Nadační fond Nydahl
Výroční zpráva za rok 2008

Obsah
1. Nadační fond Nydahl
1.1 Účel nadačního fondu
1.2 Organizační struktura
2. Činnost Nadačního fondu Nydahl v roce 2008
2.1 Obecná část
2.2 Projektová část A. - nemovitosti ve vlastnictví Nadačního fondu Nydahl
2.2.1 Centrum pro meditaci v ústraní Těnovice
2.2.2 Centrum buddhismu Diamantové cesty Vyhlídky
2.2.3 Centrum buddhismu Diamantové cesty Troják
2.2.4 Centrum buddhismu Diamantové cesty Brno – Dům Diamantové cesty Brno
2.2.5 Centrum buddhismu Diamantové cesty Ostrava
2.2.6 Centrum buddhismu Diamantové cesty Český Těšín – Dakini gompa

2.3 Projektová část B.
2.3.1 Podporované zahraniční projekty
2.3.2 Připravované projekty

3. Hospodaření Nadačního fondu Nydahl
3.1 Souhrn nadačních darů dle projektů
3.2 Přehled nadačních příspěvků
3.3 Dárci
3.4 Dodržování pravidla pro omezení nákladů souvisejících s jejich správou
3.5 Zpráva dozorčí rady
3.6 Výrok auditora
Příloha - roční účetní uzávěrka

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 2008
2.1 Obecná část
Dne 9. 12. 2008 v Brně, v souladu s čl. XI. odst. 13 statutu Nadačního fondu, se uskutečnilo jednání správní rady
Nadačního fondu. Jednání se zúčastnili rovněž členové dozorčí rady. Na jednání byly prezentovány jednotlivé
projekty a diskutovány změny stávajícího statutu Nadačního fondu, zejména s ohledem na způsob jmenování
předsedů v případě skončení předsednictví pana Oleho Nydahla. Zúčastnění byli informováni o výsledcích
auditu Nadačního fondu za rok 2007 – výrok auditora za předmětný rok zněl bez výhrad.

2.2 Projektová část A. - nemovitosti ve vlastnictví Nadačního fondu Nydahl
2.2.1 Centrum pro meditaci v ústraní Těnovice
Rozvoj místa
Červenec: obdržení stavebního povolení na dostavbu areálu Těnovice - sprchy, sklad vody, sklad,
meditační chatky a stúpa
Srpen–prosinec: příprava na dostavbu areálu - výběr dodavatelů, příprava podpory projektu Těnovice
Meditační kurzy a aktivity
Duben: cestující učitelé Petra Jarošová a Karel Trachta
Květen: cestující učitel Jakub Kadlec
Červenec: víkend s norimberskou sanghou
Červen: Malý letní kurz - setkání české sanghy, workshopy, meditace
Srpen: Velký letní kurz – předána učení a iniciace Šerabem Gjalcchenen rinpočhem ve spojení s meditačním
kurzem s lamou Olem Nydahlem
Listopad: cestující učitelé Petra Jarošová, Veronika Černá - retreat 8. Karmapy
Prosinec: Silvestr v Těnovicích.
2.2.2 Centrum buddhismu Diamantové cesty Vyhlídky u Českých Budějovic
Rozvoj místa
V roce 2008 v centru Vyhlídky proběhlo mnoho změn, které doprovázel velký rozvoj na všech úrovních. Na
vnější úrovni byl udělán velký kus práce v kotelně, kde byl uspořádán úložný prostor, vybudován venkovní
přístřešek na dřevo a pořízen nový výkonnější kotel. Pokračovalo se v úpravě a zušlechťování okolí domu,
dokončení další části dlažby kolem domu na nádvoří. Po loňském masivním zásahu do levého zadního rohu
objektu, který musel být stabilizován a opraven, aby nad ním mohla být vybudována další věž usedlosti,
pokračovaly práce na zateplování a úpravě vnitřních prostor.
Významným momentem bylo dokončení klubu – zázemí pro zajištění stravování a setkávání při větších kurzech.
Tomuto prostoru nyní chybí pouze dovybavení, aby mohlo fungovat jako hlavní kuchyň. Byl dokončen ateliér,
který se využívá jako zázemí pro hosty a pro zajímavé umělecké buddhistické aktivity. Zásadní novinkou bylo
zahájení budování čističky, v rámci toho byla zajištěna veškerá dokumentace a připravena nádrž na hromadění
odpadní vody.
V roce 2008 byla zkolaudována vlastní studna, která centrum zásobuje pitnou vodou.
Meditační kurzy a další aktivity
Meditační aktivity probíhají v centru každý den. Udržují je zejména lidé, kteří zde bydlí a zajišťují velkou část
provozu, aktivit a rozvoje. Každé pondělí probíhají meditace pro veřejnost, minimálně jednou měsíčně
se pořádají různě zaměřené meditační kurzy. Z nich stojí za zmínku několik, které byly v loňském roce v Česku
ojedinělé:
Tříměsíční retreat: období začátku roku přeje meditaci více než jakékoliv jiné – jednotlivci i malé skupinky měli
možnost přijíždět na několik dní a využít je k intenzivní práci s myslí a vyzkoušet si život v buddhistickém centru.
Kurzy plnění sošek. Na konci tohoto procesu vznikne naplněná soška, která se po požehnání autorizovaným
lamou dá přirovnat k malé elektrárně vyzařující do prostoru přání pro dosažení osvícení všech bytostí. Vyhlídky
se v tomto směru staly centrální dílnou České republiky, kde se shromažďují mantry, nástroje potřebné pro celý
proces plnění a ostatní materiály. Zároveň byla navázána blízká spolupráce s mezinárodní skupinou Art Gruppe,
která se zabývá zachováním buddhistického umění a jeho využitím v západním světě.

