
E EN

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření

Nadačního fondu EDEN
za rok 2OZL

NADAční rono

Nadační fond EDEN
Mikulášské náměstí 6281 4

326 00 Plzeň
tčo: rozgssqs

www.fondeden.cz
e-mail : info@fondeden.cz



1. Základní údaje o Nadačním fondu EDEN

Název: Nadační fond Eden
Sídlo: Mikulášské nám' 62814, VýchodníPředměstí, 326 00 Plzeň
lČ:7o7 95 545
Datum vzniku a zápisu: 11". května 2021
Spisová značka: N 355 vedená u Krajského soudu v Plzni
Ba nkovn í účet: 49 4299 1002/5 500
ZaktadateI: MlVoMl s'r.o., lč: 626 19 861
Plzeň, Mikulášské nám' 628/4, okres Plzeň-město, PsČ 32600

2. orgány Nadačního fondu

orgány Nadačního fondu jsou správní rada a dozorčí rada

členové správní rady NF
Prof. MUDr. Michal Michal- předseda správní rady
Prof. MUDr. ondřej Hes, Ph.D' - člen správní rady
Karel Makoň - člen správní rady

členové Dozorčí rady NF
MUDr. Michael Michal, Ph.D.

lng. Anna Berdychová, MBA
Zdeňka Dušková

3. Účel, pro ktený se fond zakládá:

Účelem Nadačního Fondu Eden je veřejně prospěšná činnost na poli ochrany a obnovy hodnot
přírodního a krajinného prostředí na bázi druhové a zejména biotopové ochrany'

Fond se soustředí na vykupování/dlouhodobý pronájem cenných přírodních územía jejich management

Tato činnost zahrnuje:

o Vyhledávání a výkup vhodných lokalit, biologický průzkum na jejich území.

e Monitoring biotopu, údržba a management lokality se zaměřením na druhovou a biotopovou

ochranu.
o V případech, kdy situace vyžaduje, spolupráce s orgány státní správy a samosprávy (AOPK,

CHKO, atd)

Fond bude vytvářet/revitalizovat nové biotopy, zejména (nikoliv pouze) mokřadního charakteru a dále

bude o tato území pečovat. Činnost zahrnuje:

o Vyhledávání lokalit, jejich výkup/pronájem.
. Úprava stavu lokality do stavu přírodě blízkého se zaměřenim na zadržovánívody v krajině,

stavbu drobných vodních prvků, výsadbou vhodné Vegetace.

o Monitoring biotopu, údržba a management lokality se zaměřením na druhovou a biotopovou

ochranu.

Součástíčinnosti je trvalá edukace veřejnosti, včetně spolupráce s ekologicky fungujícími zemědělci a

lesními hospodáři. Činnost zahrnuje:



o Edukační činnost, přednášky, prezentace výsledků pro partnery i širokou veřejnost'
o Podpora činnosti a spolupráce s odbornými společnostmi, pozemkovými spolky, atd

4. Přehled majetku a závazků Nadačního fondu Eden

Majetek Nadačního fondu Eden tvořil ke dni vzniku majetkový vklad zřizovatele ve výši 10 000 cZK.

Další majetek nadačního fondu je tvořen nadačními dary určenými k dosahováníobecně prospěšných
cílů, resp. poskytnutými nadačnímu fondu k dosahováníjeho účelu' V průběhu roku 2021 byly
nadačnímu fondu poskytnuty nadační dary v celkové výši: 3 501 523 cZK.

Přehled osob, které V roce 2021 poskytly nadačnímu fondu dary:

MlVOMls.r.o.
Medimarket s.r.o.
Drobní dárci

2700000 czK
800 000 czK

1.523 CZK

Majetek nadačního fondu ke dni 31. prosince 2o2Ltvoťily peněžníprostředky na bankovním účtu ve výši
2Io 2z7 CZK a nadační fond k tomuto datu neevidoval žádné závazky ' Souhrnné informace o majetku a

závazcích nadačního fondu jsou obsaženy také v Přiznání k dani z příjmů právnických osob za období
202L, které tvoří přílohu této výroční zprávy'

5. Přehled o použití majetku Nadačního fondu Eden

Majetek nadačního fondu byl v roce 202]. konkrétně použit na nákup nemovitostí za 3 L92 966 cZK
k účelu, pro který byl nadačnífond zřízen.

