Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského
669 02 Znojmo, Mikulášské náměstí 13, IČ 456 69 392
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Finanční zpráva :
Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech
oceňování :
Účetní jednotka Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského účtuje
v soustavě podvojného účetnictví podle:
•
•

•

zákona 563/1991 o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
vyhlášky 504/2002 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky u
kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání,
českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky 504/2002 Sb ., ve

znění pozdějších předpisů pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti
není podnikání.
Účetnictví nadace v roce 2009 ( od 1.1. do 31.12.2009) bylo vedeno prostřednictvím výpočetní
techniky a software firmy Winduo.

Způsob ocenění :
Zásoby zboží (pohlednice) jsou oceněny ve skutečných pořizovacích nákladech.
Nadační jmění ve výši 560 000,- Kč je tvořeno nemovitým objektem poutní kaple Panny Marie
Bolestné ve Znojmě - Popicích, parc. č. 786, 1016/2, 1016/3, LV č. 239 katastru nemovitostí u KÚ ve
Znojmě, v hodnotě 510 000,- Kč. Na termínovaném vkladovém účtu u ČSOB pobočky Znojmo
má nadace uloženo 50 000,- Kč.
Součástí rozvahové položky jmění je i zpevněná plocha kolem kaple a studna, které byly oceněny na
46 030,- Kč. Tento majetek je zaúčtován na účtu rezervního fondu.
Evidované daňové nedoplatky, závazky ani pohledávky po lhůtě splatnosti účetní jednotka nemá.
Hospodaření Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského v r. 2009:
Příjmy za rok 2009 činily celkem
Výdaje za rok 2009 činily celkem
Náklady na správu nadace činily celkem

116 898,29 Kč
111 106,00 Kč
1 802,00 Kč

tj. celkem 1,5 % příjmů ( limit dle statutu činí 7 %)
Přijaté příspěvky a dary od organizací za rok 2009 činily celkem 102 000,00 Kč.
Jednalo se o příspěvek z rozpočtu města Znojma ve výši 100 tis. Kč a od firmy Inženýrské stavby,
spol. s.r.o,Znojmo ve výši 2 tis. Kč.
Dotace a příspěvky ze státního rozpočtu, z rozpočtu územních samosprávných celků ani z Fondů EU
nadace v r. 2009 neobdržela.
Přijaté příspěvky dary od soukromníků za rok 2009 činily celkem 14 800,00 Kč, žádný z nich
nepřesáhl částku 10 tis. Kč.
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Poskytnuté nadační příspěvky činily celkem 9 000,00 Kč. Byly poskytnuty Farnosti Znojmo-Louka
na vydání publikace ke 100. výročí výstavby kostela sv. Jakuba Většího v Konicích u Znojma.
Publikace byla vydána u příležitosti výroční pouti ke sv. Jakubu v červenci 2009
Zaúčtované náklady roku 2009 činily 111 820,00 Kč
(redukce na výdaje = - 714,00 Kč vydané zboží na propagaci)
Zaúčtované výnosy roku 2009 činily

116 898,29 Kč

Výsledkem hospodaření nadace v roce 2009 byl zisk 5 078,29 Kč.
Výsledek hospodaření r. 2008, ztráta ve výši 16 384,54 Kč, byla rozhodnutím správní rady
nadace převedena na účet 932 – Nerozdělený zisk minulých let.

