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1. Nadační fond Nydahl
1.1 Účel Nadačního fondu Nydahl
Nadační fond Nydahl (dále také „Nadační fond“) je právnickou osobou, účelovým sdružením majetku
pro dosahování všeobecně prospěšného cíle, jakým je vytvoření a udržení stálé základny umožňující lidem
ze zemí, jež nejsou původními buddhistickými státy, uchovat, udržovat a praktikovat laický buddhismus v rámci
tradice linie Karma Kagjü buddhismu Diamantové cesty. Patronem Nadačního fondu je J. S. Gjalwa Thinle Thaje
Dordže (dále 17. Gjalwa Karmapa).
Posláním Nadačního fondu je shromažďování finančních prostředků, ostatního majetku
a jiných majetkových hodnot na všestrannou podporu a propagaci tuzemských i zahraničních projektů,
které pomáhají učení, podporují studium a praxi v rámci transmise buddhismu Diamantové cesty linie Karma
Kagjü (podrobněji bod III. statutu Nadačního fondu).

1.2 Organizační struktura
Nadační fond Nydahl je zapsaný v nadačním rejstříku u Krajského soudu v Brně v oddílu N, ve složce 321.
V souladu se zákonem č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých
souvisejících zákonů (dále jen „zákon o nadacích a nadačních fondech“), ve znění pozdějších předpisů
jsou orgány Nadačního fondu správní a dozorčí rada. Správní rada je statutárním orgánem Nadačního fondu,
který řídí jeho činnost, spravuje jeho majetek a jedná jeho jménem. Dozorčí rada je kontrolním orgánem
Nadačního fondu.
Správní rada
Předseda správní rady:
Členové správní rady:

Dozorčí rada
Členové dozorčí rady:

Ole Krogh Nydahl (Dánské království)
Catrin Hartung (Spolková republika Německo)
Ing. Petra Jarošová /s oprávněním jednat/ (Česká republika)
Bc. Petra Tučková /s oprávněním jednat/ (Česká republika)
Gergely Porkoláb (Maďarská republika)
Mgr. et Ing. Anna Francová (Česká republika)
Ing. Petr Loskot (Česká republika)

2. Činnost Nadačního fondu Nydahl v roce 2007
2.1 Obecná část
Dne 3. 1. 2007 v Hamburku, v souladu s čl. XI. odst. 13 statutu Nadačního fondu se uskutečnilo jednání správní
rady Nadačního fondu. Předmětem jednání byl rozvoj projektů: meditačního a retreatového centra
v Těnovicích, meditačního a retreatového centra Vyhlídky a meditačního centra v Brně. Druhé jednání rady
v tomto roce se uskutečnilo dne 28. 8. 2007. Výsledkem tohoto jednání bylo zejména nové složení správní rady.
Předsedou správní rady Nadačního fondu Nydahl je pan Ole Krogh Nydahl, Dánské království. Jejími dalšími
členy jsou Catrin Hartung (Spolková republika Německo), Ing. Petra Jarošová (Česká republika) a Bc. Petra
Tučková (Česká republika).

2.2 Projektová část A. - nemovitosti ve vlastnictví Nadačního fondu Nydahl
2.2.1 Centrum pro meditaci v ústraní Těnovice
V roce 2007 byl doplněn a dopracován projekt pro územní řízení na rozšíření areálu centra. Projekt byl
předložen na stavební úřad města Spálené Poříčí. Centrum uspořádalo meditační kurz tzv. phowy s lamou Ole
Nydahlem. Kurz se konal ve dnech 25. - 30. 8. 2007 a zúčastnilo se ho 1500 lidí z 15 zemí celého světa. Dále byly
také uspořádány tzv. Malý letní meditační kurz, kterého se zúčastnilo cca 200 lidí z Česka a Slovenska,
a 10 víkendových meditačních kurzů s cestujícími učiteli.

