Nadace Barokního divadla zámku Český Krumlov
Zámek 59
381 01 Český Krumlov
IČO: 60084081

Výroční zpráva 2000
Zpráva o činnosti a hospodaření Nadace Barokního divadla zámku Český
Krumlov
2000

Nadace Barokního divadla zámku Český Krumlov (Nadace) v roce 2000 prošla další etapou své
transformace, aktivně navázala na předešlé roky činnosti. Realizovala, či se zapojila do mnoha
projektů, jejichž cílem byla obnova a revitalizace areálu Státního hradu a zámku Český Krumlov,
obzvlášť zámeckého barokního divadla. Právě tato základní, odborná, činnost vyplývající ze
statutu Nadace se každým rokem rozvijí v závislosti s vývojem nadační instituce. Nadace si stále
udržuje svojí odbornost, realizuje odborné nadační projekty, avšak stále intenzivněji se řadí do
pozice iniciátora nových směrů obnovy areálu zámku a do pozice odborně poradenského,
servisního a metodického partnera správce objektu. Transformačními procesy se z nadace
zabývající se řešením primárních badatelských úkolů a přímým investováním do odborných
památkových projektů stává nadace s širším a obecným záběrem činností, tedy nadace
podporující i projekty, které souvisejí s rozvojem občanské společnosti a obecným kulturním
vývojem celého regionu.
Finanční prostředky od sponzorů, které jsou přijaty konkrétně na obnovu zámeckého areálu jsou
předávány partnerovi Nadace – Státním Památkovým ústavem v Českých Budějovicích (dále jen
SPÚ České Budějovice).
Partnerství se správcem objektu (SPÚ České Budějovice) je definována v Dohodě o spolupráci a
vzájemné podpoře.
Nadace podporuje správce památky sice stále ještě významnými hmotnými dary (z činnosti
předešlých let), více se však snaží předávat finanční prostředky na přímou obnovu či správu
objektu – tyto finanční prostředky (v roce 2000 šlo o 1,7 mil. korun) jsou poskytovány správci na
základě darovacích smluv s vymezeným účelem investování. I tato forma činnosti byla a bude
vyhodnocována a transformována – Nadace má zájem poskytovat finanční příspěvky za stejných
či podobných podmínek všem žadatelům. Nadace se však nevyhýbala ani možnosti využití práva
volné ruky a rozdělovat své finanční prostředky dle vlastního uvážení, aktuálně a efektivně.
Základní principy budoucí činnosti Nadace byly definovány na několika jednáních o strategickém
plánu, jejichž výstupem je dokument, schválený správní radou – Strategický plán Nadace a
aktuální kroky k jeho naplnění.
Rok 2000 byl pro nadaci jako instituci rokem přelomovým v poskytování finančních prostředků i na
jiné projekty, než ty, které přímo souvisejí s odborností instituce. Nadace rozdala 186 ti. Kč
institucím a jejich projektům, které se v rámci první otevřené grantové soutěže Nadaci přihlásily a
byly grantovou komisí vybrány a ohodnoceny. Pro porovnání: v roce 1998 Nadace finančně
podpořila kromě SPÚ ČB pouze jednoho dalšího klienta, v roce 1999 to bylo již pět dalších a v
roce 2000 eviduje Nadace celkem 8 institucí, kterým poskytla příspěvek na vybrané projekty.
Jedním z úkolů pro administrativu Nadace a správce nadačního jmění se jeví dopracování
systému podmínek, za kterých Nadace bude poskytovat finanční prostředky, tak aby odpovídaly