Vodní plocha Žebráky
Smlouva o advokátní úschově _ předmětné nemovítosti Hošťka

791,r00 czK
240r866 CZK

Detaily:

V červnu 2021 koupil Nadačnífond Eden do svého vlastnictví od soukromé společnosti celkem 91
pozemkůocelkovévýměře84263mz,vedenýchnaLVč.29L,obecHošťka,k.ú.Hošťka, zacenu
2 4o1' 866 CZK. Tímto krokem získal NF další plochu, která po právě proběhnutém scelení a pozemkových
úpravách rozšíří koncept založení,,Soukromé přírodnírezervace" na lokalitě Hošťka - Kateřinský potok a
jejírozlohu'

V prosinci2027byla zakoupena bezejmenná vodníplocha o rozloze 3 516m2 včetně hráze. Jedná se o
rybníček bez ryb, opravené stavidlo, pořizovací cena celkem 791 000 CZK, odkoupeno od soukromého
vlastníka. Celkem 3 pozemky, vedené na LV č. 189, obec Hošťka, k. ú. Žebráky. V majetku NF Eden od
ledna 2022, v plánu dokoupit od obecního úřadu podmáčený pozemek parc. č. 3377 o rozloze 22 328 m2

nad rybníčkem a rybníček rozšířit či doplnit tůněmi.

Nadační příspěvky byly použity k účelu, pro který byl nadačnífond zřízen.



6. Náklady související se správou Nadačního fondu Eden

V roce 2021- vznikly v souvislosti se správou nadačního fondu celkové náklady ve výši 7o8 428 czK

Raiffeisen Bank

čÚZK _ státní spráVa zeměměřictví a katastru

Leonýnka s.r.o.

CyberArt

spráVa účtu

Správní poplatek pro platbu k řízení V-59ó3f2o21-4ro
Leontynka nataceni a strih ?R spotu

navrh a vyroba webu, weglot atd.

1 400

2 000

8 150

86 878

CZK

czK
czK
CZK

7. Zhodnocení základních údajů obsažených v účetní závěrce

Účetnízávěrka nadačního fondu za rok 2o2Ltvoří přílohu a nedílnou součást této výroční zprávY.

Základní údaje obsažené v účetní závěrce nadačního fondu věrně reflektují majetkový vklad zřizovatele,

dary poskytnuté nadačnímu fondu v průběhu roku202L, nadační příspěvky poskytnuté v roce 2021

nadačním fondem a náklady související se spráVou nadačního fondu v roce 2o2I.

V Plznidne 30.3.2022

Za Nadační fond Eden

t,
I'M l/r,. /

Prof. MUDr. Michal Michal

Předseda správní rady

lng. Anna Berdyc M

Členka dozorčírady
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ll. ODDíL - daň z příjmů právnických osob (dále jen ''daň'')

Výsledek hospodaření (zisk +, áráta -; ')nebo rozdíl mezi přijmy a Wdaji

Vyplní v celých Kč

Název poloŽky finančnl úřadŘaoe*

108)

3)

3 403 193

poplatník

Částky neoprávněně zkracujíci příjmy (s 23 odst. 3 písm. a) bod 1 zákona)

a hďnota nepeněŽních přljmů ($ 23 odst. 6 zákona), pokud nejsou zahrnuty

Částky, o které sa podle $ 23 odst' 3 písm. a) zákona, s ýimkou s 23 odst. 3
písm. a) bodů 1 a 2zákona, zvyšuje vrýsledek hospodařenÍ nebo rozdíl mezi příjmy

Výdaje (náklady) neuznávané za wdaje (náklady) vynaloŽené k dosaŽenÍ' zajiŠtění

a udžení příjmŮ (s 25 nebo 24 zákona), pokud jsou zahrnuý ve uýsledku

Rozdíl, o kteý odpisy hmotného a nehmotného majetku uplatněné v účetnictví
převyŠují odpisy tohoto majetku stanovsné podle $ 26 aŽ33zákona

Úprava základu daně podle $ 23 odst. 8 zákona v případě zrušení poplatnÍka

s likvidacÍ

Částky, o které se podle $ 23e, 5 23s, S 23h a $ 38fa zákona zvyšu'je ýsledek
hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a Wdaji (ř' 10)

106 428

61E)

Mezisoučet (ř. 20 + 30 + 40 + 50 + 61 + 62 + 63) 106 428 úttr?tt,'

208)

308)

628)

63

70

40

50

hospodaření nebo v rozdÍlu mezi P!'lryY_91ryq9!!_qi 10

Í1il,'

ve výsledku hospodařenÍ nobo v rozdílu mozi a ýdajina ř' 10

a ýdaji na ř. 10

1606)