Kurz malování sošek: během tohoto kurzu mělo centrum možnost již podruhé přivítat mistra Denzonga Norbua,
malíře, který pracoval většinu svého života pro 16. Karmapu Rangdžunga Rigpe Dordžeho. Během téměř
týdenního kurzu měli účastníci z několika zemí možnost naučit se základům technik používaných při malování
sošek a také několik sošek namalovat.
Kurzy ňungne: V loňském roce se několik přátel z meditačního centra vydalo do Francie na intenzivní kurz osmi
na sebe navazujících tzv. ňungne, praxí na tisícirukou formu Milujících očí. Kurzy se nyní pořádají pod jejich
vedením přímo v centru Vyhlídky.
Kurz Buddhy medicíny: Tento kurz již získal na Vyhlídkách svoji tradici. Učitelka Anna Bach při něm vysvětluje
základy tibetské medicíny, probíhají speciální praxe a každý má možnost se dozvědět něco o fungování těla
a energií v něm.
Pravidelnými aktivitami jsou i poklonové maratony, intenzivní víkendy věnované přednáškám a praxi
přípravných cvičení ngöndro.
V roce 2008 byla navázána spolupráce se sdružením pro děti a mládež DUHA v rámci mezinárodního
dobrovolnického programu. Několik mladých lidí z celé Evropy přijelo pomoci při výstavbě centra a dozvědět se
něco o buddhismu a meditaci. Ve spolupráci budeme pravděpodobně pokračovat.
2.2.3 Centrum buddhismu Diamantové cesty Troják
Rozvoj místa
Červen – listopad: kompletní rekonstrukce a přestavba interiérů (meditační místnost, kuchyň, koupelna,
pokoje, WC, chodba, elektro a vodoinstalace, realizace ústředního vytápění na tuhá paliva).
Meditační kurzy a další aktivity
Na začátku roku probíhaly v meditačním a retreatovém centru Troják akce jako příprava manter a sošek
k naplnění a několik meditačních víkendů s učiteli. Ve druhé polovině roku byly tyto akce pozastaveny z důvodu
probíhající rekonstrukce interiérů.
Prosinec: návštěva lamy Oleho Nydahla, inaugurace gompy
Nadační fond poskytl na projekt Troják na rekonstrukci meditačního a retreatového centra nadační příspěvek ve
výši 465 000,-.
2.2.4 Centrum buddhismu Diamantové cesty Brno - Dům Diamantové cesty Brno
Rozvoj místa
Únor: Partnerem projektu Dům Diamantové cesty se stal Jihomoravský kraj, podporu vyjádřila také MČ Brnosever. Podána žádost o dotaci z evropských fondů v rámci Regionálního operačního programu Jihovýchod,
oblasti podpory 2. 1. Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch. Zahájena webová prezentace projektu
Dům Diamantové cesty (url: www.dumdc.cz).
Březen: O záměru postavit v Brně nové centrum buddhismu Diamantové cesty informovala místní média
(Lidové noviny, ČTK, Český rozhlas Brno).
Květen: Bylo získáno stavební povolení a povolení k demolici původního objektu. Byla podána žádost o zařazení
projektu do Integrovaného plánu rozvoje města Brna v rámci oblasti podpory Rozvoj volnočasových aktivit
celoměstského významu. Byl realizován den otevřených dveří s prezentací projektu sousedům, autoritám a
široké veřejnosti.