současným trendům v nadační práci a zahrnovali i klienty ze státní správy, samosprávy,
rozpočtových a příspěvkových institucí apod.
Nadace získala svého prvního oficiálního partnera - sponzora – Škodu Auto, a.s.
Nadace velkou část své činnosti v roce 2000 věnovala na dokončení projektu Mk ČR – „Evidence
a pasportizace fondů BD“
Správní a dozorčí rada se v roce 2000 setkala a jednala celkem 4x krát
Termíny:
28. řádná schůze správní a dozorčí rady 10. března
29. řádná schůze správní a dozorčí rady 5. května
30. řádná schůze správní a dozorčí rady 28. července
31. řádná schůze správní a dozorčí rady dne 8. prosince
Strategické plánování:
2.-3. června
19.června
12 července
14.srpna
11. prosince
S provedeným auditem a přípravou na výběrové řízení z prostředků NIF, a.s. II kolo je nutné
znovu věnovat zvýšenou pozornost v evidenci tzv. „nadačních projektů“ – nebo také všech těch
aktivit do kterých nadace investuje své finanční prostředky a nejsou evidovány jako „vlastní“
projekty. Tato činnost nadace, které je definována v samotném vzniku instituce, tedy podporovat
kompletní renovaci barokního divadla a areálu zámku je každoročně hodnocena jako majoritní
část všech výdajů instituce. Jedná se především o výdaje na realizaci získaných grantů, na
realizaci všech publikací, které souvisejí s popularizací fenoménu zámku a jeho barokního divadla
a poté jde i o investice do majetku neoddělitelně souvisejícího s podstatou areálu objektu. Jestli
nebudou tyto výdaje dobře definovány a vysvětleny je možné je v určitých případech považovat za
finance nutné ke správě instituce – ty jsou však limitovány statutem na částkou 19% z
výdajů...Administrativa Nadace musí vést výdaje na správu instituce odděleně od dalších výdajů –
tato podmínka je uvedena ve znění zákona o nadacích a Nadace Barokního divadla ji nedůsledně
dodržuje. Auditorská zpráva konstatuje, že se Nadaci nepodařilo převést na SPÚ ČB movité dary
„výběh medvědária“, „fasáda barokního divadla“ a „slavnostní osvětlení zámku“ – Tuto činnost
Nadace definuje jako evidenčně a finančně pro Nadaci nevýhodnou, avšak pro areál zámku velmi
přínosnou – i zde je však zapotřebí hledat optimální stav výhodný pro obě strany.
1. Nadace Barokního divadla je jedinou nadací v Jihočeském kraji, která získává finanční prostředky z
výnosů nadačního jmění.
2. Nadace Barokního divadla je jedinou nadací v Jihočeském kraj, která podporuje kulturní nemovité a
movité památky
3. Nadace Barokního divadla patří mezi několik málo nadací v Jihočeském kraji (max. 5), které poskytují
třetím osobám finanční prostředky.
Audit Nadace byl vyhotoven dne 28.3.2001:
Nadace přijala včetně výnosů celkem dle výsledovky:

4.034.608,-Kč

Nadace vydala jako náklady celkem dle výsledovky:
Z toho na poplatky, pokuty daně, vyrovnání:
Z toho na projekty Nadace:
Z toho na správu:
Z toho třetím osobám:

3.691.256,-Kč
303.512,-Kč
1.077.453,-Kč
377.295,-Kč
1.932.996,-Kč

poznámka: hmotný dar SPÚ České Budějovice - vybavení depozitáře renesančního domu v
hodnotě 600.000,- Kč není ve výsledovce zahrnuty, je zohledněn snížením nadačního majetku o

tuto částku v rozvaze.
Majetek Nadace Barokního divadla k 31. 12. 2000 dle inventury nadace:
1. Základní jmění zapsané:
6.065.000,-Kč
2. Ostatní majetek:
6.167.000,-Kč
z toho finanční investice formou podílových listů
2.000.000,-Kč
z toho finanční prostředky
482.000,-Kč
z toho ostatní majetek, oceněný pořizovacími cenami
3.685.000,-Kč
CELKEM:

12.232.000,-Kč

Nadace Barokního divadla se účastnila, podílela, či jinak zajišťovala tyto projekty:
Projekty podané na grantové instituce:
1. Ministerstvo kultury ČR „Odborná evidence a pasportizace fondů barokního divadla “(od roku
1997).
Projekty podané v rámci nadačního fund raisingu (rozpracované):
1. projekt restaurování mašinérie ( Česká Kooperativa, a.s )
2. projekt depozitu Renesančního domu (Škoda Auto, a.s.)
3. projekt analýzy dekontaminace divadla (Lira, a.s.)
4. projekt rekonstrukce elektrorozvodů v barokním divadle (JČE a.s.)
5. projekt pořizování kopií kostýmů ve spolupráci s firmou Archetyp a SPÚ České Budějovice
Projekty jiných subjektů se spoluúčastí:
1. projekt „Oficiální informační systém Český Krumlov“ 2000
Projekty publikační a popularizační:
1. Reedice brožury Zámecké divadlo Český Krumlov – 8 tisíc výtisků ve čtyřech jazykových
mutacích
2. Acta Crumlowienzis
3. příloha Jihočeských listů 2000 "Zámecké divadlo v Českém Krumlově"
Další projekty nadace - v přípravném řízení
1. Projekt Působení negativních chemických vlivů v zámeckém divadle
Projekty nadace - benefice
16.6.2000 Benefice v Maškarním sále českokrumlovského zámku spojená s předáním cen
Města za rok 1999
27.4.2000 Benefiční koncert ve spolupráce s Českým velvyslanectvím ve Washington

V otevřené grantové soutěži byly podpořeny tyto projekty:
1. Projekt "Antonio Vivaldi: Orlando finto pazzo" Česká Händlova společnost, IČO:
45251282
Projekt byl ohodnocen finanční částkou 87.000,-Kč.
2. "Studie využití zříceniny hradu Vítkův Hrádek" Občanské sdružení Vítkův Hrádek, IČO: 671 89
768
Projekt byl ohodnocen finančním příspěvkem 43.000,-Kč
3. "Výtvarná dílna v Českém Krumlově" Centrum pro pomoc dětem a mládeže, o.p.s., IČO: 251 58
058
Projekt byl ohodnocen finančním příspěvkem 40.000,-Kč
4. "Rozvoj občanských dovedností Jihočeské univerzity v ČB" Attavena, o.p.s., IČO: 25197185

Projekt byl ohodnocen finančním příspěvkem 30.000,-Kč
Program odborných zkoušek v zámeckém divadle 2000:
27.5.2000
Světová novodobá premiéra barokního oratoria B. Marcella „La Giuditta“
21.10.2000 Ve spolupráci s Univerzitou Karlovou mezinárodní diskusní fórum „Rozvoj
studijních možností barokní kultury v Čechách“ a v rámci tohoto semináře
uspořádání zkušebního představení opery Antonia Vivaldiho „Orlando finto
pazzo“, Orlando, aneb předstírané šílenství.
Jiné projekty:
24.-26.2.2000 Účast zástupce nadace na Mezinárodním diskusním fóru v Praze.
prezentace brožury „Posilování rozvoje občanské společnosti v regionu",
18. 5. 2000
autor: Dr. Ing. Richard Tichý, CSc.
9.-10. 6. 2000 účast zástupce Nadace na Konferenci Nadací v Praze
21.4.2000
návštěva představení barokní opery „Castor a Pollux“ ve Stavovském divadle
návštěva korunovační opery Jana Dismase Zelenky „Sub olea pacis et palma
17. 7.2000
virtutis“ ve Vladislavském sále na Pražském hradě
9.8. 2000
Setkání s ředitelkou fundusů AB Barrandov Praha
Projekt výroba kopií kostýmů v barokním divadle spolu s odbornou pracovnicí Státního památkového
ústavu Mgr,. Kateřinou Cichrovou a firmou Archetyp.
Projekt výroba kopií efektových strojů v barokním divadle (překlady ikonografických materiálů z
italštiny a výroba kopií).
Podpora souboru Cappella Accademica (půjčování automobilu na jejich koncerty v Německu ve dnech
10. – 16. října, převoz kostýmů při představeních v divadle apod.).
Podpora nadace při uvedení opery "Orlando finto pazzo" 20. a 21. září v Benátkách v rámci „Feste
Musicali per San Rocco 2000“.
11.10.2000 Aktivní účast ve spolupráci s ICOSem Český Krumlov na přípravě semináře
„Zapojování místní komunity do správy věcí veřejnosti“.
– 8. 12. 2000 Účast předsedy správní rady Nadace na semináři National and European identities in the
EU enlargement: "Views from Central and Eastern Europe“.
v Českém Krumlově 18. 7. 2001
Výroční zpráva 2000 byla schválena správní radou dne 13. července 2001.
PhDr. Pavel Slavko
jednatel nadace

prof. Petr Peřina
předseda správní rady

Celkové výnosy Nadace Barokního divadla zámku Č. Krumlov v roce 2000
Subjekt

Smluvní částka

Uhrazeno

Typ

Škoda Auto a.s.