PřÍjmy, jeŽ u veřejně prospěšných poplatniků nejsou předmětem daně podle

$ l8a odst' 1 zákona, pokudjsou zahrnuty ve rnj'sledku hospodaření nebo v rozdílu

Příjmy osvobozené od daně podle S 19b zákona, pokud jsou zahrnuty

ve výsledku hospodaření nebo v rozdilu mezi přijmy a výdaji (ř. 10)

Óástky, o které se podle $ 23 odsl' 3 pÍsm, b) zákona sniŽuje vrl'sledek hospodaření

nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji (ř. í0)

Částky, o kteró lze podle $ 23 odst. 3 písm. c) zákona sníŽit ýsledek hospodaření

nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji (ř. 10)

Příjmy nezahrnovanó do základu daně podle $ 23 odst. 4 písm. a) zákona

PřÍjmy nezahrnované do základu daně podle s 23 odst. 4 pÍsm. b) zákona

Příjmy a částky podle $ 23 odst. 4 zákona, s výjimkou příjmŮ podle $ 23

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

Rozdíl, o kteý odpisy hmotného a nshmotného majetku stanovgnó podle

s 26 aŽ 33 zákona převyšuji odpisy tohoto majetku uplatněné v účetnictví

Souhm jednotliuých rozdílů, o které částky uýda'iŮ (nákladů) VynaloŽgných
na dosaŽení, zajišlění a udÉení příjmů převyšujÍ náklady uplatněné v účetnicfuÍ

100

101

3 511 621'109 8)

1108)

130

150

a

1408)

' 'Te1iPŤily a ýdaji(ř. 10)

Zzákona a podle $
nebo v rozdílu mezi

38Íaodst.18které daněnejsou předmětem spodlePííjmy'
VE přljmyhospodařenizahrnuty ýsledkujsou

1118)
I

Příjmy osvobozené od daně podle $ 'l9 zákona, pokud jsou zahrnuty
l ve výsledku hospodařenÍ nebo v rozdílu mezi přÍjmy a výdaji (ř. 10)

161 6)

3 511 621

Úprava základu daně podle $ 23 odst' 8 zákona v případá zrušení poplalníka
s likvidacÍ

Částky, o které se podle S 23e, s 23g a S 38fa zákona sniŽuje výsledek hospodařenÍ
nebo rozdÍl mezi příjmy a výdaji (ř. 10)

Mezisoučet
(ř' 100+ Jo'l + 109+ 110+'111 + 112+ 120+ 130+ 140+ 150+ 160+ 161
+ 162 + 163)

162

163

170

2



Příloha č. 1 ll. oddílu

ldentifikační číslo

107I
Daňové identiÍikačnÍ čÍslo

5 5 4,5 I
,

,i,l 1:i

A. Rozdělení výdajů (nákladů), které se neuznávají za Výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění
a udrženÍ př[mů' uvedenÝch na řádku 40 podle účtových skupin účtové třldy - náklady

B. odpisy hmotného a nehmotného majetku
a) Daňové odplsy hmotného a nehmotného ma|etku uplatněná |ako výda| (náklad} na dosaŽenÍ, zaJlštění a udržení zdanltelných

$ 24 odst.2 pÍsm. a) ákona

b) Úěetnl odpisy hmotného a nehmotného maJetku uplatněnó jako výdal (náklad) na dosďenl, zajlštěnl a udržení zdanitelných
př[mů podle g 24 od6t' 2 písm. v) ákona

Název účtové skupiny (včetně číselného označenl)

51 - sluŽby

Řaoer ]

106 428

2

3

11

't2

finančnÍ úřad

10

Kč

7

4

5

6
I

't3 Celkem 106 428

X X

Vyplní v celých Kč
Ík íinanční úřad

6

odpisy hmotného a nehmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 1

odpisy hmotného a nehmotného ma.ietku zařazeného do odpisové skupiny 2

odpisy hmotného a nehmotného maietku zařazeného do odpisové skupiny 3

odpisy hmotného majelku zařazeného do odpisové skupiny 4

odpisy hmotného majelku zařazeného do odpisové skupiny 5

Řao"x i Název položky

3

4

2

5

(neobsazeno)

7

I

I

odpisy hmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 6

odpisy hmotného majetku podle $ 30 odst.4 zákona
ve zněnÍ účinnóm do 31 ' prosince 2007

odpisy hmotného majetku podle $ 30 odst ' 4 aŽ6 a $ 30b ákona

odpisy nehmotného majelku podle $ 32a zákona,
ve znění účinném do 31 ' orosince 2020

