 
Board member /člen Cathryn Brown 7.2011 
Board member /člen Kevin Martens 2.2012 
Board secretary/člen Christine Fetzko 2.2014 
 
 
Supervisory Board/Dozorči rada 
 

Name/Jméno Beginning of Function/ 
vznik funkce 

Marie Kouklíková 9.2005 
Julie Olsen 2.2012 
Vincent Soriano 2.2012 
 

 The company is founded for the purpose of supplying the following public services:  
a)   Christian-based education in the English language for students at the 

preschool, kindergarten, elementary, and/or high school level 
b)   advice for parents on issues of home-based education of their children, 

including tutoring, 
c)   adult education focusing on issues of Christianity and parenting, 
d)   education of teachers, 
e)   provision of extra-curricular clubs and activities 
f)    provision of accommodation for students.  

 
Společnost se zakládá za účelem poskytování těchto obecně prospěšných služeb: 

a) křesťansky zaměřené vzdělávání na úrovni mateřské školy, předškolní 
výchovy, základní školy a střední školy v anglickém jazyce,  

b) poradenství pro rodiče ve věcech domácího vzdělávání jejich dětí, včetně 
doučování pro děti, 

c) vzdělávání dospělých se zaměřením na otázky křesťanství, rodičovství,  
d) vzdělávání učitelů, 
e) zajišťování mimoškolních a klubových aktivit, 
f) zajišťování ubytování pro studenty. 



5 
 

Founding and Purpose of the Organization 
Založení a účel organizace                                   

Christian International School of Prague, o.p.s 
      English only – pouze v angličtině 

 

CISP provides, from a biblical perspective, an academically 
excellent and practically-oriented education within a loving 
community. 
 
An explanation of key phrases in the mission statement: 
  
“CISP  provides… an education”:  We believe that the primary responsibility for raising children  belongs to the parents. We seek to assist parents in training children in the way of the Lord Jesus (see Ephesians 6:4b). We believe that God created people after his own image.  God is multi-faceted; therefore, so are our students. Hence, we seek to educate the whole person in all of these facets. Our teachers seek to encourage and model a love of learning.   
 
“from a biblical perspective”:  We believe that the Bible not only communicates “religious” knowledge, but that it provides a lens that illuminates all aspects of life. Therefore, we endeavor to integrate all of our educational disciplines with a distinctively biblical world and life view. Not that we attempt to substitute the Bible for a science textbook; rather, the Bible gives us a perspective through which to view science as deeply meaningful and ordered to the glory of God. We want each of our students to be familiar with this biblical perspective on reality, and be able to understand everything from that Christ-centered perspective.     “academically excellent”: We believe that education at a Christian school ought to be academically excellent. The primary reason for this is that Scripture (I Corinthians 10:31) teaches us that the purpose of our lives is to glorify God. Therefore, everything we do ought to be full of excellence and integrity. Ephesians 6:7 and Colossians 3:23-24 command us to do our work wholeheartedly because ultimately we serve the Lord. We seek to provide an atmosphere in which each student can fulfill his or her academic potential and explore the fascinating creation that God has given us. The appropriate response to the grace God has shown us is to serve him with excellence in everything we do. 
 
“practically-oriented”:  We believe that ideas have practical implications and applications.  We endeavor to train students to recognize the practical benefits and consequences of what they are learning.   
“within a loving community”: We believe that education is about more than academics.  Human beings exist in relationship with God, with others, and with creation.   These relationships are to be characterized by Biblical love (Matthew 22:33).  We endeavor to train students to mature in their ability to love and care in these relationships wisely.  We seek teachers and administrators who will be able to model, mentor, and teach Christ’s love to our students.  God, in Jesus Christ, invites us as broken people, into his family. In the same way, CISP seeks to create an environment characterized by generosity, acceptance of difference, and forgiveness.  
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Activities during School Year 2013-2014 
Činnosti během školního roku 2013-2014        English only – pouze v angličtině 