Říjen: Festival Buddhové na Flédě představil veřejnosti dokumenty i celovečerní filmy, bylo prodáno více
než tisíc vstupenek.
Prosinec: Uskutečnila se Veřejná přednáška lamy Oleho Nydahla v hale Vodová, více než tisíc posluchačů.
Nadační fond poskytl na projekt Dům Diamantové cesty na stavbu budovy nadační příspěvek ve výši 2 000 000,-.

2.2.5 Centrum buddhismu Diamantové cesty Ostrava
Rozvoj místa
V roce 2008 se budova a pozemky meditačního centra staly součástí majetku Nadačního fondu Nydahl.
Byl do centra zakoupen nový plynový kotel a bojler.
Meditační kurzy s cestujícími učiteli a další aktivity
Květen: meditační víkend s Veronikou Černou a Karlem Trachtou
Duben: meditační víkend s Romanem Virtem
Březen: meditační víkend s Janem Matuškou v rámci Tibetských dnů v Ostravě
Únor: meditační víkend s Petrem Gomézem
Leden: interní přednáška Jana Matušky
Výstava s názvem Radost prostoru – umění tibetského Buddhismu, která se uskutečnila 6. 5. 2008 ve Výstavní
síni Sokolská 26 v Ostravě 1.

2.2.6 Centrum buddhismu Diamantové cesty Český Těšín - Dakini gompa
Rozvoj místa
Červenec: podepsání kupní smlouvy mezi Nadačním fondem Nydahl a původním majitelem objektu,
vklad do katastru nemovitostí. Budova a pozemky meditačního centra se stávají součástí Nadačního fondu
Nydahl, bezprostředně na to navazuje analýza budoucího využití objektu, podání žádosti o změnu územního
plánu na parcele, tj. vyjmutí ze zelené zóny.
Srpen: kontaktování vlastníka sousední parcely firmy VVISS, spol. s r. o., a první jednání o možnostech vedení
vodovodní přípojky přes jeho pozemek, podána žádost o odkoupení pozemků pod nemovitostí
a v bezprostředním okolí (p. č. 2988 a 2989/2).
Podzim: konzultace se stavebními odborníky o možnostech rekonstrukce – revitalizace stávajícího objektu.
Prosinec: první architektonické návrhy vzhledu i vnitřních dispozic objektu, návštěva lamy Oleho Nydahla,
společná diskuze o přestavbě a možnostech budoucího centra.

2.3 Projektová část B.
2.3.1 Podporované zahraniční projekty
Evropské centrum a IGEC (I Grow EC) - retreatové a meditační centrum (Spolková republika Německo),
http://europe-center.org/
 Nadační fond poskytl na projekt IGEC částku 76 860,- Kč
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/
Nagodzice - retreatové a meditační centrum (Polsko), http://www.nagodzice.buddyzm.pl/

2.3.2 Připravované projekty
Centrum buddhismu Diamantové Plzeň, http://www.bdc.cz/plzen
Centrum buddhismu Diamantové Hradec králové, http://www.bdc.cz/hradeckralove/
Centrum buddhismu Diamantové Olomouc, http://www.bdc.cz/olomouc/

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
Plzeň
Stúpa Těnovice
Těnovice
Brno
Praha
Troják
Vyhlídky
Hradec Králové
Olomouc
Český Těšín
Evropské centrum
Mangútovo
IGEC
KBL Řecko
Tilopa institut

