
Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského
669 02 Znojmo, Mikulášské náměstí 13, IČ 456 69 392

  

Výroční zpráva 
  

2010

Nemocní i zdraví, bohatí i chudí, zoufalí i šťastní putují od čtvrtého století po Kristu po cestách, aby  
na posvátných místech chválili Boha, prosili ho o pomoc,  vzdávali díky, káli se ze svých vin.

Norbert Ohler, Náboženské poutě ve středověku a novověku
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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 2010 ( od 1.1. do 31.12.2010)  bylo vedeno  prostřednictvím výpočetní 
techniky a software firmy Winduo.

Způsob ocenění :
Zásoby zboží  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  pobočka  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. 2010:

Příjmy  za rok 2010   činily  celkem               208 936,87 Kč
Výdaje za rok  2010  činily  celkem                194 521,00  Kč

Náklady na správu nadace činily celkem           1 637,00   Kč

tj. celkem  0,8  % příjmů   ( limit dle statutu činí 7 %) 

Přijaté příspěvky a dary  od organizací  za rok 2010  činily celkem  173 548,00 Kč.
Jednalo se o příspěvek z rozpočtu města Znojma ve výši 150 000,00 Kč, od firmy Elektrokov a.s. 
Znojmo ve výši 11 000,00  Kč  a od dalších organizací, které se podílely na vydání průvodce Poutní 
cesta  Znojmo - Mariadreieichen.   
Dotace a příspěvky ze státního rozpočtu, z rozpočtu územních samosprávných celků ani z Fondů EU 
nadace v r. 2010  neobdržela. 

Přijaté příspěvky a dary  od soukromých osob  za rok 2010  činily celkem   31 000,00  Kč, z toho 
20 000,00  Kč činil příspěvek pana Josefa Duráka, Veselá 150/15, 669 01 Znojmo. 
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Zaúčtované náklady roku 2010  činily     214 027,30  Kč  
úprava  na výdaje =                                      - 18  458,30  Kč vydané zboží ze skladu 
                                                                     -   1  048,00  Kč  darované PF 

Zaúčtované výnosy roku 2010   činily      352 164,73 Kč
úprava  na příjmy =                                   - 140 000,00 Kč  aktivace zboží 
                                                                  -     2 179,86  Kč nevybrané úroky ČSOB 
                                                                  -     1 048,00  Kč aktivace darovaných PF

Výsledkem  hospodaření  nadace v roce 2010  byl zisk    138 137,43 Kč, který byl vykázán z důvodů 
aktivace zboží na sklad. Jednalo se o 2000 ks průvodce Poutní cestou Znojmo – Mariadreieichen. 

Výsledek hospodaření  r. 2009,  zisk  ve výši  5 078,29  Kč,  byl  rozhodnutím správní rady nadace 
převeden    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  31.12.2010  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 2010. 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 31.12.2010,  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  2010:   

     V prvním pololetí roku 2010  se  činnost nadace zaměřila především na dokončení   projektu 
vydání turistického průvodce historickou poutní cestou ze Znojma do Mariadreieichen, zahájeného 
v předcházejícím  roce.  Naším  úkolem  bylo  zajistit  veškeré  záležitosti  spojené  s financováním 
publikace a spolupráci s vydavatelem. 
     Publikace „Poutní cesta Znojmo – Mariadreieichen“ vyšla počátkem listopadu a  2. prosince 
2010 byla v  kavárně  Domu umění   slavnostně  přivítána  na svět. Vydána byla  v českém  jazyce 
v  nákladu  2000  ks,  ve  formátu  11,5x22  cm,  o  72  stranách  a  v kroužkové  vazbě.  Obsahuje   88 
fotografií  a mapovou přílohu. Autorem  po odborné  i   jazykové stránce velmi kvalitního textu je 
znojemský historik PhDr. Jiří Kacetl. 
     Celkové náklady na vydání publikace, po změnách v původně dohodnutém  rozsahu,  činily 196 tis. 
Kč včetně 10 % DPH. Více než polovina této částky, 100 tis. Kč,  byla poskytnuta z rozpočtu města 
Znojma.  Zbývající  část  byla  získána  od  štědrých dárců   a  sponzorů  z řad  místních  podnikatelů  i 
soukromých osob. 
     Vedle publikační činnosti se nadace zabývala také obnovou drobných sakrálních památek. V roce 
2010 věnovala svoji pozornost kamennému baroknímu kříži s Ukřižovaným Kristem , umístěnému 
přibližně 1 500 m jihovýchodně od obce Konice, u zaniklé cesty do Sedlešovic. 
Kříž je památkově chráněný, evidovaný pod č. 48815/7-8214, jeho vznik lze odhadem datovat po 
polovině 18. století. Kříž a korpus byly torzálně dochovány, úplně chyběly obě ruce Krista a příčný 
trám kříže. Dřík kříže byl ve spodní části prasklý a nahnutý. Římsa  a rovněž čelní strana podstavce  
byly  mechanicky  poškozeny.  Kámen,  především  na  podstavci,  byl  silně  zvětralý  působením 
povětrnostních vlivů a místy popraskaný.  Po vyřízení nezbytným administrativních náležitostí  byla 
uzavřena  smlouva  o  dílo  s akademickým sochařem panem Petrem Roztočilem.  Kříž  byl  následně 
převezen  do  jeho  ateliéru  na  faře  v Šatově  a  nákladem 150  tis.  Kč  restaurován.  V ateliéru  pana 
Roztočila  je  uložen  doposud,  neboť  probíhá  jednání  o   přemístění  kříže  z původního,  dnes 
nepřístupného stanoviště,  k nově značené turistické cestě z Konic do Louky.

     Činnost nadace byla v průběhu roku  koordinována na dvou schůzích členů správní   rady nadace se 
zřizovatelem  P.  Jindřichem  Bartošem.  Pokračovala  rovněž  oboustranně  přínosná  spolupráce 
s odborem  školství  a  kultury,  odborem  rozvoje  a  majetkovým  odborem  MÚ  Znojmo  a  odborné 
operativní  konzultace s  pracovníky Národního památkového  ústavu v Brně. 
 
     Nadace 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,   PhDr.  Jiřímu Kacetlovi  a  akademickému sochaři  panu 
Petru  Roztočilovi.   Za  aktualizaci  a   správu  webových  stránek  děkujeme  Mgr.  Tomáši  
Jurmanovi. 

Ve Znojmě, dne 20.7.2011                                                                              Petr Lazárek
                                                                                                                 předseda správní rady    
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