July 2013 
• After completing the move from Perunova, July was spent moving into Legerova in the midst of repairs, paiting, and remodelling.   
August  
• Staff met for in-service and setting up the new building during week of August 20-28 and ended the week with a cook-out held at the Parker aka Chumbley house. 
• Staff spent time  thanking Renata Vankova for her years of service at CISP, and prayerfully sending her off to Australia, the next step of her journey with God. 
September  
• New staff welcomed in the fall included Phil Brande, English/Bible teacher; Christiana Brande, Administrative help; Amy Funka, Discovery assistant; Rachel Keller, IT teacher/study skills/tutor; Marie Bukačková (Kunzmánová), Czech teacher; Emily Teague, History teacher; Cecile Shenouda, teacher's aide/library assistant; Sagar Rakin, Administrative assistant.  
• An Open House for parents and students was held on September 2. 
• The first day of the 2013-2014 school year was September 4, with dismissal after a half day.   
• The Administrative Board met Saturday, September 7, for training and teambuilding. 
• An all-school Celebration Picnic was held Saturday, September 7, at nearby Park Folimanka. 
• Staff and students dressed up in honor of the Tenth Year of CISP on September 10, and on the 10th day of subsequent months this school year.  
• On September 25, sixth through twelfth graders participated in a Health and Nutrition Day. 
• Three new staff members were welcomed in late September: Kate Toftum, MS and Elementary PE; Jodi Oppenhuizen, IT; and Erica Prieto, MS/HS ELL.  
• The ACSI Student Leadership Conference was held September 25-28 in Budapest, and attended by the director, school counselor, and four students.  
• Drills for fire preparedness and phone tree were held. 
October 
• The fourth, fifth and ninth grades took a field trip to Botanicus on October 4. 
• An eighth grade field trip to the King Tut exhibit was held on October 7. 
• On October 9, the elementary classes participated in a brief International Food Day. 
• An elementary field trip to Vikyre was held on the morning of October 11. 
• When it was determined that swimming could not be offered this year, parents were offered three choices for handling the money paid in for the program. 
• October 9-11, the Secondary Retreat was held for grades 7-12.  
• Kate Toftum arrived late in September and is a great asset to CISP. She did an amazing job on the retreat taking care of all the first aid needs. 
• CISP bid farewell to Sagar Rakin, who took a different job in Prague.  They welcomed Becca Shayler-Adams who works afternoons as an administrative assistant to Leslie and the Admin Team. Niki Brisova started working in the main office of CISP. 
• A fire drill was held October 14. 
• Wednesday, October 16 was a staff in-service day. 
• An informational College Night was held for students in grades 9 to 12 on October 17. 
• A group of Dutch Hoornbeeck College students observed classes on October 17. 
• Praise for a wonderful Ribbon-Cutting Ceremony at the Christian International School of Prague on Friday, October 18. The mayor of Prague 2 came to welcome us. He spoke to 
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the crowd and said that God had indeed blessed us.  He said that it could only be a miracle that we were granted official recognition by the bureaucracy and he knows, since he is a part of that bureaucracy. He was very nice and we feel that we have forged a good relationship with them.  Just a note, since the US government had been shut down, no one from the US embassy came even though they had been specifically invited.  
• Pat Woodward (P.E. teacher and coach) and his wife, Terry, arrived on the 21st of October.  
• Fall break was October 28 and 29. 
November 
• An after school Italian club was offered for students in 3rd-5th grade, and basketball for middle school and high school students. 
• Paola Lucianetti was welcomed back to CISP in the ELL department.   
• First quarter ended on November 9. 
• The CISP staff retreat was held in Liberec on November 9-11.   
• Changes were made in the Wednesday service project time, with Optional Study Hall added. 
• A new accreditation team was set up to help update the Continuous School Improvement Plan.  
• CISP Administrative Board met for strategic planning on November 19. 
• A farewell for David Given was held on the 20th, thanking him for volunteering at CISP this fall. 
• Staff and students dressed as book characters in celebration of Elementary Reading Day on November 25. 
• Parent conferences were scheduled on November 26, with a half day of class in the morning. 
• A staff in-service was held on November 27. 
• No school was held on November 28 and 29 in recognition of American Thanksgiving. 
December  
• Parent conferences were scheduled on December 4, with a half day of class in the morning. 
• On December 14, CISP sponsored a Christmas program. Elementary and Secondary put on a play together written by the elementary staff.  
• On December 16, CISP staff held a celebration of Christmas at the Gregory home. 
• On December 18-19, students participated in Kunžak and Salvation Army service projects. 
• Thursday, December 19 was a half day, and the last day of school before Christmas break.  
January 2014 
• Classes resumed on Monday, January 6. 
• Semester exams were given January 20-23. 
• Tim Thompson from ACSI came on an accreditation visit on January 20. A fire drill was conducted during his visit.  
• Seniors served a quiche and pasta lunch as a fund-raiser on January 22. 
• Mike Dworak visited CISP along with a videographer from January 23-30 to create two films for fundraising and student recruitment.  About $10,000 was raised for this project.    
• The development team actively worked on fundraising for safety and security – flooring in secondary English classroom, phone and speaker system, and guard for doors.  
• No school was held on January 24 for a staff work day.  
• The third quarter began on January 27.   
• Staff continued in their study of Teaching Redemptively and With All Due Respect. Staff completed self evaluations for FIRST program. 
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• Director Leslie Johnson informed the board she and her husband Tom were thinking about leaving CISP in summer 2014. 
• Judy Westrum stepped down as Board Secretary after 6 years of serving the school. Her involvement has been crucial to the school's growth in many behind-the-scenes ways and we are very grateful to her. She and her husband John moved to Berlin.   
• Christine Fetzko joined the school board.  
• The CISP basketball team participated in a tournament at the International School of Prague.    
February  
• The Winter Banquet for students in grades 6-12 was held on February 1 at NH Hotel. 
• Becca Shayler-Adams transitioned to the role of Business Manager.  
• CISP Bazaar was held on February 15, organized by Leah Wilson and Sheila Brandt. (This event took the place of March Madness.)  
• No classes were held on February 17 for a teacher workday.  
• Elementary students celebrated the 100th day of school, learning about the number 100, on February 18.   
• CISP basketball team participated in a tournament in Budapest on February 21-22.  
• The Elementary CSAPP (child safety and protection program) was held on February 25.  
March  
• Basketball teams played a tournament at Riverside School on March 3. 
• The Middle School CSAPP (child safety and protection program) was held on March 5.  
• The secondary drama production, A Mad Breakfast and The Patient,was performed March 7 and 8 directed by Phil and Christiana Brande. The plays were held in the CISP chapel. 
• High School CSAPP (child safety and protection program) was held on March 12.  
• CISP hosted the Honors Choir in Prague from March 20-23.  About 80 students from international Christian schools from around Europe came to practice together and put on two concerts.  
• Quarter 3 ended on March 28. 
April  
• Students in grades 1-10 participated in Standardized Testing, April 1-3. 
• School closed for spring break, April 7-11. 
• On April 9, the Chumbleys returned to Prague after a 17-month term in the US. All were glad to have Terry Chumbley back as principal.  
• Director Leslie Johnson conducted an ACSI accreditation visit at Rain Forest International School in Cameroon April 12-18. 
• Secondary trips were held on the week of April 14th: Italy, Christiana and Phil Brande; Germany - Reformation, Bill Gregory; Poland, Ben Bowman and Kristine Corpus; Senior trip to Malta, Leah Wilson and Jake Rollison.  
• Škola v přírodě  (School in nature) was held for middle schoolers from April 28-May 2. 
• Easter Break was April 18-21. 
• All CISP administrators attended the ACSI International Educators Conference (IAC) in Malta from April 26-30. 
• Christine Fetzko was elected as secretary to the CISP Administrative Board. 
• CISP hired Irenka Michová as student recruiter for a three-month term.  
May  
• No school was held on May 1 or May 8 in recognition of Czech state holidays. 
• On May 2, Norwegian middle school teachers visited.  
• Dutch university students visited CISP on May 12.  
• CISP’s Administrative Board held a strategy meeting on May 13.   
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• Leslie Johnson notified the staff, student leaders, and parents that she plans to step down as director after the 2014-2015 school year. 
• CISP’s Administrative Board began to discuss the description and qualifications for a new director. 
• School pictures were taken in  May. 
• The staff enjoyed dinner together at True Blue on May 21.  
• A course selection evening was held on May 22 for students in grades 8-11. 
• The spring program was held on May 24. 
• On May 26, Northwestern University gave a concert with our choir. 
• A school-wide Field Day was held on May 28. 
• The Spring Concert was held on May 31 and the whole school participated through drama or music.  
June  
• Director Leslie Johnson attended the EurECA Conference May 29-June 1. 
• An art show hosted by Miriam Bohačova opened on June 4. 
• A recital was held by Rachel Griffin for students taking individual music lessons on June 5.  
• Final exams were held for secondary students from June 9-12.  
• June 13 was the last day of classes.  
• A 10th anniversary celebration was held on Friday, June 13. Leah Wilson organized a 5 km fun run. The 9th grade class sold tickets for meals. Jake Rollison and Rebecca Ashton photographed the event. First graduate of CISP, Aimee Johnson Finegan spoke. A slide show of the school's history was shown. Curt Mobley and others baked 10 cakes for dessert, and ice cream was provided.    
• CISP printed its first edition of the CISP Cookbook, and sold it at the 10th anniversary celebration, along with CISP hats and backpacks.  
• The graduates attended an alumni breakfast on June 14, organized by Kristine Corpus. 
• The eighth annual CISP graduation was held on June 14, at 18:30 with six graduates and one homeschooling student who took part as well. 
• The staff celebrated the end of the school year with a three-hour boat cruize on the Vltava on June 15.   
• The staff said good bye to Olva Velner, Office Manager; Jake Rollison, secondary Bible; Sheila Brandt, elementary vice-principal; Karen Reigle, secondary math; and Gary Reigle, IT.   
 
 
 
 

Changes to the Founding Document 
Změny zakládací listiny 

 
There were no changes to the founding documents during this fiscal year.      

Zakládací listina nebyla změněna tento rok.  
 

 
  





PPŘŘÍÍ LL OOHHAA  KK   ÚÚČČEETTNNÍÍ   ZZÁÁVVĚĚRRCCEE  
hhoossppooddáářřsskkééhhoo  rr ookkuu  11..77..22001133  ––  3311..88..22001144  

CChhrr iisstt iiaann  II nntteerr nnaatt iioonnaall   SScchhooooll   ooff   PPrr aagguuee,,  oo..pp..ss..  
 

Rozvahový den nebo okamžik, k němuž se účetní 
závěrka sestavuje 

31.08.2014 

Účetní období 1.7.2013 – 31.8.2014 

a) Základní údaje 
Název Christian International School of Prague, o.p.s. 
Sídlo Dělnická 24/1155, 170 00 Praha 7 
IČ 27214931 
Právní forma Obecně prospěšná společnost 
Hlavní předmět činnosti (poslání) Provoz mezinárodní školy 
Hospodářská činnost - 
Ostatní činnosti - 
Statutární orgány Ředitelka 
Organizační složky s vlastní právní subjektivitou - 
 
b) Zakladatelé, zřizovatelé 
Jméno Bydliště Pobyt v ČR 

Terry David Brown 
118 Bowland Court, Columbia, SC 
29212, US 

Praha 6, Rackova 832 

Leslie Pett Johnson 
A 6022 141st, Ave. Holland, Michigan, 
US 

Praha 8, Na Rokytce 1081 

John Ronaldson Mullen Úvaly, Komenského 204, PSČ 250 82 Úvaly, Komenského 204, PSČ 250 82 

Julie Ann Olsen 
800 Pinegrove Court, Wheaton, IL 
60187, US 

Benátky nad Jizerou, Dražická 414 

Theodore Arthur Turnau 
5155 Old Plantation Circle, Winston-
Salem, NC, 27104, US 

Praha 6, Dusíkova 16 

Richard Dean Trca 621 Fremont, Iowa Falls, IA, 50126, US Říčany, Úvalská 571 

 
Vklady do vlastního jmění nejsou. 
 
c) Obecné účetní informace 
  
Účetní období: 1.7.2013 – 31.8.2014 
 
Používané účetní metody: účetní jednotka účtuje v souladu se Zákonem o účetnictví 
v platném znění a Českými účetními standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním 
předmětem činnosti není podnikání. 
 