19 117,00 Kč
79 620,00 Kč
478 732,00 Kč
1 052 946,00 Kč
3 757 510,00 Kč
74 956,00 Kč
59 855,00 Kč
42 979,00 Kč
176 241,00 Kč
903 000,00 Kč
41 095,00 Kč
69 196,00 Kč
70 011,00 Kč
432,00 Kč
18 108,00 Kč

3.2 Přehled nadačních příspěvků
Nadační příspěvky dle ustanovení § 25 odst. 2 písm. d) zákona o nadacích a nadačních fondech
(nad 10 000,-)
2 000 000,- na projekt Brno (stavba budovy meditačního centra Dům Diamantové cesty)
465 000,- na projekt Troják (rekonstrukce meditačního a retreatového centra)
76 860,- na IGEC (správa objektů)

3.3 Dárci
Dle ustanovení § 25 odst. 2 písm. b) zákona o nadacích a nadačních fondech (nad 10 000,- Kč)
Blažejovská A.
Bohuš M.
Bubiková B.
Zorkovský
Fraňková I.
Hlavička T.

40 000,00 Kč,
25 000,00 Kč,
20 000,00 Kč,
55 000,00 Kč,
20 000,00 Kč,
12 960,00 Kč,

Sikora A.
Botka I.
Dančák K.
Samiecová E.
Geržičák K.
Hodanová E.

90 000,00 Kč,
30 000,00 Kč,
10 600,00 Kč,
100 000,00 Kč,
53 296,00 Kč,
13 296,00 Kč,

Bowles B.
319 200,00 Kč,
Botková J.
30 000,00 Kč,
Bubik D. 62 000,00 Kč,
Francírek F.
13 332,00 Kč,
Heller S. 13 296,00 Kč,
Holečko M.
24 440,00 Kč,

Honců J.
Intersnack a.s.
Jevoš P.
Kajman J.
Kufa V.
Laušová M.
Kvapil M.
Dittrich M.
Pospíšil P.
Říha P.
Sladký M.
Macoun V.
Veselý

25 000,00 Kč,
40 000,00 Kč,
13 000,00 Kč,
60 000,00 Kč,
40 000,00 Kč,
13 000,00 Kč,
35 200,00 Kč,
12 960,00 Kč,
50 000,00 Kč,
12 000,00 Kč,
16 000,00 Kč,
100 000,00 Kč,
18 000,00 Kč,

Hrudka P.
13 296,00 Kč,
Terfl J.
30 000,00 Kč,
Jopková M.
15 000,00 Kč,
Kavan R. 36 000,00 Kč,
Kupčíková M.
30 000,00 Kč,
Holzmann M.
35 000,00 Kč,
Popovič M.
62 000,00 Kč,
Nikolov V.
24 000,00 Kč,
Pospíšilová M. 50 000,00 Kč,
Seifertová L.
41 000,00 Kč,
Snášel V.
495 000,00 Kč,
Válová G.
20 000,00 Kč,
Zlomek J.15 000,00 Kč

Mikoláš P.
Pešta J.
Juha P.
Král L.
Kuželková
Marešová D.
Řebíček M.
Otras V.
Procházka M.
Škrabalová K.
Středová K.
Vejmělek M.

18 180,00 Kč,
18 500,00 Kč,
60 000,00 Kč,
25 500,00 Kč,
20 000,00 Kč,
15 000,00 Kč,
24 000,00 Kč,
11 700,00 Kč,
55 000,00 Kč,
20 000,00 Kč
38 000,00 Kč
12 000,00 Kč