Roční účetní závěrka byla dle s § 24 odst. 2/ zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních
fondech ve znění pozdějších předpisů ověřena auditorem. Auditor konstatoval, že účetní závěrka
ke 31.12.2009 je sestavena v souladu s příslušnými předpisy pro její sestavení a z údajů
účetnictví, které je vedeno úplně, správně a průkazným způsobem, v souladu se zákonem č.
563/1991 Sb., o účetnictví, včetně změn a doplňků. Účetní závěrka nadace poskytuje věrný obraz
o majetku, závazcích, jmění a výsledku hospodaření za rok 2009. Auditor ověřil účetní záznamy
a další informace, které prokazují údaje účetní závěrky a konstatoval, že nezjistil takové použití
prostředků získaných veřejnými sbírkami fyzických a právnických osob, které by bylo
v rozporu s posláním nadace.
Nedílnou přílohou výroční zprávy jsou roční účetní výkazy ke 31.12.2009, Rozvaha Úč NO 1-01,
Výkaz zisku a ztráty Úč NO 2-01 a Příloha k účetní závěrce Úč NO 2-01.
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Zpráva o činnosti nadace v roce 2009:
V roce 2009 se činnost nadace kromě péče o drobné sakrální památky v okolí Znojma zaměřila
především na přípravu publikace „Průvodce historickou poutní cestou ze Znojma do Mariadreieichen“.
Moderní člověk potřebuje v dnešní překotné době více než kdy jindy návrat k životním,
filosofickým a spirituálním jistotám, které v minulosti pomáhaly našim předkům překonávat obtíže
všedního života a zároveň jejich bytí obohacovaly o duchovní rozměr. Jednou z cest, které pomáhají
mnoha lidem bez rozdílu politického přesvědčení, náboženského vyznání, věku či pohlaví, nalézt
vnitřní klid, rovnováhu a katarzi, je osobní účast na některé z tradičních pěších poutí. Ve znojemském
regionu se stále větší oblibě těší po roce 1989 obnovená tradice pěší poutě směřující ze Znojma do
dolnorakouského poutního kostela v městečku Maria Dreieichen.
Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského ve Znojmě chce proto reagovat
na tento vzrůstající zájem vydáním „Průvodce historickou poutní cestou ze Znojma do Maria
Dreieichen (Marie u Tří dubů)“.
Toto dílo si klade za cíl poskytnout čtenáři či poutníkovi ucelenou, stručnou a přesto výstižnou
formou informaci o průběhu poutní cesty, jejíž délka je přibližně 40 kilometrů. Vzhledem k tomu, že
trasa prochází územím, které je nesmírně zajímavé nejen z hlediska spirituálního, ale i z pohledu
historického, vlastivědného či přírodovědného, chce průvodce obsáhnout i širší zázemí poutní cesty.
Čtenář bude proto seznámen nejen s významnými sakrálními stavbami, sídly a historickými
pamětihodnostmi, ale i s přírodou Národního parku Podyjí na české straně a krajinou Weinviertelu na
straně rakouské.
Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského věří, že vydání průvodce
napomůže k obnově vazeb a mezilidských vztahů občanů dvou sousedících příhraničních regionů,
které byly pro roce 1948 násilně zpřetrhány.
Publikace vyjde v průběhu roku 2010 v českém jazyce a v nákladu 2000 ks, ve formátu 11,5x22
cm, 72 stranách a v kroužkové vazbě. Bude obsahovat 88 fotografií a mapovou přílohu. Text
publikace připravuje znojemský historik PhDr. Jiří Kacetl.
Celkové náklady na vydání budou činit přibližně 185 tis. Kč včetně DPH. Více než polovina této
částky, 100 tis. Kč, byla poskytnuta z rozpočtu města Znojma. Zbývající část byla získána od štědrých
sponzorů a dárců z řad místních podnikatelů i soukromých osob.
Činnost nadace byla v průběhu roku koordinována na dvou schůzích členů správní rady nadace se
zřizovatelem P. Jindřichem Bartošem, kterých se jako odborný poradce zúčastnil i pracovník farního
úřadu pan Pavel Vlk. Pokračovala rovněž oboustranně přínosná spolupráce s odborem školství a
kultury a odborem rozvoje MÚ Znojmo a odborné operativní konzultace s pracovníky Národního
památkového ústavu v Brně.

-5Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského děkuje dárcům a sponzorům za
jejich příspěvky a dary. Děkujeme také všem, kteří nám pomohli realizovat naše záměry,
především PhDr. Janu Kozdasovi, panu Pavlu Vlkovi a panu PhDr. Jiřímu Kacetlovi. Za
aktualizaci a správu webových stránek děkujeme Mgr. Tomáši Jurmanovi.

Ve Znojmě, dne 15.6.2010

Petr Lazárek
předseda správní rady