2.2.2 Centrum buddhismu Diamantové cesty Vyhlídky u Českých Budějovic
Značně pokročila výstavba společenské místnosti (s budoucím názvem „Garuda klub“) v přízemí pravého křídla.
Bylo zahájeno jednání o vybudování samostatné čističky pro objekt centra. Byly dokončeny rozvody vody,
elektřiny, zasazena nová okna a dveře, dokončeny omítky. Zároveň bylo nainstalováno topení. Centru se
podařilo upořádat několik významných meditačních kurzů: kurz na Buddhu medicíny pod vedením Anny
Elizabeth Bach, kurz ňungne a meditační víkend 8. Karmapy. Dále proběhla řada pracovních víkendů a víkendů
zaměřených na přípravná cvičení ngöndro.
2.2.3 Centrum buddhismu Diamantové cesty Troják
Nemovitost byla vyklizena a prošla základní rekonstrukcí. Koncem roku zde proběhl kurz s cestujícími učiteli
Romanem Virtem a Petrou Jarošovou.
2.2.4 Centrum buddhismu Diamantové cesty Brno - Dům Diamantové cesty Brno
V souvislosti s výstavou nového meditačního centra v Brně byla uskutečněna řada administrativních procesů.
Byly zpracovány náměty k architektonickému návrhu, provedena architektonická studie a zpracována
projektová dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení. Proběhly první výběrová řízení
na provedení jednotlivých děl (vodoinstalace, elektroinstalace, plyn, kanalizace, pokrývačské práce, vlastní
stavbu).

2.3 Projektová část B.
2.3.1 Podporované zahraniční projekty
Evropské centrum - retreatové a meditační centrum (Spolková republika Německo), http://europe-center.org/
Mangútovo – retreatové a meditační centrum (Slovensko) http://www.buddhizmus.sk/?go=mangutovo
Karma Berchen Ling - retreatové a meditační centrum (Řecko), http://www.berchenling.org/stupa-project/
Tilopa Institute
2.3.2 Připravované projekty
Centrum buddhismu Diamantové cesty Plzeň, http://www.bdc.cz/plzen
Centrum buddhismu Diamantové cesty Hradec Králové, http://www.bdc.cz/hradeckralove/
Centrum buddhismu Diamantové cesty Olomouc, http://www.bdc.cz/olomouc/
Centrum buddhismu Diamantové cesty Ostrava, http:www.bdc.cz/ostrava

3. Hospodaření Nadačního fondu Nydahl
Hospodaření s majetkem Nadačního fondu se řídí zákonem o nadacích a nadačních fondech. Nadační fond vede
účetnictví dle zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. Nadační fond hospodaří dle rozpočtu
schváleného správní radou. Roční účetní závěrka je ověřována auditorem.

3.1 Souhrn nadačních darů dle projektů
Stúpa Těnovice
Těnovice
Brno
Praha
Troják
Vyhlídky
Hradec Králové
Evropské centrum
Mangútovo
KBL Řecko
Tilopa institut

27 959,397 438,764 796,1 081 833,273 075,626 693,47 963,7 089 360,74 727,23 294,74 208,-

3.2 Přehled nadačních příspěvků
Nadační příspěvky dle ustanovení § 25 odst. 2 písm. d) zákona o nadacích a nadačních fondech
(nad 10 000,-Kč)
Tilopa Institute
EC

54 500,6 065 000,-

3.3 Dárci
Dle ustanovení § 25 odst. 2 písm. b) zákona o nadacích a nadačních fondech (nad 10 000,- Kč)
Matoušková
NF Milující oči
SDC
M. Holečko
Tesař
Lauš
Bortlíček
Francírek
Snášel
Dittrich
Kamp
Kavan
Jarošová
Červený
Otras
Štika
Roháčová
Nekvasil

20 000,00
500 000,00
450 000,00
308 000,00
150 000,00
196 800,00
132 900,00
111 111,00
175 000,00
108 000,00
100 000,00
100 000,00
90 000,00
100 000,00
60 000,00
54 000,00
46 000,00
45 000,00

Mikolášovi
40 000,00
Nikolov
35 000,00
Kadlec
35 000,00
Nutil
34 000,00
Hubáček
33 000,00
Smička
31 500,00
Štěpán
30 000,00
Novotní
51 000,00
Formánek
30 000,00
Fridrich
50 000,00
Sladký
50 000,00
Ogmin s.r.o.
30 000,00
Říha
30 000,00
Zdražil
30 000,00
Vojtíšková
30 000,00
Bohuš, Špulková 30 000,00
Zorkovští
30 000,00
Bohuš
30 000,00

Růžička
Korecký
Geržičák
Pešta
Matuška
Chrtek
Votroubek
Moravcová
Intersnack a.s.
Vodička
Štěpán
Marešová D.
Patřičný
Řebíček
Vlková
Ryantová
Richtrmocová
Kanovský