11

10

Daňové odpisy hmotného a nehmolného majetku celkem

12

Úeetnt odpisy, s výjimkou uvedenou v $ 25 odst. 1 pÍsm' zg) zákona, u hmolnóho
majetku, který nenl vymezen pro úóoly zákona.|ako hmolný maj€tok, a nehmotného
majotku, který sE neodpisujo podlo tohoto zákone, upbtněné podlÓ s 24 odsl.2
písm. v) zákona Jako výda,| (náklad) k dosaŽení, zajlštěnÍ a udženÍ zdanitelných
příjmů. Pro nehmotný majetek zaevidovaný do majolku poplatnlka do 31' prosinco
2000 se pouŽijo zákon ve znění platnóm do uvedenóho dalra, a lo aŽ do doby Jého
vyřazenÍ z mal€tku poplatnÍka

3



c.

a)

Bankovni rezorvy a podle $ 5 zákona o rezervách .

opravné 5a zákona o rozervách -

d) Rozorvy v poJišťovnlctví - vyplňujÍ pouze pojlšťovny

pouz€ lní a úvěrní družstva a ostatní Íinanění instituce

příjmů'

mtmo

banky

4

Řaoet Název poloŽky - - - Vyplniy qďgh Kč
pgP!4n!k -j 

frnanční úřad _

(neobsazeno) X X

2 (neobsazeno) X X

I opravnó poloŽky k pohledávkám za dluŽníky v insolvenčnÍm říze_nÍ vyfu-ořené-podle

š b .aio'i. o r."žerua"n v danóm období, zá kteró se podává daňové přiznání

4
Stav zákonných opravných poloŽek k pohledávkám za dluŽníky.v-insolvenčním řízen
($ 8 zákona ó rezervách) ke konci období, za které se podáVá daňové přiznanl

5

opravné potožky k nepromlčeným pohledávkám vlvořené podle $ Ba zákona

o rezervách v daném obdobÍ, za které se podává daňové piiznání

Stav zákonných opravných poloŽek
99a ($ 8a zákona o

k nepromlčeným pohledávkám splalným
rezervách) ke konci obdobi, za kt6íé se podává

B
opravné poloŽky k pohledávkám z titulu ručonÍ za celní dluh Vytvořené p_odlo 

-

5'eo zarona o rázervách v daném obdobi, za které se podává daňové přiznánÍ
i,__.-_

9
; Stav zákonných opravných poloŽek k pohledávkám z tilulu ručení za celní dluh

' 19 ou zatoná o režervaón; ke konci obdobÍ, za kteró se podává daňové přiznání

10 opravné položky k nepromlčeným pohledávkám, vývořené podle $ 8c zákona

o rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznání

'11
Stav zákonných opravných poloŽok k nepromlčeným pohledávkám vytv'ořených . .

ň"aix sJ záxoná o rez'ervách ke konci bbdobí, za které se podává daňové přiznánÍ

nebo pořizovacich cen pohlsdáVek nabyt\ich postouponím,; Úhm hodnot pohlgdávgk

12; uplatněných v daném zdaňovacím obdobÍ, za ktsré sg podává daňovó pfiznánÍ,iako \^idaj

(náklad) na dosaŽsní, zajištěni a udrŽ€nÍ přÍimů podlg 24 odst. 2 písm. y) zákona

13 zákona o rezeryáchpísm. a)

17

18

odst.5
stav rozvahové hodnoty nepromlčených pohledávek z úvěrŮ podle

na o
3

21

22

19
o

dni zdaňovacího období

uveru

o

z úvěru ooskvtnutých Ívzickým
podle $ 5a oďst. 4 2ákoha

a

slav upÍavených rezerv v pojištbvnictví
za kleré se podává daňové přiznánÍ

za sena
23 o

24
($ 6 zákona o rezervách) ke konci období'

začátku období,



Stav rezerv na opravy hmotného majelku ($ 7 zákona o
zdaňovacího období

ke konci

7 o25

26

na hmotného majotku vytvořená podle
e) Rezerva na hmotného ma|etku - všlchnl

í) oslatní zákonné rezerlry - vyplňuji pouze poplatníci opÍávnění k jejich tvorbě e použití

g) Rezerva na nakládánl s ze solárních panelŮ - k tvorbě a

D. (neobsazeno)
E. odočet daňové ztráty od základu daně podle $ 34 odst. 1 aŽ 3 zákona st 1vyplníse v celých Kč)

F. odpočty podle $ 34 odst' 4 zákona

odpočtu na podporu výzkumu a od ákladu daně 34 odst.4 a 34a až34e zákona (Vyplní se v célých Kč)

c) Uplatňováni odpočlu na odbornáho vzdólávánl od základu daně 34 odst. 4 a 34f 8ž 34h ákona (vyplní v celých Kč)