Způsob zpracování účetních záznamů: pomocí výpočetní techniky. 
 
Způsob a místo úschovy účetních záznamů: archiv společnosti v jejím sídle. 
 
Aplikace obecných účetních zásad: dle Zákona o účetnictví v platném znění. 
 
Způsoby oceňování: dlouhodobý majetek v pořizovacích cenách, zásoby v pořizovacích 
cenách (cena pořízení a vedlejší pořizovací náklady). 
 
Způsoby odpisování: účetní jednotka provádí u dlouhodobého hmotného majetku odpisy dle 
odpisového plánu podle stanovené doby použitelnosti. 
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Způsob stanovení oprávek k majetku: součet dosavadních odpisů. 
 
Způsob stanovení reálné hodnoty majetku a závazků: nebyly použity. 
 
Způsob tvorby a výše opravných položek: nebyly tvořeny. 
 
Způsob tvorby a výše rezerv: nebyly tvořeny. 
 
Odchylky od účetních metod s uvedením vlivu na majetek a závazky, na finanční situaci a 
výsledek hospodaření: není náplň. 
 
d) Významné události, které nastaly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní 
závěrky: žádné změny nenastaly. 
 
e) Způsoby oceňování aktiv a závazků 
Není náplň 
 
f) Účetní jednotky, v nichž účetní jednotka sama nebo prostřednictvím třetí osoby jednající 
jejím jménem a na její účet drží podíl∗ 
Není náplň. 
 
g) přehled splatných závazků SSZ, ZP a FÚ 

Druh závazku Kč datum vzniku datum splatnosti 
pojistné na sociální zabezpečení 
a příspěvek na státní politiku 
zaměstnanosti 

- - - 

veřejné zdravotní pojištění - - - 
daňový nedoplatek u místně 
příslušného finančního úřadu 

- - - 

Pozn.: pouze po splatnosti 
 
h) Akcie a podíly 
Nejsou. 
 
i) Majetkové cenné papíry, vyměnitelné a prioritní dluhopisy, podobné cenné papíry nebo 
práva 
Nejsou. 
 
j) Dlužné částky, které vznikly v průběhu účetního období 
Nejsou. 
 
k) Výše finančních nebo jiných závazků, které nejsou obsaženy v rozvaze (bilanci) 
Nejsou. 
 
l) Výsledek hospodaření 
výsledek hospodaření Kč 
Výsledek hospodaření z hlavní činnosti 5.757,18 
Výsledek hospodaření z hospodářské činnosti                                      - 
Výsledek hospodaření pro účely daně z příjmů 34.067,18 
 
 
 

                                                 
∗ povaha informací nesmí způsobit vážnou újmu některým uvedeným účetním jednotkám 
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m) Informace o průměrném evidenčním přepočteném počtu zaměstnanců 

Položka zaměstnanci celkem 

Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců 7 
Mzdové náklady 1 917 646,00 
Zákonné sociální pojištění    648 342,00 
Ostatní sociální pojištění - 
Zákonné sociální náklady - 
Ostatní sociální náklady - 
Osobní náklady celkem 2 565 988,00 
 
n) Odměny a funkční požitky za účetní období členům statutárních, kontrolních nebo jiných 
orgánů určených statutem, stanovami nebo jinou zřizovací listinou∗∗ 
Nebyly poskytnuty. 
 
o) Účasti členů statutárních, kontrolních nebo jiných orgánů účetní jednotky určených 
statutem, stanovami nebo jinou zřizovací listinou a jejich rodinných příslušníků v osobách, 
s nimiž účetní jednotka uzavřela za vykazované účetní období smlouvy nebo jiné smluvní 
vztahy. **  
Nebyly. 
 
p) Zálohy a úvěry (popřípadě závazky přijaté na jejich účet jako určitý druh záruky) 
poskytnuté členům statutárních, kontrolních nebo jiných orgánů určených statutem, stanovami 
nebo jinou zřizovací listinou 
Nebyly. 
 
q) Rozsah, ve kterém byl výpočet zisku nebo ztráty ovlivněn způsoby oceňování finančního 
majetku v průběhu účetního období nebo bezprostředně předcházejícího účetního období 
pozn: (pokud takové ocenění má závažný vliv na budoucí daňovou povinnost, je nutné uvést 
podrobnosti) 
Nebyl ovlivněn. 
 
r) Způsob zjištění základu daně z příjmů: 
Použité daňové úlevy: § 20 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb. 
Způsob užití prostředků v běžném účetním období, které byly získány z daňových úlev 
v předcházejících zdaňovacích obdobích (§ 20 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb.):  
 

Hospodářský rok 2013-2014 2012-2013 2011-2012 
výše daňové úlevy (v Kč) 57.000 57.000 44.137 
výše využití daňové úlevy (v Kč) 0 0 0 
způsob využití daňové úlevy - - - 
výše nevyužité daňové úlevy 158.137 101.137 44.137 

 
s) Rozdíl mezi daňovou povinností připadající na běžné nebo minulé účetní období a již 
zaplacenou daní v těchto účetních obdobích (je-li tento rozdíl významný) 
Není náplň. 
 
 
t) Významné položky Rozvahy (Bilance) nebo Výkazu zisku a ztráty 
Veškeré významné položky jsou uvedeny na příslušných řádcích v rozvaze a výkazu zisku a 
ztráty a nepotřebují zvláštní komentář. 

                                                 
∗∗ informace nesmí umožnit určit postavení určitého člena takového orgánu nebo osoby 
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Další informace o významných položkách, které jsou ve výkazech zahrnuty nebo 
kompenzovány s jinými položkami a ve výkazech nejsou samostatně vykázány: 
 
Dlouhodobé bankovní úvěry 

bankovní úvěr celková výše bankovního úvěru úroková sazba zajištění úvěru 
- - - - 

 
Přijaté dotace na provozní účely nebo na pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku ze státního rozpočtu, rozpočtu územních samosprávných celků nebo ze státních 
fondů 
Není náplň 
 
u) Přijaté a poskytnuté dary∗∗ 
Přijaté dary – významné částky (nad 10 000 Kč) 

Dárce Darovaná částka (v Kč) 
Pavel Moravec 13.000 
Preston Pearce 14.100 
Adams 22.000 
Neznámý dárce 26.910 
Sbor církve bratrské 27.500 
Anonymní dárci 109.455 
Brett Howard 316.386 
Neznámý dárce 1.538.628 
 
Poskytnuté dary – významné částky (nad 10 000 Kč) 
Není náplň. 
 
v) Veřejné sbírky 

veřejná sbírka účel vybraná částka 
- - - 

 
w) Vypořádání výsledku hospodaření z předcházejícího účetního období 

položka Částka 
Výsledek hospodaření ( + zisk, - ztráta) 251.618,01 
Tvorba (+) nebo čerpání (-) fondů - 
Tvorba (+) nebo čerpání (-) nerozděleného zisku minulých let 191.151,37 
Tvorba (+) nebo úhrada (-) neuhrazené ztráty minulých let -60.466,64 
 