30 000,00
30 000,00
28 000,00
63 700,00
27 500,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
21 600,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00

Trachta
Hartman
Hrdina
Seifertová
EVC, s.r.o.
Hais
Tůma
Ille
Mlečka
Fridrich
Tyl
Kvapil
Erlebach
Baroš
Pavlíček J.
Vrážel
Cmunt
Holec
Moravcová

20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
53 100,00
16 000,00
15 500,00
15 500,00
15 500,00
15 000,00
15 000,00
30 000,00
15 000,00
15 000,00
15 000,00
15 000,00
15 000,00
15 000,00
15 000,00

Gersl
15 000,00
Štěpánová
15 000,00
Nutil
15 000,00
Horňáková
30 000,00
Samiecová
15 000,00
Vymazal
15 000,00
Doležal
15 000,00
Hustáková
15 000,00
Vyhnálek
15 000,00
Sztemon
15 000,00
Houška
15 000,00
Bohuš, Špulková15 000,00
Botková
15 000,00
Janoušek
15 000,00
Pýcha
15 000,00
Čuma
15 000,00
Dragounová
15 000,00
Pavelka
15 000,00
Trčka
15 000,00
Franc
15 000,00
Kolouch
14 108,00

Horáková
Wiszka
Weissová
Sládek
Vejmelek
Gorbunov
Virtová
Chuchut
Hais
Tyl
Geržičák
Dušková
Stehlík
Sikora
Dittrich
Březíková
EVC s.r.o.
Válová
Palarčík
Vinduška
Dittrich

14 000,00
13 000,00
12 000,00
12 000,00
12 000,00
11 664,00
11 500,00
11 111,00
11 111,00
11 108,00
22 216,00
11 000,00
11 000,00
11 000,00
11 000,00
10 800,00
10 800,00
10 800,00
10 500,00
10 500,00
10 500,00

3.4 Dodržování pravidla pro omezení nákladů souvisejících s jejich správou
Pravidlo pro omezení nákladů Nadačního fondu dle ust. § 22 zákona o nadacích a nadačních fondech:
Nadační fond nesmí překročit celkovou výši ročních nákladů souvisejících se správou nadačního fondu ve výši
40% (slovy: čtyřicet procent) hodnoty všech během kalendářního roku nadačním fondem poskytnutých
nadačních příspěvků. Toto pravidlo nelze měnit po dobu pěti let.
Náklady Nadačního fondu související se správou za rok 2007 činily 25 029Kč, což je 0,4 % z poskytnutých
příspěvků (ty byly 6 119 500,-). Nadační fond tudíž dostal své povinnost dle čl. IX. statutu nadačního fondu.

3.5 Zpráva dozorčí rady dárcům do Nadačního fondu o činnosti v roce 2007
Vážení dárci do Nadačního fondu Nydahl,
Jako každoročně i letos bychom se chtěli jako dozorčí rada připojit k výroční zprávě za rok 2007.
Rok 2007 byl z hlediska projektů Nadačního fondu Nydahl opět velice úspěšný a plný rozvoje, hlavně kvůli Vaší
štědrosti a idealismu. Naše spolupráce se správní radou se tento rok ještě více prohloubila. Každý krok byl
velice podrobně konzultován nejen s námi, ale i s právníky a ekonomy. Před započetím každého projektu jsme
tudíž měli možnost nahlédnout do celkem podrobné studie. Kromě dlouhodobě podporovaných projektů nás
těší zahájení nových projektů, jako jsou meditační centra v Hradci Králové, Plzni a Olomouci, které se začínají
slibně rozvíjet.
V průběhu roku 2007 neshledala dozorčí rada ve fungování nadačního fondu žádné pochybení. Spolupráce se
správní radou je velmi uspokojivá. Správní rada reaguje velmi pružně, adekvátně a rozumně. Domníváme se, že
Nadačnímu fondu Nydahl se stále daří naplňovat poslání, které si zakladatelé předsevzali. To, že se jednotlivé
projekty daří realizovat, je samozřejmě ale Vaší zásluhou. Vše se může dít jen kvůli Vašemu idealismu
a štědrosti.

Proto jako každý rok mnohokrát děkujeme za všechny dary určené na rozvoj projektů našeho nadačního fondu.
Děkujeme za Vaší důvěru v nás vloženou. Budeme se i nadále snažit, abychom napomohli uskutečnit všechny
projektové záměry!