29 8) rezervy vytvořené podle o rezervách v daném zdaňovacím10
obdobÍ

na pěstební činnosl ($ 9 zákona o rezervách) ke konci období, za které

27

28 Stav

ze solámÍch panelů vyfuořená 't1a30

31
daň

Stav zeelektroodpadem
1 ke konci

Rezerva na s
ď 11c zákona o r€zeryáah V

panelŮ
za které se

Řaoex

ZdaňovacÍ období nebo období'
za které se podává daňové

přiznání, za kleré byla daňová
ztráta pravomocně stanovena' od-do

Celková rnýše
daňové ztřáb,
Dravomocne'stanovenó
za období

uvedené ve sl. 1

2

jiŽ odečlená
odečtená
v danóm

zdaňovacím
obdobÍ

kterou lze
odečíst

_ 3__ , - _L___

ldentiíikačnl čÍslo ob-
chodní korporace, od
které je daňová ztráta

dle$23aag23c
zákona převzata

1 i.-llliril!lr

2

3

5 r____--]lJl,illll

6 i Li I Lt
-l
i,l

7 t.----t\ 1l1l l i i '

I

Celkem

klerou lze odečÍst
v následuiícich

obdobích

Část nároku na za sl.2

odečtená V daném
obdobÍ

ZdaňovacÍ obdobÍ nebo obdobÍ'
za které ie oodáváno daňové

přiznánÍ, ýnémŽ rrznikl nárok na' 
odDočet podle 6 34 odst.4

a S 34a aŽ S 34e z?kona od - do
Řader

0 1

Celková uÍše nároku na od-
oočet na óodooru v'j'zkumu'a rnlvoie'vzniklá v óMobÍ'uvódeném ve sl. 1

2 3 4 5

1

2 i-_____-----ri I i I Lt i t,t

3

4

5

í--------.lI l ; r I i I iJ

Celkem 0 0

Řáoet

ZdaňovacÍ obdobl nebo období.
za které ie podáváno daňové 

'

přiznání. ý námž v_znikl nárok na' odoočet oodle s 34 odst.4
a $ 34f až $ 34h zákona od - do

Část nároku na ze sl.2

1
odečtená odečtená v daném

oMobi
kterou lze odečíst

v nás|eduiÍcÍch
obdobích

ve předcházejících
obdobích

1 2 3 4

l .-- - -i 
í- __l- _ -l

I l.-i._1..1,._Ll--i'r LLL_LL I L_Ll

r--_--lItlilltl,

0 0Celkem

0

1

2

3

4

5

5



Řádek NázeV položky

.| celková hodnota bezúplalných plnění poskytnuých na účely' 
: v S 20 odst. 8 zákona pro odečet ze základu daně sníženého

Xx

uv*"a"ng
podle $ 34 zákona

Vyplli v celých Kč
popt"tniii ' 

nnáQeÁi uiao

2 , (neobsaz€no)

G. Gelková hodnota bezúplatných plnění, kterou lze podle s 20 odst' 8 zákona uplatnit jako odečet od základu

daně sníženého 34 zákona 5)

H. Rozčleněni
na ř. 300 5)

celkového nároku na slevy na dani ($ 35 odst. 1 a $ 35a nebo $ 35b zákona), kteý lze uplatnit

l. Zápočet daně zaplacené v zahraničí 5) Počet samostatných přílotr . 0

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

6

I

2

3

4

5st

Název položky

Úhrn slev podle S 35 odst' 1 zákona (ř. 1 + 2)

Sleva podle $ 35a 
|}nebo 

35b 
1}zákona

Řaoer

X X(neobsazeno)

Kč
-_ ]ýyp]li

nn'qqĎr'j '']jpd

. slgva

I sleu"

podls S 35 odstl

podle $ 35 odst. 1

nlsm. allaroy

písm' b) zákona

. Vyplní v celých Kč

- pqpiqlnik i Íinanční

,--'i
',I:--

úp]n=é!qz!9o{tu

ÚŇň oani 
'ápíacenycn 

v iatrránie i, u nicnz Jze upnlnit
(úhrn částek z ř. 3 samostatných příloh k tabulce l)

VýŠe daní zaplacených v zahraničÍ, kterou
a prostého zápočtu (součet částek z ř' 'l a