 
Razítko: Podpis odpovědné 

osoby:  
Leslie Pett 

Johnson/ředitelka 

 Okamžik 
sestavení: 
 
06.11.2014 

    

 

     
 

                                                 
∗∗ informace nesmí umožnit určit postavení určitého člena takového orgánu nebo osoby 
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13  Hlavní (převažující) činnost Kód klasifikace CZ-NACE

ano ne ano ne11 Účetní závěrka nebo přehledy o majetku a závazcích a o příjmech a výdajích, přiloženy  1), 7)   2)

10 Zákonná povinnost ověření účetní závěrky auditorem   1) ano ne 

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

08 Přiznání zpracoval a předložil daňový poradce  1) ano ne

07 Bankovní spojení

d) stát/kód státu f)  číslo faxu

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

b) obec c) PSČ

e)  číslo telefonu

06 Sídlo    )

02 Identifikační číslo

05 Název poplatníka

I. ODDÍL - údaje o poplatníkovi

za zdaňovací období nebo za období, za které se podává da ňové p řiznání
podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z p říjmů, ve znění pozd ějších p ředpis ů (dále jen "zákon")

k dani z p říjmů právnických osob
P Ř I Z N Á N Í

Počet zvláštních příloh 8)

Počet příloh II. oddílu

04 Kód rozlišení typu přiznání

Důvody pro podání dodatečného

otisk podacího razítka finančního úřadu

řádné dodatečné opravné

03 Daňové přiznání

01 Daňové identifikační číslo

Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu

Než začnete vypl ňovat tiskopis, p řečtěte si, prosím, pokyny.

pro hlavní město Prahu

daňového přiznání zjištěny dne

Provoz mezinárodní školy

C h r i s t i a n  I n t e r n a t i o n a l  S c h o o l  o f   

2 7 2 1 4 9 3 1

P r a h a  7                       1 7 0 0 0

2 5 1 5 5 4 2 4 5

D ě l n i c k á  2 4 / 1 1 5 5                    

- - - - -     - - - - -        

2 2 0 1 4 9 1 0 0 1 / 5 5 0 0                

1

- - - - - - - -

3 A

Zdaňovací období podle § 17a písm. b)

do0 1 0 7 2 0 1 3 3 1 0 8 2 0 1 4

-----

C Z 2 7 2 1 4 9 3 1      

1

-----

ano ne12 Transakce uskutečněné se spojenými osobami   1)  

  

P r a g u e ,  o . p . s .                      

zákona

(platný pro zdaňovací období započatá v roce 2013 nebo jejich část, za která lhůta

od

3Počet samostatných příloh9)

2)

6)
1)

 

pro Prahu 7

Územnímu pracovišti v, ve, pro

pro podání daňového přiznání uplyne po 31. prosinci 2013)

10



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

Mezisoučet

162

161 Úprava základu daně podle § 23 odst. 8 zákona v případě zrušení poplatníka

v účetnictví
na dosažení, zajištění a udržení příjmů převyšují náklady uplatněné160
Souhrn jednotlivých rozdílů, o které částky výdajů (nákladů) vynaložených

§ 26 až 33 zákona převyšují odpisy tohoto majetku uplatněné v účetnictví
150

Rozdíl, o který odpisy hmotného a nehmotného majetku stanovené podle

odst. 4 písm. a) a b) zákona, nezahrnované do základu daně
140

Příjmy a částky podle § 23 odst. 4 zákona, s výjimkou příjmů podle § 23  

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

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

ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji (ř. 10)
110

Příjmy osvobozené od daně podle § 19 zákona, pokud jsou zahrnuty

ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji (ř. 10)
101 nejsou předmětem daně podle § 18 odst. 4 a 12 zákona, pokud jsou zahrnuty

Příjmy, jež u poplatníků, kteří nebyli založeni nebo zřízeni za účelem podnikání,

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

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

62

61 Úprava základu daně podle § 23 odst. 8 zákona v případě zrušení poplatníka

uplatněné v účetnictví převyšují odpisy tohoto majetku stanovené podle § 2650
Rozdíl, o který odpisy hmotného a nehmotného majetku (§ 26 a § 32a zákona)

hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji na ř. 10
40 a udržení příjmů (§ 25 nebo 24 zákona), pokud jsou zahrnuty ve výsledku

Výdaje (náklady) neuznávané za výdaje (náklady) vynaložené k dosažení, zajištění

výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji na ř. 10
30

Částky, o které se podle § 23 odst. 3 písm. a) bodů 3 až 13 zákona zvyšuje

ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji na ř. 10
a hodnota nepeněžních příjmů (§ 23 odst. 6 zákona), pokud nejsou zahrnuty20
Částky neoprávněně zkracující příjmy (§ 23 odst. 3 písm. a) bod 1 zákona)

ke dni  10
Výsledek hospodaření (zisk +, ztráta -)    nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji

poplatník finanční úřad
Řádek

Vyplní v celých Kč

II. ODDÍL - daň z příjmů právnických osob (dále jen "da ň")

34 06731.08.2014

-----

-----

415 862

-----

-----

-----

415 862

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

2

s likvidací

nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji (ř. 10)111
Částky, o které se podle § 23 odst. 3 písm. b) zákona snižuje výsledek hospodaření

nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji (ř. 10)112
Částky, o které lze podle § 23 odst. 3 písm. c) zákona snížit výsledek hospodaření

-----

-----

s likvidací

-----

-----

až 33 zákona

Název položky

8)

8)

8)

8)

8)

8)

8)

8)

8)

8)

8)

8)

3) 3)



b)  Účetní odpisy hmotného a nehmotného majetku uplatn ěné jako výdaj (náklad) na dosažení, zajišt ění a udržení zdanitelných

vyřazení z majetku poplatníka

Odpisy hmotného majetku podle § 30 odst. 4 až 6 a § 30b zákona9

8 Odpisy hmotného majetku podle § 30 odst. 4 zákona,

7 Odpisy hmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 6

6

5 Odpisy hmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 4

Odpisy hmotného a nehmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 34

Odpisy hmotného a nehmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 23

(neobsazeno)2

1 Odpisy hmotného a nehmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 1

poplatník finanční úřad
Řádek

Vyplní v celých Kč

a)  Daňové odpisy hmotného a nehmotného majetku uplatn ěné jako výdaj (náklad) na dosažení, zajišt ění a udržení zdanitelných
B. Odpisy hmotného a nehmotného majetku

Celkem13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

poplatník finanční úřad
Řádek Název účtové skupiny (včetně číselného označení)

Vyplní v celých Kč

a udržení p říjmů, uvedených na řádku 40 podle ú čtových skupin ú čtové t řídy - náklady
A. Rozdělení  výdaj ů  (náklad ů),  které  se  neuznávají  za  výdaje  (náklady)  vyn aložené  na  dosažení,  zajišt ění

Příloha č. 1 II. oddílu

Daňové identifikační čísloIdentifikační číslo

50 - spotřebované nákupy 21 337

51 - služby 104 168

54 - ostatní náklady 263 978

58 - poskytnuté příspěvky 26 379

----- -----

----- -----

----- -----

----- -----

----- -----

----- -----

----- -----

----- -----

415 862

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

12

2 7 2 1 4 9 3 1

3

příjmů podle  § 24 odst. 2 písm. v) zákona

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

C Z 2 7 2 1 4 9 3 1      

Název položky

10

11 Daňové odpisy hmotného a nehmotného majetku celkem

Odpisy hmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 5

-----

-----

-----

-----Odpisy nehmotného majetku podle § 32a zákona, zaevidovaného do majetku
poplatníka ve zdaňovacích obdobích započatých v roce 2004 a později