Za dozorčí radu:

Ing. Petr Loskot

Mgr. Ing. Anna Francová

3.6 Výrok auditora
Výrok auditora za rok 2007 zní: byl bez výhrad

Přílohy podle ustanovení § 25 odst. 2 písm. f) zákona o nadacích a nadačních fondech - roční účetní uzávěrka


Příloha k účetní závěrce za rok 2007 ve zkráceném rozsahu



Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu

 Výkaz zisků a ztrát ve zjednodušeném rozsahu
Za správní radu:

Bc. Petra Tučková

Ing. Petra Jarošová

Příloha podle ustanovení § 25 odst. 2 písm. f) zákona o nadacích a nadačních fondech - roční účetní uzávěrka
Příloha k účetní závěrce za rok 2007 ve zkráceném rozsahu
Název společnosti:
Adresa:

Nadační fond Nydahl
Brno, Trtílkova442/15, PSČ 612 00

IČ:

65996399

Registrace:

zapsáno v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
oddíl N, vložka 273

Vznik právní subj.:

15.července 1999

Základní cíl:

shromažďování finančních prostředků, ostatního majetku a jiných
majetkových hodnot na všestrannou podporu a propagaci tuzemských i
zahraničních projektů, které pomáhají učení, podporují studium a praxi v
rámci transmise buddhismu Diamantové cesty, linie Karma Kagjü

Rozvahový den:

31. prosince 2007

1. Obecné údaje
1.1. Založení nadačního fondu
Nadační fond vznikl jako nadace registrací u Obvodního úřadu městské části Praha 2, odbor vnitřní správy dne
16.12.1996 pod reg. č. 195/1520/96
Nadační fond nevytvořil žádnou organizační složku s vlastní právní subjektivitou.
1.2. Majetková účast
Nadační fond nemá majetkovou účast.
1.3. Údaje o zaměstnancích
Nadační fond neměl v účetním období žádné zaměstnance.
Nadační fond neposkytl statutárním orgánům odměny ani žádná nepeněžní plnění
1.4. Zadlužení společnosti
Nadační fond má od příznivců bezúročnou půjčku ve výši 300 000 Kč.
2. INFORMACE O POUŽITÝCH METODÁCH

2.1 Účetnictví je vedeno v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. v
platném znění a na něj navazujícími předpisy pro účetní jednotky u kterých hlavním předmětem činnosti
není podnikání.
Účetní závěrka byla zpracována tak, aby v souladu s uvedeným zákonem podávala
věrný obraz o stavu majetku a závazků, vlastního kapitálu, finanční situaci a výsledku
hospodaření.

Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku
historickými cenami, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a
předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách.

2.2. Metody oceňování, odepisování a tvorby opravných položek
Účtování a oceňování zásob
Nadační fond nevytváří vlastní zásoby. Zásoby jsou oceňovány pořizovacími náklady.
Ocenění dlouhodobého hmotného majetku
Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož ocenění je vyšší než 40 000
Kč v jednotlivém případě doba použitelnosti je delší než jeden rok. Drobný hmotný
majetek do 40 000 Kč je účtování do nákladů společnosti na účet 501 – Spotřeba
materiálu.
Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku
Nadační fond nemá dlouhodobý nehmotným majetkem
Hmotný majetek je pořizován jak dodavatelským způsobem, tak vlastní činností. Majetek je oceňován
pořizovacími cenami nebo vlastními náklady v případě majetku vytvořeného vlastní činností.
Ocenění podílů
Účetní jednotka nemá a neměla v majetku žádné podíly.
Ocenění cenných papírů
Účetní jednotka nemá a neměla v majetku žádné cenné papíry.
2.3. Odpisový plán
Dlouhodobý hmotný majetek - el. přípojka Těnovice, rovnoměrný odpis, 4. odp. skupina, 20 let
Dlouhodobý hmotný majetek – budova MC Brno Trtílkova, rovnoměrný odpis, 5. odp. skupina, 30l
Dlouhodobý hmotný majetek – budova MC Troják, rovnoměrný odpis, 5. odp. skupina, 30 let
Dlouhodobý hmotný majetek – studna Těnovice, rovnoměrný odpis, 4. odp. skupina, 20 let
Dlouhodobý hmotný majetek - statek Vyhlídky, rovnoměrný odpis, 5. odp. skupina, 30 let
Dlouhodobý hmotný majetek - domek MC Těnovice, rovnoměrný odpis, 5. odp. skupina, 30 let

2.4. Přepočty cizích měn
Cizí měny jsou přepočítávány kursem ČNB. Zůstatky pokladny a bankovního účtu a závazků v cizích měnách
jsou přepočítávány kursy ČNB.
2.5. Opravné položky
Nadační fond netvářel opravné položky.