(kladný rozdil mezi částkami l

na ř. 320 ll. oddílu) :

Řáaek Název poloŽky úřad

metodouÍŽildaňovousndaní kteÍéo povinnostlzeUhrn zahraniČí,zaplacených8)

metodu prostéhozápočtu
9)2

daňovoulzekteré sníŽit povinnostzahraničÍčástekÚhrn danízaplacených
9,3 tabulcekzčástek 7melodou r)přílohsamostalnýchprostého (úhrnzápočtu

metodou úplnéholze započíst
4 3)

nelzekterou započístdan zahraničí,zaplacenýchVýše5
na 42 a o rozdíl částkamimeztna 3, zWšený kladný

i Základ daně nebo daňová ztráta zř.Zoa (ř.201)

(neobsazeno)

2

XXX

XX XI

I

Částka připadající
na komanditisý

Částka připadajícÍ
na komplementáře

s

1

Nárok
4

Úhrn vyňatých přijmú (základů dané a daňo\^i'ch ztrát)
p9qq!9i!9ích zdanění v zahraničl (ř. 2-10)

(s1.2 +

.; _ _,.-

Řaaek

za komanditní
společnost jako celek

Úhrn daně zaplacené v zahraničí, kterou lze započísl
metodou úplného a proslého zápočtu (ř. 4 tabulky l)

- Hodnota bazúplalných plnění poskytnutých na účelyc vymezené y $'20 oóst. b zákoira (ř: 1 tabulky G) 
-

6 r (neobsazeno)

0

1

2

^ Nárok na odečet podle S 34 odst. 4 a s 34Í aŽ s 34hJ zákona (přÍslušný řádek sl' 2 tabulky r/g)

Íňárreňi úrao

Kč

Měmá Vyplní

---'

0osoby2
zaměstnanců,Pruměrný počet

číslona

3 511 621

poplatník

1 RočnÍ úhrn čistého obralu

Řádek: Název poloŽky

K, Vybrané ukazatele hospodařenÍ



0
ý

Část základu daně nebo daňové zlráý připadající na komplementáře 3)'a)

Úhm vyňaých příjmú (základŮ daně a daňových ztrát) podléhajÍcÍch zdaněnÍ
v zahraničí 3}5)

VyplnÍ v celých Kč

linančnÍ úřad

201

210

poplatník

c -29r0

220

+

200

Řaoet

24',!

242
odečet nároku na odpočet na podporu rnjekumu a vr.ývoje podle $ 34 odst. 4
a $ 34a až $ 34e zákona

odečet nároku na odpočet na podporu odbomého vzdělávání podle $ 34 odst. 4

Základ daně po úpravě o část základu daně (daňové ztráý) připada|ÍcÍ
na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničÍ, u nichŽ je
uplatňováno vynětí, sníŽený o poloŽky podle $ 34' před snÍŽením o poloŽky

Íinanční úřad

24081

Řáoet<

243

250

a 34f aŽ $ 34h zákona

ík

odečet daňové zlráý podle $ 34 odst. 1 zákona 
5}230 ,

podle 20 odsl. 7 nebo odst. 8 zákona 5) 220 - 230 - 240 - 241 - 242 - 243)

Vyplní v celých Kč

251

260

270

Čáslka podle s 20 odst' 7 zákona,o nÍŽ mohou veřejně prospěšní poplatnÍci
($ 17a zákona) dále snížit základ daně uvedený na ř. 250

odečet bezúplatných plnění podle $ 20 odst. 8 zákona (nejv'ýše 10 % z částky

Základ daně po úpravě o část základu daně (daňové ztráý) připadajÍcÍ na
oakomplementáře podléha.iícípřÍjmy

o 34 alesnÍženývynětÍ' s

na ř. 250

Sazba daně (v 7o) podle $ 21 odst' 1 nebo odst. 2 anebo odst' 3 zákona,

ř.270 x ř. 280
100

280

290 Daň

ive spojení s s 2't odst.6 zákona 19

310 Daň upravená o poloŽky uvedenó na ř' 300 a 3o1 (ř. 2so - 3oo t 3o1 ) 
5'

1 a $ 35a nebo $ 35b zákona300

301

s35
nar

Slevy na dani
do

3'19 e) Snížení daně podle S 38fa odst' 9 zákona

319a SníŽení daně podle $ 38ía odst. 10 zákona

320
daně zaplacené V zahraničí na daň uvedenou na ř' 31

ř

330 sn ÍŽenÍna 31 ř. 319a a a po zápočtu na ř. 320
3 1I 3l 9a zaokrouhlená na celé Kč