X X

2000 se použije zákon ve znění platném do uvedeného data, a to až do doby jeho
příjmů. Pro nehmotný majetek zaevidovaný do majetku poplatníka do 31. prosince
písm. v) zákona jako výdaj (náklad) k dosažení, zajištění a udržení zdanitelných
majetku, který se neodepisuje podle tohoto zákona, uplatněné podle § 24 odst. 2
majetku, který není vymezen pro účely zákona jako hmotný majetek, a nehmotného
Účetní odpisy, s výjimkou uvedenou v § 25 odst. 1 písm. zg) zákona, u hmotného

ve znění účinném do 31. prosince 2007



4

a) Odpis neuhrazených pohledávek zahrnovaný do da ňových výdaj ů (náklad ů) a zákonné opravné položky k pohledávkám, mimo

C. Odpis pohledávek zahrnovaný do výdaj ů (náklad ů) k dosažení, zajišt ění a udržení p říjmů a zákonné rezervy

1

2

Opravné položky k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení vytvořené podle
§ 8 zákona o rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznání3

Stav zákonných opravných položek k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení
4 (§ 8 zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává daňové přiznání

5

6

7

8

a zákonné opravné položky vytvá řené podle zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjišt ění základu dan ě z příjmů,
ve znění pozd ějších p ředpis ů (dále jen zákon o rezervách)

bankovních opravných položek podle § 5 zákona o rez ervách - vypl ňují všichni poplatníci

Název položky finanční úřad
Vyplní v celých Kč

poplatníkŘádek

zákonné opravné položky (§ 8a zákona o rezervách) ke konci období, za které
Stav nepromlčených pohledávek splatných po 31. prosinci 1994, k nimž lze tvořit

o rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznání
Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám vytvořené podle § 8a zákona

po 31. prosinci 1994 (§ 8a zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává
Stav zákonných opravných položek k nepromlčeným pohledávkám splatným

§ 8b zákona o rezervách  v daném období, za které se podává daňové přiznání
Opravné položky k pohledávkám z titulu ručení za celní dluh vytvořené podle

b) Bankovní rezervy a opravné položky podle § 5 zák ona o rezervách - vypl ňují pouze banky

13

§ 5 odst. 2 písm. a) zákona o rezervách za dané zdaňovací období
Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám z úvěrů, vytvořené podle14

§ 5 odst. 2 písm. a) zákona o rezervách
Průměrný stav rozvahové hodnoty nepromlčených pohledávek z úvěrů podle

15

§ 5 odst. 2 písm. b) zákona o rezervách16 Průměrný stav poskytnutých bankovních záruk za úvěry podle

§ 5 odst. 2 písm. b) zákona o rezervách za dané zdaňovací období17
Rezervy na poskytnuté bankovní záruky za úvěry, vytvořené podle

(§ 5 odst. 2 písm. b) zákona o rezervách) ke konci zdaňovacího období18
Stav zákonných rezerv na poskytnuté bankovní záruky za úvěry

20 Výše základního kapitálu k poslednímu dni zdaňovacího období

fyzickým osobám na základě smlouvy o úvěru, bez příslušenství, v ocenění19
Průměrný stav rozvahové hodnoty nepromlčených pohledávek z úvěrů poskytnutých

c) Opravné položky podle § 5a zákona o rezervách - vypl ňují pouze spo řitelní a úv ěrní družstva a ostatní finan ční instituce

24

za které se podává daňové přiznání23
Rezervy v pojišťovnictví vytvořené podle § 6 zákona o rezervách v daném období,

d) Rezervy v pojiš ťovnictví - vypl ňují pouze pojiš ťovny

se podává daňové přiznání
Stav rezerv v pojišťovnictví (§ 6 zákona o rezervách) ke konci období, za které

-----

-----

-----

-----

-----

-----

se podává daňové přiznání

daňové přiznání

(§ 5a odst. 4 zákona o rezervách)

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

(§ 8b zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává daňové přiznání9
Stav zákonných opravných položek k pohledávkám z titulu ručení za celní dluh

(náklad) na dosažení, zajištění a udržení příjmů podle § 24 odst. 2 písm. y) zákona
uplatněných v daném zdaňovacím období, za které se podává daňové přiznání jako výdaj
Úhrn hodnot pohledávek nebo pořizovacích cen pohledávek nabytých postoupením,

10

-----

-----

22

21

nesníženém o opravné položky již vytvořené (§ 5a odst. 3 zákona o rezervách)

o rezervách) ke konci zdaňovacího období
poskytnutých fyzickým osobám na základě smlouvy o úvěru (§ 5a odst. 4 zákona
Stav zákonných opravných položek k nepromlčeným pohledávkám z úvěrů
o rezervách za dané zdaňovací období
osobám na základě smlouvy o úvěru, vytvořené podle § 5a odst. 4 zákona
Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám z úvěrů poskytnutých fyzickým

12

11

Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám, vytvořené podle § 8c zákona
o rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznání

Stav zákonných opravných položek k nepromlčeným pohledávkám vytvořených
podle § 8c zákona o rezervách ke konci období, za které se podává daňové přiznání

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

(neobsazeno) XX

X X(neobsazeno)

8)

8)

8)



b) Odečet výdaj ů (náklad ů) při realizaci projekt ů výzkumu a vývoje od základu dan ě podle § 34 odst. 4 až 8 zákona

vzniklého v předchozích zdaňovacích obdobích podle § 34 odst. 3 až 10 a 12
Částka odečtu uplatněná v daném zdaňovacím období z nevyužitého nároku,

3

2

1

a) Odečet podle § 34 odst. 3 až 10 a 12 zákona, ve zn ění platném do 31. prosince 2004

poplatník finanční úřadŘádek Název položky
Vyplní v celých Kč

F. Odečet podle § 34 zákona

(neobsazeno)

E. Odečet daňové ztráty od základu dan ě podle § 34 odst. 1 až 3 zákona    nebo snížení zákl adu dan ě podílového
fondu  o záporný rozdíl mezi jeho p říjmy a výdaji podle § 20 odst. 3 zákona, ve zn ění platném do 14. července

(vyplní se v celých Kč)

ztráty vyměřené
Celková výše daňové

za období
nebo přiznávané

uvedené ve sl. 1

Řádek
zdaňovacích obdobích

v předcházejících
odečtená

v daném
odečtená

v následujících
kterou lze odečíst

0 1 2 3 4 5

1

2

3

4

5

6

7

8

Celkem

-----

----- ----- ----- -----

----- ----- ----- -----

----- ----- ----- -----

----- ----- ----- -----

----- ----- ----- -----

----- ----- ----- -----

f) Ostatní zákonné rezervy - vypl ňují pouze poplatníci oprávn ění k jejich tvorb ě a použití

----- -----9

----- ----- ----- -----

D. (neobsazeno)

období, za které se podává daňové přiznání
Rezerva na pěstební činnost vytvořená podle § 9 zákona o rezervách v daném27

Stav rezervy na pěstební činnost (§ 9 zákona o rezervách) ke konci období, za které28 se podává daňové přiznání

období
29 Ostatní rezervy vytvořené podle § 10 zákona o rezervách v daném zdaňovacím

-----

-----

-----

----- ----- -----

- - - - -    - - - - -    

- - - - -    - - - - -    

- - - - -    - - - - -    

- - - - -    - - - - -    

- - - - -    - - - - -    

- - - - -    - - - - -    

- - - - -    - - - - -    

- - - - -    - - - - -    

5

4

(vyplní se v celých Kč)

Celkem5

4 ----- ----- ----- ------ - - - -    - - - - -    

3 ----- ----- ----- ------ - - - -    - - - - -    

2 ----- ----- ----- ------ - - - -    - - - - -    

1 ----- ----- ----- ------ - - - -    - - - - -    

0 1 2 3 4 5

Řádek

Zdaňovací období nebo období,
(nákladů) vynaložených

Celková výše výdajů

Část daňové ztráty ze sl. 2

za které je podáváno daňové

výdaje (náklady) při realizaci
přiznání, v němž byly vynaloženy

od - do
projektů výzkumu a vývoje

a vývoje
projektů výzkumu

v období uvedeném

Část výdajů (nákladů) ze sl. 2

zdaňovacím období zdaňovacích obdobích

zdaňovacích obdobích
v předcházejících

odečtená

zdaňovacím období zdaňovacích obdobích
v daném v následujících
odečtená kterou lze odečíst