500 000,00 Kč

15.6.2000 R

Léčiva a.s.

200 000,00 Kč

17.10.2000 D

Delta Securities a. s.

170 000,00 Kč

23.5.2000 B

Staatsoberkasse Landshut (Raphael)

146 348,27 Kč

5.2.2000 G

úroky na term. vkladech

106 943,75 Kč

2000 Ú

JČE a. s.

100 000,00 Kč

22.5.2000 D

Jihočeská plynárenská a. s.

100 000,00 Kč

15.12.2000 D

Unios CB, spol. s r.o.

100 000,00 Kč

6.12.2000 R

úhrada pojistného

54 000,00 Kč

8.8.2000 ost.

Kámen a písek s.r.o.

50 000,00 Kč

14.11.2000 D

Dr. Uwe Kirschner –10.000 ATS

25 294,08 Kč

26.7.2000 D

Helen Gardiner - 1.000 CAD

25 225,00 Kč

20.7.2000 D

JUDr. Milan Marko

20 000,00 Kč

27.12.2000 D

Spol. pro vědu a umění USA

19 502,93 Kč

9.5.2000 D

Hamburger Ärtzte Orchester, BRD

18 596,13 Kč

17.5.2000 D

Hamburger Ärtzte Orchester, BRD

18 458,00 Kč

16.8.2000 D

dary od fyzických osob neevidované

16 762,60 Kč

19.1.2000 ost.

Hochschule Rappersnil, Schweiz

12 500,00 Kč

1.9.2000 D

Penzion Rajský

10 000,00 Kč

31.10.2000 D

Manželé Zátkovi

10 000,00 Kč

.19.10.2000 D

Dr. Vera Bořkovec, USA

9 243,00 Kč

12.6.2000 D

Krumlovská Inspirace

8 850,00 Kč

2001 R

Mimoř. výnosy (přijáté náhrady apod.)

4 130,00 Kč

2000 ost.

úhrada pojistky

7 203,00 Kč

25.1.2000 ost.

Grafitový důl a.s.

7 000,00 Kč

17.5.2000 R

neev.dary v zahr. měně

4 807,33 Kč

18.1.2000 ost.

Přefakturovaný telefon

4 286,00 Kč

31.12.2000 ost.

Telecom uhr. pohledávka z roku 1999

4 286,00 Kč

4.1.2000 R

dary od fyzických osob do 1.000,- Kč

4 048,00 Kč

2000 D

vrácené DPH

4 036,00 Kč

11.2.2000 ost.

School for international traninig Praha

3 000,00 Kč

19.2.2000 D

úhrada pohledávky 1.373 ATS

2 700,53 Kč

25.7.2001 ost.

NeosInvest Praha

2 000,00 Kč

1.11.2000 D

Asociace pro mezikulturní porozumění, Praha

1 500,00 Kč

15.9.2000 D

Kantonschulle, Rappotenstein, Schweiz

1 000,00 Kč

15.4.2000 D

přeplatek pojistného
CELKEM

214,00 Kč

24.7.2000 ost.

1 771 934,62 Kč

Další výnosy
Škoda Auto a.s.
Čerpání fondů ze zisku
Výnosy z finančních investic - plánované

284 316,12 Kč

2000 ost.

1 666 268,16 Kč

2000 ost.

312089,47 Kč

2000 ost.

CELKEM
4 034 608,37 Kč
vysv.: D - dar, R - reklamní sml., B - benefice, G - granty, Ú - úroky, ost. - ostatní př.
Druhová analýza jednotlivých příjmů
dary od Právnických osob
dary od Fyzických osob
reklamní spolupráce
výnosy z benefičních koncertů
úroky z termínovaných účtů
ostatní (pojistné, vratka DPH atd.)
granty
CELKEM