33í 8)

15

334

základ daně podle $ 20b zákona, zaokrouhlený na celé tisÍcikoruny

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

Daň ze samostatného ákladu daně ř' 331 x ř. 332

SnÍŽení daně podle $ 38fa odst. 9 zákona a zápočet daně zaplacené
v zahraničÍ na daň ze samostatného základu daně (nejvýšo do částky uvedené

332

333 zaokrouhlená na celé Kč nahoru

naÍ
Daň ze samostatného základu daně po sníŽenÍ daně a po zápďtu (ř. 333 - 334)'335

340 Celková daň (ř. 330 + 335)

360
PoslednÍ známá daň pro účely stanovení výše a periodicity záloh podle $ 38a
odsl. 1 zákona f.340 _335 = ř.330)

7



eobsazeno

o daňovó

V. oDDíL -

VysVéUiVky:
1) Nehodící se Škrtněto.
2) Vyplní íinančnÍ Úřad'
3) V přlpadó vykázánÍ ztráty ngbo daňovó zlráty so uvede částka se znamónkem minus (-).

4} Vyplní pouze poplatnlk, který jo komandllnÍ společnoslÍ.
5) Pokud poplalnikam dané jo komanditní spoléčnosl, uvede pouze částky pnpadalící na komandilisty.
oi pripoa'aniaooatečnáhodaňovóhopřiznánípodles'l4íodst.2nebo4zákonač.28012009Sb',daňovýřád,veznánipozdějšÍchpředpisůanebopodle

$ 3áu zákona, budou n5 zvláŠtní přiloze uvedeny důvody pro jeho podáni. Při eleklíonickóm podánÍ těchto dodalečných daňových přiznání,e součástí

Ďrogramového vybavenÍ aplikaca Elaktronická podánl pro íinanční spráVu toxtovó polo pro vyplněnÍ zv|áŠtnÍ přílohy'
z1 ÚčňnÍzávěrtaÁebopřehÍedomajetkuazávazcíchapřehledopříimgchavýda.iích,iakopřílohavyznačenápodpoloŽkou.í1vl.oddílu'|esoučástídaiového

přiznání ($ 72 odsl. 1 zákona č.28'o/2oo9 sb., daňový řád' ve znění pozdějšÍch předpisů). Pro účeý elektronickáho podánl daňováho přiznánl se Uěeln_Í 
.

iávěrkořrozumi elsktronickó přílohy Rozvahy a Výiaz zlsku a ztráty, popřipadě Plohled o změnách vta3tnlho kapltálu a Paohlod o poněžních tocích,
ktoró isou součástí programovóho wbavení aplikacó Elektronická podánÍ pro Íinančnl správu, a opl6 Přllohy účotní rávórky' vkládaný g použilÍm E_přllohy
jako samostatný soubor ýpu 'doc, .docx, .txl, .xls, .xlsx, .rtf' pdí nebo jpg.-elenlecy 

o maJetku a aiiazcích a přljmech a výdallch a ÚcetnÍ ávórky, pro kl9Íé nsisou V programovém vybav€nÍ aplikace EloktÍonlcká podánÍ
pro finanění správu k dispozici olsktronické přílohy se závaznó slanovgným uspořádáním údaiů (s9 stanovenou slruktuíou), lze účinně eleklronicky podat
prostřodnicvím E_přIloh, umoŽňu}ÍcÍch vloŽení souboÍu vo Íoímálu 'doc, docx, .txt' .xls, .xlsx, .rtí' .pdí nebo Jpg.

8) bude-li vyplnén nóktgni z taklo označ€ných řádků' ig nutné ve smyslu dílčích pokynů pro jojich vyPlnéní rozvé3t na zvláštní přiJozo Věcnou náplň částky' 
wkázané na přlslušném řádku, popřlpadějejí propočet. Přl slsktÍonickóm podánÍ daňového přiznáníjsou texlová pole pro vyPlnění zvláštnÍch Přlloh
součástí programovóho Vybav9ní aplikace Eloktíonická podánl pro íinanční správu.

9) Výpočot vykázané částky nebo uvedenÍ dalších údaJŮ k takto označenému řádku se provsdo na samostatné pÍíloze' Tiskopisy samostatných přÍloh vydává
Ministerstúo íinanci. Pro úč€ly alektronickóho podánÍ daňovÓho přiznáni jsou glgktronické veÍze těchto tiskopist] součásti pÍogÍamového vybavoní aplikace
Elsktronická podánÍ pro Íinančnl správu.