-----

0 0

5

daňové přiznání,

od - do
v němž daňová ztráta vznikla

za které se podává
Zdaňovací období nebo období,

ve sl. 1 při realizaci

e) Rezerva na opravy hmotného majetku - vypl ňují všichni poplatníci

Rezerva na opravy hmotného majetku vytvořená podle § 7 zákona o rezervách
-----25 v daném zdaňovacím období

Stav rezerv na opravy hmotného majetku (§ 7 zákona o rezervách) ke konci -----26 zdaňovacího období

zákona, ve znění platném do 31. prosince 2004

5)

8)

5)

x x

x

x

x

x

(neobsazeno)

(neobsazeno)

(neobsazeno) x x

2011



Celková hodnota darů poskytnutých na účely vymezené v § 20 odst. 8 zákona
pro odečet ze základu daně sníženého podle § 34 zákona

Řádek poplatník
Vyplní v celých Kč

finanční úřadNázev položky

1

G. Celková hodnota poskytnutých dar ů, z níž lze na ř. 260 uplatnit ode čet podle § 20 odst. 8 zákona

6

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

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

poplatník finanční úřadŘádek Název položky
Vyplní v celých Kč

H. Rozčlenění celkového nároku na slevy na dani (§ 35 odst. 1 a § 35a nebo § 35b zákona), který lze uplatnit

3

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

(úhrn částek z ř. 3 samostatných příloh k tabulce I)2
Úhrn daní zaplacených v zahraničí, u nichž lze uplatnit metodu prostého zápočtu

1
Úhrn daní zaplacených v zahraničí, o které lze snížit daňovou povinnost metodou

poplatník finanční úřadŘádek Název položky
Vyplní v celých Kč

I. Zápočet daně zaplacené v zahrani čí

na ř. 2 a 3, zvýšený o kladný rozdíl mezi částkami na ř. 4 a na ř. 320 II. oddílu)
Výše daní zaplacených v zahraničí, kterou

a prostého zápočtu (součet částek z ř. 1 a 3)
Výše daní zaplacených v zahraničí, kterou

5

lze započíst

nelze zapo číst

metodou prostého zápočtu (úhrn částek z ř. 7 samostatných příloh k tabulce I)3
Úhrn částek daní zaplacených v zahraničí, o které lze snížit daňovou povinnost

4

2

1 Roční úhrn čistého obratu

poplatník finanční úřadŘádek Název položky
Vyplní

K. Vybrané ukazatele hospoda ření

Měrná
jednotka

Kč

1

0

na komplementářeŘádek
Částka připadající

J. Rozd ělení n ěkterých položek v p řípadě komanditní spole čnosti (vyplní se v celých Kč)

řádku vyznačené tabulky přílohy č. 1 II. oddílu,
s nimiž souvisí částka ze sloupce 2 nebo 3 této tabulky

Název položky a číslo řádku II. oddílu, případně číslo

2

3

4

5

6

7

8

9

1 2 3 4

na komanditisty
Částka připadající

(sl. 2 + 3)
společnost jako celek
Částka za komanditní

podléhajících zdanění v zahraničí (ř. 210)
Úhrn vyňatých příjmů (základů daně a daňových ztrát)

Základ daně nebo daňová ztráta z ř. 200 (ř. 201)

Nárok na odečet podle § 34 odst. 4 zákona
(příslušný řádek sl. 2 tabulky F/b)

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

9 324 096

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

----- ----- -----

----- ----- -----

----- ----- -----

----- ----- -----

----- -----

----- -----

-----

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

(neobsazeno)

-----

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců,
osoby

2

7

úplného zápočtu

metodou úplného

-----

0Počet samostatných p říloh

(kladný rozdíl mezi částkami

v § 20 odst. 8 zákona (ř. 1 tabulky G)
Hodnota darů poskytnutých na účely vymezené

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

----- ----- -----

Ze ř. 1 hodnota darů poskytnutých vysokým školám a veřejným výzkumným
institucím

na ř. 300

Z ř. 5 hodnota darů poskytnutých vysokým školám
a veřejným výzkumným institucím (ř. 2 tabulky G)

-----

zaokrouhlený na celé číslo

9)

8)

9)

9)

5)

5)

5)

4)

(neobsazeno) X X X

(neobsazeno) X X X

X X



Poslední známá daň pro účely stanovení výše a periodicity záloh podle § 38a

Vyplní v celých Kč
Řádek

poplatník finanční úřad

200

Část základu daně nebo daňové ztráty připadající na komplementáře201

Úhrn vyňatých příjmů (základů daně a daňových ztrát) podléhajících zdanění
210 v zahraničí

Základ daně po úpravě o část základu daně (daňové ztráty) připadající

220
na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je

Odečet daňové ztráty podle § 34 odst. 1 zákona230

Odečet dosud neuplatněného nároku, vzniklého v předchozích zdaňovacích
240

241

Základ daně po úpravě o část základu daně (daňové ztráty) připadající

250
na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je

nebo zřízeni za účelem podnikání (§ 18 odst. 3 zákona), dále snížit základ daně251
uvedený na ř. 250

Odečet darů podle § 20 odst. 8 zákona (nejvýše 5 %, a v úhrnu s dary poskytnutými260

vynětí, snížený o položky podle § 34 a částky podle § 20 odst. 7 nebo 8 zákona,270

zaokrouhlený na celé tisícikoruny dolů    (ř. 250 - 251 - 260)

Sazba daně (v %) podle § 21 odst. 1 nebo odst. 2 anebo odst. 3 zákona,
280

ř. 270  x  ř.  280
Daň290

100

Slevy na dani podle § 35 odst. 1 a § 35a nebo § 35b zákona300

301

Daň upravená o položky uvedené na ř. 300 a 301 (ř. 290 - 300 ± 301)310

Zápočet daně zaplacené v zahraničí na daň uvedenou na ř.310
320 (nejvýše do částky uvedené na ř. 310)

Daň po zápočtu na ř. 320 (ř. 310 - 320), zaokrouhlená na celé Kč nahoru330

Samostatný základ daně podle § 20b zákona, zaokrouhlený na celé tisícikoruny331

Sazba daně (v %) podle § 21 odst. 4 zákona, ve spojení s § 21 odst. 6 zákona332

ř. 331  x  ř.  332Daň ze samostatného základu daně333 zaokrouhlená na celé Kč nahoru 100

Zápočet daně zaplacené v zahraničí na daň ze samostatného základu daně
334

(nejvýše do částky uvedené na ř. 333)

Daň ze samostatného základu daně po zápočtu (ř. 333 - 334),
335

zaokrouhlená na celé Kč nahoru

Celková daň (ř. 330 + 335)340

360 odst. 1 zákona (ř. 340 - 335 = ř. 330)

449 929

-----

-----

449 929

-----

-----

-----

449 929

300 000

-----

149 000

19

28 310

-----

28 310

-----

28 310

-----

15

-----

-----

-----

28 310

28 310

7

(nejvýše do částky na ř. 290)

dolů

-----

Základ daně po úpravě o část základu daně (daňové ztráty) připadající na
komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je uplatňováno

ve spojení s § 21 odst. 6 zákona

Částka podle § 20 odst. 7 zákona, o níž mohou poplatníci, kteří nejsou založeni

podle § 20 odst. 7 nebo odst. 8 zákona     (ř. 220 – 230 – 240 – 241 - 242)
uplatňováno vynětí, snížený o položky podle § 34, před snížením o položky

nebo odst. 8 zákona    nebo daňová ztráta po úpravě o část základu daně
uplatňováno vynětí, před snížením o položky podle § 34 a § 20 odst. 7

v zahraničí, u nichž je uplatňováno vynětí (ř. 200 - 201 - 210)
(daňové ztráty) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění

v zahraničí, u nichž je uplatňováno vynětí (ř. 10 + 70 - 170)
(daňové ztráty) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění
nebo odst. 8 zákona, nebo daňová ztráta před úpravou o část základu daně
uplatňováno vynětí, a před snížením o položky podle § 34 a § 20 odst. 7
na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je
Základ daně před úpravou o část základu daně (daňové ztráty) připadající