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 2008 činily 125 136,-, což je 4,92 % z poskytnutých
příspěvků (ty byly 2 541 860,-). 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 2008
Vážení dárci Nadačního fondu Nydahl,
pro nás jako členy dozorčí rady je ctí, že se můžeme připojit ke zprávě za další úspěšný rok, jakým byl rok 2008
pro náš nadační fond a projekty, jež mohl díky Vaší štědrosti podpořit. V tomto roce jsme obdobně jako od
svého ustanovení úzce spolupracovali se správní radou Nadačního fondu Nydahl, byli informováni o všech
krocích, účastnili se každého jednání správní rady, měli možnost podílet se na přijímání rozhodnutí členy
správní rady a měli přístup ke všem potřebným informacím i dokumentům souvisejícím s činností Nadačního
fondu Nydahl.
Kromě úspěchů dosažených projekty, na kterých se náš nadační fond podílí dlouhodobě a které podporujete
v jejich výstavbě, nás těší rozrůstající se aktivity jednotlivých center. Tyto svědčí o skutečnosti, že investované
prostředky byly využity účelně a prostory meditačních center dokážou sloužit velkému počtu lidí, kteří se chtějí
setkávat a společně rozvíjet podporované aktivity.
Dále nás těší vzrůstající podpora zahraničních projektů, která svědčí o tom, že lidé /naši dárci v České republice
chtějí spolupracovat i s dalšími subjekty, podílet se na dění i na dalších místech, nechtějí se omezovat jen na
určité území, ale vzali za svou ideu mezinárodní spolupráce, poznávání dalších zemí a jejich specifik, která
umožňují rychlejší rozvoj. Bude napínavé sledovat, jakým směrem se bude tento vývoj ubírat v příštích letech.
V průběhu uplynulého roku neshledala dozorčí rada ve fungování Nadačního fondu Nydahl žádné pochybení.
Myslíme si, že administrativní procesy se v rámci fungování tohoto nadačního fondu podařilo standardizovat, a
domníváme se, že se Nadačnímu fondu daří naplňovat poslání, které si jeho zakladatelé předsevzali, přičemž to,
jakým způsobem a do jaké míry své cíle realizuje, je především Vaší zásluhou. Proto mnohokrát děkujeme za
všechny dary určené na rozvoj projektů našeho nadačního fondu. Budeme se i nadále snažit, abychom si
zasloužili Vaši důvěru a napomohli uskutečnění projektových záměrů.

Za dozorčí radu:

Ing. Petr Loskot

Mgr. Ing. Anna Francová

3.6 Výrok auditora
Výrok auditora za rok 2008 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 2008 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 2008 ve zkráceném rozsahu
Název společnosti:
Adresa:
IČ:

Nadační fond Nydahl
Brno, Trtílkova442/15, PSČ 612 00
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 2008

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 nemá žádné půjčky.

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 ocenění 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

Dlouhodobý hmotný majetek – nemovitost Ostrava Přívoz, rovnoměrný odpis, 5. odp. skupina, 30 let
Dlouhodobý hmotný majetek – nemovitost Český Těšín, rovnoměrný odpis, 5. odp. skupina, 30 let
Dlouhodobý hmotný majetek – samostatné movité věci, kotel ve středisku Vyhlídky, rovnoměrný odpis, 3.
odp. skupina, 10 let
Dlouhodobý hmotný majetek – příjezdová cesta 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 náboženská společnost Buddhismus Diamantové cesty linie Karma Kagjü, IČ 73634174,
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
7) nemovitost Český Těšín, v pořizovací ceně 700tis
8) nemovitost Ostrava Přívoz 2,030 tis Kč, nabytý darováním
9) samostatné movité věci, kotel ve středisku Vyhlídky, nabytý darováním, cena 114tis Kč
10) příjezdová cesta Těnovice, v pořizovací ceně vlastních nákladů 460 tis Kč
4.2. Krátkodobý finanční majetek
Hotovost v pokladnách: 843 tis. Kč
Hotovost na bankovních účtech: 12 661 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 31.12.2008
32
0
0
0
0
32

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 2008
V roce 2008 obdržel Nadační fond od fyzických i právnických osob dary v celkové výši 9,038 tis Kč. Z toho dary
na provozní činnost činily 50 tis Kč (účtováno na účet 682AE).
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. 2008
Nadační fond neposkytl v roce 2008 žádné dary.
Poskytl nadační příspěvek náboženské společnosti Buddhismus Diamantové cesty linie Karma Kagjü pro
centrum Troják ve výši 465 tisíc Kč, a 2 mil Kč pro centrum Brno.

7. HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
Hospodářský výsledek roku 2008 činí: ztráta 104 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 555tis Kč
Po datu účetní závěrky nenastaly žádné významné události, které by ovlivnily informace uvedené ve finančních
výkazech.
Okamžik sestavení účetní závěrky: 15.června 2009

Kateřina Marešová
Účetní (plná moc)