29,12 %
8,18 %
34,5 %
9,59 %
6,04 %
4,56 %
8,26 %
100 %

Výdaje Nadace Barokního divadla ve sledovaných letech 1998, 1999 a 2000
1998
1998
1999
1999
2000
2000

pod účtem a
dokladem

částka v Kč

pod účtem a
dokladem

částka v Kč

Náklady CELKEM
5372947,1
3650787,32
dle výsledovky
z toho:
Výdaje na daň z
467950
500133
470100
47010+47020
příjmu PO
Výdaje na správu
viz. Výroční
viz. Výroční
218483
193950,1
a administrativu
zpráva 98
zpráva 99
instituce
Výdaje na odpisy
603137 440200+440201
879087
440200
majetku (HIM)
Výdaje ostaní:
460200,
polatky,
4460210,460900,
4856,63
469000,461000, 16412,29
vyrovnání, daně
463000,662101
463000
a pod.
Nadační
4066964,81
2072760,59
příspěvky
CELKEM
Nadační
1715284,51
1673900,69
příspěvky na
projekty Nadace
Nadační
2351680,3
398859,9
příspěvky třetím
osobám
z toho:
Státní památkový
492000/4, 56,
2323027,3
460100/5 331653,9
ústav v ČB
43, 98
10000
Girsa AT
460100/22
27000
Ondřej Macek
460100/98
Nadace Cappella
28653
410600/85, 29
Accademica
Jihočeská
4836
492000/122
universita
20000
Sdružení OIS ČK
492000/29
5370
Helena Kazárová
460100/34
Sdružení vítkův
kámen
ATTAVENA,ops
Händlova
společnost, o.s.
CPPDM, o.p.s.

příloha částka v
Kč
č.
0 3 691 256

0

77190
377295

0

200431

0

25891

0 3010449

1077453

1932996

1700000
9996

50000

43000
30000
60000
40000

Analýza nákladů na správu Nadace v roce 2000
A. Výnosy nadace celkem

4034608 Kč

B.

Náklady nadace celkem

3 691 256 Kč

1.

Z toho na poplatky, odpisy, daně, vyrovnání

2.

Z toho náklady spojené s vlastními projekty Nadace

1 077 453 Kč

3.

Z toho třetím osobám

1 932 996 Kč

4.

Z toho na správu nadace

303 512 Kč

377 295 Kč

5.

Nadační dar - hmotný majetek

600 000 Kč

Podíl výdajů na správu nadace a nadačních příspěvků

10,4501 %

Výdaje na správu nadace v roce 2000
Číslo účtu

název

částka

400100

Kancelářské potřeby

17 341,60 Kč

410100*

Agenturní služby

98 413,00 Kč

410102

Správce nadačního jmění

50 000,00 Kč

410103

Civilní služba - nárokové částky

410104

Civilní služba - náhrady

3 733,00 Kč

410300

Reprezentace, pohoštění

11 777,60 Kč

410400

Nájemné

4 246,04 Kč

410401

Nájemné daň.

1 693,96 Kč

410500

Poplatky za telefon

410501

Poplatky za telefon daň.

7 701,45 Kč

410600

Poštovné

5 496,30 Kč

410901

Pojistné

11 768,10 Kč

420100

Mzdy zaměstnanci

420300

SP

28 575,00 Kč

420400

ZP

7 569,00 Kč

420600

Ostatní sociální náklady

460500

Bankovní poplatky

2 937,02 Kč

460501

Bankovní poplatky daň.

1 054,28 Kč

600,00 Kč

19 979,25 Kč

103 990,00 Kč

420,00 Kč

CELKEM
* 410100 - rozpis nákladů na správu nadace
datum
název

377 295,60 Kč

dávka/doklad

částka

27.1.2000 účetní konzultace

90/10015

600,00 Kč

10.5.2000 polep automobilu

90/10026

347,00 Kč

21.6.2000 účto 1998

90/10050

39 000,00 Kč

21.6.2000 účto 1999

90/10051

44 000,00 Kč

1.8.2000 audit 1999

90/10047

12 000,00 Kč

10.8.2000 servis kopírky

90/10048

702,00 Kč

25.8.2000 soft konzultace

90/10053

788,00 Kč

90/10073

976,00 Kč

15.11.2000 výroba cedulí
CELKEM

Další informace :
Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov

98413,00 Kč

Výroční zpráva Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov 1998
Výroční zpráva Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov 1999
Výroční zpráva Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov 2001
Výroční zpráva Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov 2002
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