,

obdobích podle § 34 odst. 3 až 10 a 12 zákona, ve znění platném do 31. prosince

242 Odečet podle § 34 odst. 4 až 8 zákona -----

-----

2004

vysokým školám a veřejným výzkumným institucím, nejvýše 10 % z částky
na ř. 250)  )

8)

8)

8)

3)

3)

3), 4)

5)

3), 5)

5)

3)

5

5)

5)

5)

5)

5)

5)

5)

-----



1)  Nehodící se škrtněte
2)  Vyplní finanční úřad
3)  V případě vykázání ztráty nebo daňové ztráty se uvede částka se znaménkem mínus (-)
4)  Vyplní pouze poplatník, který je komanditní společností
5)  Pokud poplatníkem daně je komanditní společnost, uvede pouze částky připadající na komanditisty
6)  Při podání dodatečného daňového přiznání podle § 141 odst. 2 nebo 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, budou
     na zvláštní příloze uvedeny důvody pro jeho podání. Při elektronickém podání těchto dodatečných daňových přiznání je součástí programového vybavení
     aplikace textové pole pro vyplnění zvláštní přílohy.
7)  Účetní závěrka nebo přehled o majetku a závazcích a přehled o příjmech a výdajích, jako příloha vyznačená pod položkou 11 v I. oddílu, je součástí daňového
     přiznání (§ 72 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů). Pro účely elektronického podání daňového přiznání se Účetní
     závěrkou  rozumí elektronické přílohy Vybrané údaje z Rozvahy  a Vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty , popřípadě Vybrané údaje z P řehledu o zm ěnách
     vlastního kapitálu , které jsou součástí programového vybavení aplikace, a Opis P řílohy ú četní závěrky , vkládaný s použitím E-přílohy jako samostatný
     soubor typu .doc, .txt, .xls, .rtf, .pdf nebo .jpg.
     Přehledy o majetku a závazcích a p říjmech a výdajích  a Účetní závěrky , pro které nejsou v programovém vybavení aplikace Elektronické podání
     pro daňovou správu k dispozici elektronické přílohy se závazně stanoveným uspořádáním údajů, lze účinně elektronicky podat prostřednictvím E-příloh,
     umožňujících vložení souboru typu .doc, .txt, .xls, .rtf, .pdf nebo .jpg.
8)  Bude-li vyplněn některý z takto označených řádků, je nutné ve smyslu dílčích pokynů pro jejich vyplnění, rozvést na zvláštní příloze věcnou náplň částky
     vykázané na příslušném řádku, popřípadě její propočet. Při elektronickém podání daňového přiznání jsou textová pole pro vyplnění zvláštních příloh
     součástí programového vybavení aplikace.
9)  Výpočet částky vykázané na takto označeném řádku se provede na samostatné příloze. Tiskopisy samostatných příloh vydává Ministerstvo financí. Pro účely
     elektronického podání daňového přiznání jsou elektronické verze těchto tiskopisů součástí programového vybavení aplikace Elektronická podání pro daňovou správu.
10) § 17 odst. 3 zákona.

III. ODDÍL
Vyplní v celých Kč

Řádek
finanční úřadpoplatník

(neobsazeno)1

2 (neobsazeno)

3 (neobsazeno)

IV. ODDÍL - dodate čné daňové p řiznání
Vyplní v celých Kč

Řádek
finanční úřadpoplatník

Poslední známá daň1

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

3 Zvýšení (+), snížení (-) daně (ř. 2 - ř. 1)

Poslední známá daňová ztráta 4

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

Zvýšení (+), snížení (-) daňové ztráty (ř. 5 - ř. 4)6

V. ODDÍL - placení dan ě
Vyplní v celých Kč

Řádek
finanční úřadpoplatník

Na zálohách (§ 38a zákona) zaplaceno1

3

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

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

42 000

-----

Název položky

Název položky

Název položky

2 Na zajištění daně sraženo plátcem (§ 38e zákona)

13 690

8)

Uplatňovaný zápočet daně vybrané srážkou (§ 36 odst. 7 zákona)8) -----

Jméno(-a) a příjmení / Vztah k právnické osobě

L e s l i e  P e t t  J o h n s o n  /  ř e d i t e l k a    

(např. jednatel, pověřený pracovník apod.)
(je-li daňový subjekt či zástupce právnickou osobou),

s uvedením vztahu k právnické osob ě
Fyzická osoba oprávn ěná k podpisu

Datum narození / Evidenční číslo osvědčení daňového poradce / IČ právnické osoby

- - - - -                              

- -
Kód zástupce:Údaje o zástupci:

A STVRZUJI JE SVÝM PODPISEM

0 6 1 1 2 0 1 4

- - - - -                              

Jméno(-a) a příjmení / Název právnické osoby

PROHLAŠUJI, ŽE VŠECHNY  MNOU UVEDENÉ ÚDAJE V TOMTO PŘIZNÁNÍ JSOU PRAVDIVÉ A ÚPLNÉ

Osoba oprávn ěná k podpisu:

Datum Vlastnoruční podpis osoby oprávněné k podpisu

Otisk
razítka

 - (neobsazeno)

Vysvětlivky:

8



Výčet položek Rozvaha (Bilance)
podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. ke dni 31. srpna 2014

(v tis. Kč)

IČ

A K T I V A
Stav k prvnímu dni 

účetního období

Stav k poslednímu dni 

účetního období

A. Dlouhodobý majetek celkem 

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 

  1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 

  2. Software

  3. Ocenitelná práva

  4. Drobný dlouhodobý nehmotný  majetek   

  5. Ostatní dlouhodobý nehmotný  majetek   

  6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

  7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 135 135

  1. Pozemky

  2. Umělecká díla, předměty a sbírky 

  3. Stavby 

  4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí                     135 135

  5. Pěstitelské celky trvalých porostů 

  6. Základní stádo a tažná zvířata 

  7. Drobný dlouhodobý hmotný  majetek   

  8. Ostatní dlouhodobý hmotný  majetek   

  9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný  majetek 

III. Dlouhodobý finanční majetek celkem                      

  1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 

  2. Podíly v osobách pod podstatným vlivem                                            

  3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti                                              

  4. Půjčky organizačním složkám 

  5. Ostatní dlouhodobé půjčky  

  6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 

  7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -135 -135

  1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje

  2. Oprávky k softwaru

  3. Oprávky k ocenitelným právům

  4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku

  5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku

  6. Oprávky ke stavbám

  7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí -135 -135

  8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů

  9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům

 10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 

 11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku

170 00

Název, sídlo a právní forma

účetní jednotky

Christian International School of Prague, o.p.s.