2.6. Změny v účetních metodách
V účetním období nedošlo ke změnám v účetních metodách a způsobu oceňování. Účetní jednotka plně
respektuje účetní metody a nedošlo k odchýlení od těchto metod ve smyslu § 7 odst. 5 zákona o účetnictví.
3.DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A K VÝKAZU ZISKU A ZTRÁT
Nadační fond při své činnosti a dosahování svých cílů spolupracuje s obdobně zaměřenými společnostmi v ČR
i v zahraničí.
V ČR je to zejména občanské sdruženi Společnost diamantové cesty, o.s. IČ 63 11 25 40, v zahraničí Buddhismus
Stiftung Diamantweg, SRN
4. INFORMACE K MAJETKU A ZÁVAZKUM
4.1. Dlouhodobý majetek
Nadační fond vlastní tento majetek:
1) Elektrická přípojka Těnovice v pořizovací ceně vlastních nákladů 34 tis Kč
2) budova MC Brno Trtílkova Brno v pořizovací ceně kupní 1 713 tis Kč
3) budova MC Troják v pořizovací ceně kupní 936 tis Kč
4) studna Těnovice v pořizovací ceně vlastních nákladů 351 tis Kč
5) statek Vyhlídky nabytý darováním, cena 376 tis, a následně rekonstrukce vlastními náklady ve výši 150
tis Kč; celková cena majetku 526 tis Kč
6) domek MC Těnovice v pořizovací ceně vlastních nákladů 3,316 tis Kč

4.2. Krátkodobý finanční majetek
Hotovost v pokladnách: 110 tis. Kč
Hotovost na bankovních účtech: 6 051 tis. Kč
4.3. Závazky v tis Kč

Závazky z obchodního styku
- z toho více než 180dnů po
lhůtě splatnosti
Krátkodobé půjčky
Dlouhodobé půjčky
Ostatní závazky
Celkem

k 31.12.2007
6
0
300
0
0
306

4.4. Pohledávky a závazky s dohodnutou lhůtou splatnosti delší než 5 let neexistují.
4.5. Nadační fond nemá pronajatý majetek formou finančního pronájmu.
4.6. Nadační fond nemá majetek zatížený zástavním právem.
4.7. Nadační fond nemá majetek ani závazky neuvedené v rozvaze.

5. Dary přijaté v roce 2007
V roce 2007 obdržel Nadační fond od fyzických i právnických osob dary v celkové výši 10,597 tis Kč. Z toho dary
na provozní činnost činily 110 tis Kč (účtováno na účet 682AE), na projekty vlastní 3,219 tis Kč (účtováno
na účtu 901AE – vlastní jmění),a na podporované projekty jiných subjektů 7 261tis. Kč (účtováno na 911AE fondy)
Zdrojem darů od fyzických a právnických osob jsou příznivci buddhismu diamantové cesty v ČR i v zahraničí.
Dary jsou převážně účelově vázány na některý projekt (Brno, Praha,Těnovice, Evropské centrum, Vyhlídky,
Troják).
6. Dary poskytnuté v r. 2007
Nadační fond poskytl v roce 2007 příspěvek na koupi Evropského centra Buddismu Diamantové cesty v SRN
ve výši 6,065tis. Kč (z účtu 911AE – fondy).
7. HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
Hospodářský výsledek roku 2007 činí: zisk 27 tis Kč
V rámci rozdělení hospodářského výsledku, nákladů a výnosů zdaňovaných a nezdaňovaných byla aktivita
Nadačního fondu rozdělena na zdaňované činnosti (pronájem vlastního majetku) ostatní činnosti. Ze zdaňované
činnosti vznikl zisk 450tis Kč, z hlavní činnosti ztráta 423tis Kč
Po datu účetní závěrky nenastaly žádné významné události, které by ovlivnily informace uvedené ve finančních
výkazech.

Okamžik sestavení účetní závěrky: 15.června 2008

Kateřina Marešová
Účetní