10) s 17 odst. 3 zákona.
1 1) $ 21a odsl. 1 vs spojoní s $ 18 odst. 4 zákona o účetnictvÍ. 8

Vyplnív celých Kč
Řaaet] ruázev položky finanční úřadpoplalník

XX

XX

XXJ (neobsazeno)

(neobsazeno)

Vyplní v ceých Kč

finanční ÚřadNázev poloŽky

Poslední známá daňová ztráta

Nově z.iištěná daňová ztráta (ř. 220 ll. oddllu)

Zýšení (+), sníŽení (-) daňové ztráV G. 5 - ř. 4)

I-- 

-- 

-.

2 1 Nově zjištěná daň (ř. 340 ll. oddilu)

Poslední známá daň

Zvýšení (+)' sníŽoní (-) daně |Í . 2 - í. 'l)3

6

4

5

38) , Uplatňovaný zápočet daně vybrané srážkou (s 36 odst' 7 zákona)

Řáae*, Název položky

Na zajištění daně sraŽeno plátcem ($ 3Be zákona)

04
' Nedoplatek G) (ř' 1+ř.2+ř.3 -ř.340 ll.oddílu)<0

2at

Vyplní v ceých Kč
íinančni úřad

, Přeplatek (+) (ř. 1+l'2+Í'3-ř'340 ll >0

1 , Na zálohách (S 38a zákona) zaplaceno

Úoa.le o podeplsuJící osoběr ícÍ osoby:

/ Název

e d s e dM I c h a I I rr o f M Í M c pp h,aUD

osoba oprávněná k podplsu

Datum Vlaslnoručnl k

Olisk
razitka

3 0 0 3 2 0 2 2



DaňovÝ subiekt: Nadačni fond Eden

IČ/ DIČ 10795545

Sídlo účetni iednotky Mikulášské náměstí 6281 4' 326a0 Pheřt

Rozvaha pro účetníjednotky, u kÍerých hlavním předmětem činnosti není podnikání, ve zkráceném rozsahu

ke dni 31.12.2021

(v celých tisících Kč)

AKTI V A stav k prvnímu
dni účetního

období

stav k
poslednímu dni
účetního období

I 2

A. Dlouhodobý rnaietek celkem 0 3193

A.I DIouhodobý nehmotný maietek celkem 0 0

A.II Dlouhodobý hrnotnÝ maietek celkem 0 3193

A.III Dlouhodobý Íinanční maietek celkem 0 0

A.IV oprávkv k dlouhodobému maietku celkem 0 0

B. KrátkodobÝ maietek celkem 0 210

B.I Zásobv celkem 0 0

B.II Pohledávkv celkenr 0 0

B.III. KrátkodobÝ finanční maietek celkem 0 210

B.IV Jiná aktiva celkem 0 0

Aktiva celkem 0 3403

PASIVA stav k prvnímu
dni účetního

období

stav k
poslednímu dni
účetniho ohrlobí

I 2

A. Vlastní zdroie celkem 0 0

A.I. Jmění celkem 0 0

A.II. VÝsledek hosoodaření celkem 0 3403

B Cizi zdroie celkem 0 0

B.I. Rezerw celkem 0 0

B.II Dlouhodobé záv azkv ce}kem 0 0

B.III. Krátkodobé záv azkv cel kem 0 0

B.IV, Jiná oasiva celkem 0 0

PASTVA CELKEM 0 3403



T

,'

Příloha kpÍiznání k dani zpÍijmuprávnických osob
1 I

Zvláštní pfiloha k řádku č.l09 lI' oddilu

35tr62r

Nadaění fond EdenDaňovil subiekt
10795545tČlnČlDIČ

62Sídlo / Bvdliště nebo Místo podnikání



DaňovÝ subiekt: Nadační fond Eden

lČ l ulČ ra795545

Sidlo účetní iedrrotkv: Mikulášské náměstí 62814. 32600 Plzeřt

Yýkaz zisku a ztráty pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikánílVe zkráceném rozsahu

ke dni 31.12.2021

(v celých tisících Kč)

Název položky činnost
hlavní

činnost
hosnodářská

celkem

I 2 3

A.I. Spotřebované nákuov a nakuoované službv 106 l0ó
A.IV Daně a poplatkv 2 2

Nákladv celkem 108 108

B, VÝnosv 3511 351 I

B.II. Přiiaté přísoěvkv 3511 3Sl I
C. VÝsledek hospodaření ořed zdaněním 3403 3403

D VÝsledek hosoodaření oo zdanění 3403 3403



r