27214931

Praha 7

Dělnická 24/1155



B. Krátkodobý majetek celkem                                  2,163 4,892

I. Zásoby celkem 

  1. Materiál na skladě     

  2. Materiál na cestě               

  3. Nedokončená výroba          

  4. Polotovary vlastní výroby          

  5. Výrobky

  6. Zvířata                                                       

  7. Zboží na skladě a v prodejnách          

  8. Zboží na cestě   

  9. Poskytnuté zálohy na zásoby   

II. Pohledávky celkem                                                        687 2,249

   1. Odběratelé 316 1,193

   2. Směnky k inkasu

   3. Pohledávky za eskontované cenné papíry

   4. Poskytnuté provozní zálohy 132 669

   5. Ostatní pohledávky 239 239

   6. Pohledávky za zaměstnanci                                                     

   7. Pohledávky za  institucemi soc. zabezpečení a veř. zdrav. pojištění

   8. Daň z příjmů                                                                                 

   9. Ostatní přímé daně                                                                       

  10. Daň z přidané hodnoty                                                                 

  11. Ostatní daně a poplatky                                                                

  12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem

  13. Nároky na dotace a ost. zúčtování s rozp. orgánů úz. sam. celků

  14. Pohledávky za účastníky sdružení                                                       

  15. Pohledávky  z pevných termínových operací           

  16. Pohledávky z vydaných dluhopisů

  17. Jiné pohledávky                                                   148

  18. Dohadné účty aktivní

  19. Opravná položka k pohledávkám                                                 

III. Krátkodobý finanční majetek celkem 1,461 2,489

   1. Pokladna   40 55

   2. Ceniny   

   3. Účty v bankách     1,421 2,434

   4. Majetkové cenné papíry k obchodování

   5. Dluhové cenné papíry k obchodování                         

   6. Ostatní cenné papíry

   7. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek                          

   8. Peníze na cestě

IV. Jiná aktiva celkem  14 154

   1. Náklady příštích období  11 154

   2. Příjmy příštích období                                                                    

   3. Kursové rozdíly aktivní                                                                 3 0

AKTIVA CELKEM 2,163 4,892

A K T I V A Christian International School of Prague, o.p.s.

ke dni 31. srpna 2014 Stav k prvnímu dni 

účetního období

Stav k poslednímu dni 

účetního období



A. Vlastní zdroje celkem                                                    335 805

I. Jmění celkem                                                                 144 608

   1. Vlastní jmění                                         

   2. Fondy                                                                 144 608

   3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků

II. Výsledek hospodaření celkem 191 197

   1. Účet výsledku hospodaření                                                                   x 6

   2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 252 x

   3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let                         -60 191

B. Cizí zdroje celkem 1,828 4,087

I. Rezervy celkem 

   1. Rezervy                                                                            

II. Dlouhodobé závazky celkem

   1. Dlouhodobé bankovní úvěry

   2. Vydané dluhopisy

   3. Závazky z pronájmu                                                                         

   4. Přijaté dlouhodobé zálohy                                                                

   5. Dlouhodobé směnky k úhradě                                                          

   6. Dohadné účty pasivní

   7. Ostatní dlouhodobé závazky                                                           

III. Krátkodobé závazky celkem                                   1,794 1,273

   1. Dodavatelé 1,125 2

   2. Směnky k úhradě

   3. Přijaté zálohy 126 15

   4. Ostatní závazky

   5. Zaměstnanci 105 114

   6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům                  

   7. Závazky k  institucím soc. zabezpeční a veř. zdrav. pojištění 61 63

   8. Daň z příjmů                                                                                      39

   9. Ostatní přímé daně                                                                            68 11

 10. Daň z přidané hodnoty                                                                      24

 11. Ostatní daně a poplatky                                                                    

 12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu

 13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních sam. celků           

 14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů

 15. Závazky k účastníkům sdružení  

 16. Závazky z pevných termínových operací

 17. Jiné závazky                                                                                     173 9

 18. Krátkodobé  bankovní úvěry                                                             

 19. Eskontní  úvěry                                                           

 20. Vydané krátkodobé dluhopisy

 21. Vlastní dluhopisy

 22.  Dohadné účty pasivní                                                                    136 995

 23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci               

IV. Jiná pasiva celkem                                                   34 2,815

   1. Výdaje příštích období                                                                      34 136

   2. Výnosy příštích období                                                                     2,679

   3. Kursové rozdíly pasivní                                                                    0

PASIVA  CELKEM 2,163 4,892

Pozn.:

Okamžik sestavení:

Telefon:

ke dni 31. srpna 2014 Stav k prvnímu dni 

účetního období

Stav k poslednímu dni 

účetního obdobíChristian International School of Prague, o.p.s.P A S I V A

-0.00 

0.00

251,554,245

Razítko: Podpis odpovědné osoby:

11/6/2014



Výčet položek Výkaz zisku a ztráty
podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. ke dni 31. srpna 2014

(v tis. Kč)

IČ

A. Náklady

I. Spotřebované nákupy celkem

   1. Spotřeba materiálu

   2. Spotřeba energie

   3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek

   4. Prodané zboží

II. Služby celkem

   5. Opravy a udržování

   6. Cestovné

   7. Náklady na reprezentaci

   8. Ostatní služby

III. Osobní náklady celkem

   9. Mzdové náklady

 10. Zákonné sociální pojištění

 11. Ostatní sociální pojištění 

 12. Zákonné sociální náklady

 13. Ostatní sociální náklady

IV. Daně a poplatky celkem

  14. Daň silniční

  15. Daň z nemovitostí

  16. Ostatní daně a poplatky

V. Ostatní náklady celkem

 17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

 18. Ostatní pokuty a penále

 19. Odpis nedobytné pohledávky

 20. Úroky

 21. Kursové ztráty

 22. Dary

 23. Manka a škody

 24. Jiné ostatní náklady

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem

 25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

 26. Zůstatková cena prodaného dlouhodob. nehmot. a hmot. majetku

 27. Prodané cenné papíry a podíly

 28. Prodaný materiál

 29. Tvorba rezerv

 30. Tvorba opravných položek

VII. Poskytnuté příspěvky celkem

  31. Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

  32. Poskytnuté členské příspěvky 

VIII. Daň z příjmů celkem

 33. Dodatečné odvody daně z příjmů

Náklady celkem

Činnosti

hlavní

2,308

Název, sídlo a právní forma

370

účetní jednotky

170 00

Praha 7

Dělnická 24/1155

0

80

3,902

2,566

2

450

1,037

1,271

hospodářská

27214931

Christian International School of 

Prague, o.p.s.

2

1

29

7

3,938

Název položky

1,918

648

9,290

26

26



B. Výnosy

I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem

   1. Tržby za vlastní výrobky

   2. Tržby z prodeje služeb

   3. Tržby za prodané zboží

II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem

   4. Změna stavu zásob nedokončené výroby

   5. Změna stavu zásob polotovarů

   6. Změna stavu zásob výrobků

   7. Změna stavu zvířat

III. Aktivace celkem

   8. Aktivace materiálu a zboží

   9. Aktivace vnitroorganizačních služeb

 10. Aktivace dlouhodobého nehmotného  majetku

 11. Aktivace dlouhodobého hmotného  majetku

IV. Ostatní výnosy celkem

 12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

 13. Ostatní pokuty a penále

 14. Platby za odepsané pohledávky

 15. Úroky

 16. Kursové zisky

 17. Zúčtování fondů

 18. Jiné ostatní výnosy

V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem

 19. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

 20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

 21. Tržby z prodeje materiálu

 22. Výnosy z krátkodobého finančního majetku

 23. Zúčtování rezerv

 24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

 25. Zúčtování  opravných položek

VI. Přijaté příspěvky celkem

 26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

 27. Přijaté příspěvky (dary)

 28. Přijaté členské příspěvky

VII. Provozní dotace celkem

 29. Provozní dotace

  Výnosy celkem

C. Výsledek hospodaření před zdaněním

 34. Daň z příjmů

D. Výsledek hospodaření po zdanění

Výsledek hospodaření po zdanění celkem

Pozn.:

Telefon:

Název položky
Činnosti

hlavní hospodářská

6,634

6,634

Razítko:

965

3

53

908

2

2

Okamžik sestavení:

11/6/2014

Podpis odpovědné osoby:

251554245

6

1,724

1,724

6-0.00 

9,324

34

28






